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Koniec jednego i początek następ

nego roku skłania zwykle do podsumo
wań tego co było, spojrzenia w przy
szłość na to co nas czeka, refleksji nad 
różnymi sprawami dnia codziennego, 
ale także i nad problemami, które są 
przedmiotem naszych zainteresowań i 
pasji. Włączając się w ten nurt nowo
rocznych bilansów i prognoz proponu
jemy miłośnikom astronomii lekturę 
fragmentów najnowszej ekspertyzy Ko
mitetu Astronomii Polskiej Akademii 
Nauk dotyczącej stanu polskiej astro
nomii na tle rozwoju tej dyscypliny na
ukowej na świecie. Wybraliśmy tylko te 
wątki obszernego opracowania, które 
— naszym zdaniem — powinny naj
bardziej zaciekawić Czytelników Ura
nii, dając im interesujące wiadomości 
i bogaty materiał do własnych prze
myśleń.

Drugiego tematu, któremu w tym 
numerze poświęcamy sporo miejsca, 
dostarczyły obiekty pozaneptunowe co
raz częściej odkiywane na peryferiach 
systemu planetarnego. Stanowią one nie 
tylko obserwacyjne potwierdzenie daw
nej hipotezy> o tzw. pierścieniu Kuipera, 
lecz również umożliwiają wypełnienie 
wielu dotychczasowych luk w coraz wy
raźniej kształtującym się obrazie Ukła
du Słonecznego. W  rozpoczynającym się 
roku chcemy ten obraz przybliżyć na
szym Czytelnikom. Zamierzamy to zro
bić otwierając nowy dział o nazwie 
Elementarz Uranii, w którym znajdzie 
się systematyczny wykład podstawowych 
wiadomości astronomicznych, ale uję
ty w sposób encyklopedyczny. Rozpo
czynamy od Słońca, najważniejszej dla 
nas bo przecież życiodajnej gwiazdy. W  
następnych numerach ukażą się infor
macje o poszczególnych planetach. Bę
dziemy wdzięczni za uwagi i sugestie 
Czytelników oraz ocenę proponowanej 
formy upowszechniania i popularyzacji 
astronomii.
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Fragmenty ekspertyzy Komitetu Astronomii 
Polskiej Akademii Nauk zatytułowanej „Stan 
polskiej astronomii na tle świata ”, którą w 
jesieni 1994 roku opracował zespół w skła
dzie: prof. Wojciech Dziembowski — prze
wodniczący, dr Marek J. Sarna, dr Julian L. 
Zdunik

Astronomia wśród innych nauk

Dzisiejsza astronomia jest prawie całko
wicie nauką czystą. Dominacja celów po
znawczych nad utylitarnymi jest w niej 
znacznie wyraźniej zaznaczona niż w in
nych naukach matematyczno-przyrodni
czych. Termin „astronomia stosowana” nig
dy nie istniał, a termin „astronomia prak
tyczna” zupełnie wyszedł z użycia po wpro
wadzeniu metod geodezji i nawigacji sate
litarnej (...). Pożytki z astronomii dla spo
łeczeństwa są podobne do tych, jakie dają 
literatura i sztuka. Jest ona bowiem nauką 
starającą się odpowiedzieć na pytania, które 
powszechnie są uważane za podstawowe. 
Wiedza o Kosmosie i — co ważniejsze — 
o drodze prowadzącej do tej wiedzy, ma 
fundamentalne znaczenie dla kształtowa
nia światopoglądu. Dlatego właśnie bieżą
cy poziom wiedzy astronomicznej zawsze 
budził i nadal budzi powszechne zaintere
sowanie, a informacje o odkryciach astro
nomicznych bardzo często trafiają na pier
wsze strony dzienników. Powszechna po
pularność osiągnięć astronomicznych po
woduje, że astronomia należy do tych nauk, 
które najlepiej służą komunikacji pomię
dzy całym środowiskiem uczonych, a resz
tą społeczeństwa.

Wyjątkową rolę astronomii w popula
ryzacji nauki dobrze ilustrują liczby, które 
podajemy za opracowaniem The Decade 
o f  discovery in Astronomy and Astrophy
sics (National Academy Press, Washing
ton, D. C., 1991). Chociażw Stanach Zjed
noczonych astronomowie stanowią jedy
nie około 0.5% całej populacji uczonych,

to w czasopismach popularyzujących nau
kę Scientific American i Discovery na te
matykę astronomiczną przypada około 7% 
stron. Łączny nakład czasopism Sky and 
Telescope i Astronomy wynosi około 250 
tys. egzemplarzy. Wykład z astronomii o- 
gólnej jako pierwszy wykład z nauk mate
matyczno-przyrodniczych wybiera corocz
nie około 100 tys. studentów amerykań
skich. Zapewne także w żadnej z nauk ma
tematyczno-przyrodniczych nie istnieje tak 
szeroki ruch amatorski.

Pomimo łatwości z jaką astronomia pre
zentuje społeczeństwu swoje odkrycia, na
leży ona do najbardziej zaawansowanych 
metodologicznie i warsztatowo nauk ści
słych. Najbliższe związki łączą astronomię 
z fizyką. Obserwacje Kosmosu są bardzo 
ważnym źródłem inspiracji dla podejmo
wania badań w zakresie teorii oddziały
wań elementarnych oraz weryfikacji jej 
przewidywań. Ważne są związki z chemią i 
geofizyką. W analizie danych obserwacyj
nych i przy konstruowaniu modeli obiek
tów, astronomowie wykorzystują najnow
sze metody matematyki stosowanej i naj
potężniejsze systemy komputerowe. Osiąg
nięcia z zakresu innych nauk i techniki są 
bardzo często popularyzowane poprzez ich 
zastosowania astronomiczne. Przez lata za
stosowania te były głównym szyldem dla 
wysiłków w zakresie technologii rakieto
wej i satelitarnej. Z  drugiej strony wyso
kie wymogi astronomów stymulują roz
wój nowoczesnych technologii i często o- 
twierają zupełnie nowe dziedziny, np. ukła
dy scalone są wynikiem realizacji progra
mów kosmicznych. Budowa nowoczesnych 
przyrządów stwarza warunki dla rozwoju 
techniki w kraju.

Astronomia światowa trzech minionych 
dekad i jej perspektywy

Astronomia przeżywa swój „złoty wiek”, 
porównywalny właściwie jedynie do okre-
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su, w jakim fizyka była przed 60-ciu laty w 
okresie powstawania mechaniki kwanto
wej. Ostatnie trzy dekady przyniosły nie
bywały wzrost wiedzy obserwacyjnej jak i 
postępów teoretycznych. Było to wynikiem:

— postępu technologicznego w dzie
dzinie instrumentów obserwacyjnych (np. 
przełom związany z zastąpieniem klisz fo
tograficznych detektorami elektroniczny
mi CCD);

— rozpoczęcia pracy przez europej
ską sieć VLBI (ang. Very Long Base In
terferometry) oraz amerykańskie systemy 
VLA (ang. Very Large Array) i VLBA 
wykorzystujące interferometrię sygnałów 
radiowych docierających do zespołu anten;

— eksploracji układu planetarnego 
przez sondy Viking, Pioneer, Voyager, 
Giotto i Galileo;

— programów kosmicznych (obserwa
cje z orbity w niedostępnych z Ziemi za
kresach widma; przykładowo satelity Uhu- 
ru i Einstein w dziedzinie rentgenowskiej, 
IUE w zakresie nadfioletu, IRAS w pod
czerwieni, COBE w zakresie mikrofalo
wym i podczerwonym, Ginga w zakresie 
rentgenowskim i gamma, GRO w zakre
sie gamma);

— rozwoju komputerów i technik kom
puterowych (przetwarzanie obrazu, archi
wizowanie, przesyłanie i analizowanie o- 
gromnych zbiorów danych, symulacje pro
cesów fizycznych);

— umieszczenie optycznego telesko
pu Hubble’a na orbicie okołoziemskiej;

— bezprecedensowego zakresu współ
pracy międzynarodowej (np. około 2/3 prac 
zespołowych publikowanych w The Astro- 
physical Journal jest wynikiem współpracy 
międzynarodowej);

— zainteresowania się astronomią ba
daczy wyspecjalizowanych w dziedzinie ją
dra atomowego, cząstek elementarnych, 
fizyki plazmy itp.;

— kształcenia dużej liczby studentów 
(w samych Stanach Zjednoczonych śred
nio około 125 doktoratów rocznie w de
kadzie 1980-90).

Jakościową zmianę charakteru omawia
nej dyscypliny nauki przyniosły trzy ostat
nie dekady. W każdej z nich dokonywane 
były fundamentalne odkrycia obserwacyj
ne i teoretyczne. Przykładowo: lata 60-te 
przyniosły odkrycie mikrofalowego promie
niowania tła, kwazarów, pulsarów i tła pro
mieniowania rentgenowskiego. W dziedzi
nie teoretycznej w latach 60-tych zbudo
wano podwaliny teorii ewolucji gwiazd i 
układów podwójnych. Powstała również no
woczesna wersja teorii Wielkiego Wybu
chu, wyjaśniono pochodzenie pierwiast
ków chemicznych. Lata 70-te przyniosły 
pierwsze wielkie katalogi galaktyk i zbu
dowano podstawy naszej wiedzy o wielko- 
skalowej strukturze Wszechświata. Zna
leziono kandydatów na obiekty gwiazdo
we zawierające czarne dziury. Odkryto 
skomplikowane związki organiczne w ob
łokach molekularnych i masery kosmicz
ne. W ostatnich kilkunastu latach (od koń
ca lat 70-tych) dokonano odkryć w zakre
sach widma niedostępnych z Ziemi: rent
genowskim, nadfiolecie, podczerwieni. Od
kryto rozbłyski promieniowania gamma. 
Przesunięto zakres obserwacji dyskretnych 
obiektów niemal do krańca obserwowal- 
nego Wszechświata. Trójwymiarowe kata
logi galaktyk obejmują już dziesiątki ty
sięcy obiektów dając obraz wielkoskalo- 
wej struktury Wszechświata. Po raz pier
wszy zarejestrowano neutrina pochodzą
ce z wybuchu supernowej. Za pomocą sa
telity Hipparcos rozpoczęto badania roz
kładu gwiazd w najbliższym otoczeniu Słoń
ca. Satelita ten zrewolucjonizował astro- 
metrię poprzez zwiększenie dokładności 
wyznaczania pozycji i ruchów własnych 
gwiazd o dwa rzędy wielkości. Wiedza o 
ciałach układu planetarnego została og
romnie wzbogacona dzięki misjom kos
micznym. Wnętrze Słońca stało się przed
miotem bezpośredniej obserwacji dzięki 
technice wykorzystującej pomiar często
ści fal akustycznych. Zaobserwowano e- 
fekt soczewkowania grawitacyjnego. Od
kryto pulsary milisekundowe (gwiazdy o
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Pozostałości megalitycznej konstrukcji kamiennej Stonehenge w południowej Anglii (zdjęcie górne, fot. C. D. 
McLoughlin) i kopula największego obecnie na świecie teleskopu Kecka na Hawajach (zdjęcie dolne, fot. P. 
Rosenberg), będąc reprezentantami z jednej strony najstarszego, a z drugiej najnowocześniejszego obserwato
rium astronomicznego, symbolizują poniekąd postęp w rozwoju metod badań Wszechświata.

masie większej od masy Słońca obracające rzono inflacyjny model Wszechświata, któ-
się niemal tysiąc razy na sekundę). Po raz ry — jak się sądzi — stwarza nadzieję na
pierwszy obserwacyjnie stwierdzono istnie- zrozumienie fundamentalnych problemów
nie planet poza Układem Słonecznym. Stwo- ewolucji Wszechświata. Wreszcie satelita
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COBE odkrył fluktuacje temperatury mi
krofalowego promieniowania tła i potwier
dził jego plankowski charakter. (...)

Ten niebywały rozkwit wiedzy astrono
micznej będzie kontynuowany w latach 90- 
tych. Projektowane i budowane teleskopy 
i satelity gwarantują, że obecna dekada 
będzie „dekadą odkryć” astronomicznych. 
Planowanych jest wiele nowych wielkich 
projektów: dużych teleskopów optycznych 
(8 i 10-cio metrowych), stratosferycznych 
i orbitalnych teleskopów pracujących w za
kresie podczerwieni, obserwacji w zakre
sie dalekiego ultrafioletu (program FU 
SE), obserwacji mikrofalowego promie
niowania tła w skalach mających znacze
nie dla teorii powstawania galaktyk.

Nastąpił przełom technologiczny w bu
dowie wielkich teleskopów. Dotychczas naj
większym optycznym teleskopem był pię
ciometrowy teleskop Hale’a na Mount Pa- 
lomar, zaprojektowany w latach 1930-tych 
i zbudowany w latach 1940-tych. Telesko
pów o większej średnicy luster nie potra
fiono budować. W ostatnich latach nowe 
gatunki szkła, technika odlewania zwier
ciadeł w obrotowych piecach, tzw. aktyw
na optyka (zamocowanie lustra sterowane 
przez komputer, co umożliwia szybką, bie
żącą korektę kształtu lustra) umożliwiło 
budowę teleskopów o średnicy 10 m, a 
nawet większej. W roku 1994 rozpoczął 
pracę 10-cio metrowy Teleskop Kecka na 
Hawajach. Pierwsze wyniki są nadzwyczaj 
udane. Trwa budowa zespołu czterech 8 - 
io metrowych teleskopów należących do 
Europejskiego Obserwatorium Południo
wego (ESO). Realizowany jest projekt Co
lumbus — zespół dwóch 8-io metrowych 
luster na wspólnym montażu.

Postulowane duże programy obserwa
cyjne będą koncentrować się na: po/naniu 
słabo zbadanych zakresów widma (np. po
między 1 /<m a 1 mm czy w dalekim nad
fiolecie), zwiększeniu zdolności rozdziel
czej radioteleskopów (przez wykorzysta
nie VLBI i rozszerzenie VLA uzyska się 
zdolności rozdzielcze w zakresie pomię

dzy 1 a 1/200000 sekundy kątowej), inter
ferometrii w zakresie optycznym i pod
czerwonym. Planowane i już realizowane 
programy stworzą nowy jakościowo styl 
pracy w astronomii polegający na zbiera
niu i analizie ogromnej liczby danych. War
to podkreślić, że wiele ważnych odkryć as
tronomicznych zostało dokonanych w ra
mach różnego typu przeglądów nieba. No
we możliwości przetwarzania, przesyłania 
i archiwizowania danych stwarzają niezwy
kłe możliwości tworzenia katalogów as
tronomicznych o nieosiągalnej wcześniej 
objętości.

Przewidywanie rozwoju w dziedzinie as
trofizyki teoretycznej jest znacznie trud
niejsze. Można tylko zauważyć, że z reguły 
inspiracją dla rozwoju teorii astronomicz
nych były odkrycia obserwatorów. Widać 
wyraźnie, że w większości dziedzin astro
nomii dyscypliny są już na tyle dojrzałe, że 
powstaje niewiele prac wyprowadzających 
wyniki „z pierwszych zasad”. W nadcho
dzących latach należy spodziewać się wy
raźnego zwrotu w kierunku „fenomenolo
gii” — prac teoretycznych bardzo blisko 
związanych z wynikami obserwacji, ich in
terpretacją, proponowaniem nowych pro
gramów obserwacyjnych. (...)

Astronomia polska

Astronomowie są jedną z najmniejszych 
grup zawodowych w Polsce liczącą około 
200 osób. Pracują w dziesięciu instytutach 
astronomicznych przy wydziałach fizyki u- 
niwersytetów i wyższych szkół pedagogi
cznych oraz w dwóch instytutach Polskiej 
Akademii Nauk. (...) Tfematyka uprawiana 
przez polskich astronomów jest szeroka i 
obejmuje:

— badanie Słońca i Układu Słonecz
nego,

— obserwacje i teorię gwiazd zmien
nych, pulsujących oraz ciasnych układów 
podwójnych,

— teorię obiektów zwartych (gwiazd 
neutronowych, czarnych dziur) i procesów 
akrecji (dyski akrecyjne),



6 U R A N IA  1/1995

— badanie procesów zachodzących w 
aktywnych jądrach galaktyk,

— badanie procesów zachodzących w 
ośrodku międzygwiazdowym i międzyga- 
laklycznym,

— teorię  wiclkoskalowej struktury 
Wszechświata i kosmologię. (...)

D o najważniejszych przedsięwzięć ob
serwacyjnych i aparaturowych polskiej as
tronom ii należą obecnie:

— Warszawski dedykowany teleskop 
optyczny. Teleskop budowany jest w ca
łości ze środków polskich na terenie ob
serw atorium  Las Cam panas w Chile. Jest 
to  miejsce o unikatowych właściwościach 
klimatycznych. O bok Obserw atorium  As
tronomicznego Uniwersytetu Warszawskie
go (który będzie właścicielem teleskopu) 
w projekcie uczestniczą dwie instytucje a- 
m erykańskie: Princeton University i O b
servatories o f the Carnegie Institution of 
W ashington. Obsługą finansową i organi
zacyjną całego przedsięwzięcia zajmuje się 
Fundacja A stronom ii Polskiej im. M iko
łaja Kopernika. (...) Projekt związany jest 
z poszukiwaniem mikrosoczewkowania gra
witacyjnego. Trzeba podkreślić, że jeszcze 
przed oddaniem  urządzenia do pracy gru
pie polsko-am erykańskiej udało się od
kryć 12 mikrosoczewkowań. Jest to jedno 
z najważniejszych dokonań astronom ii op 
tycznej ostatnich lat nie tylko w Polsce ale 
i na świccie. (...)

— Radioteleskop toruński. Inwestycja 
realizowana przez K atedrę R adioastrono
mii Uniwersytetu M ikołaja K opernika w 
Toruniu jest 32 m anteną, która po u ru 
chom ieniu zostanie włączona do św iato
wej sieci VLBI. O prócz tego planowane 
jest zainstalowanie „maszyny pulsarow ej” 
służącej do badania trzęsień w skorupie 
młodych gwiazd neutronowych, spektro
grafu i polarym etru. O  ile budowa dużych 
teleskopów  optycznych w polskich w arun
kach klimatycznych (80 pogodnych nocy 
w roku) nie ma większego sensu, to radio
teleskopy działają praktycznie bez wzglę
du na pogodę i porę dnia. (...)

-  Projekty KORONAS i CASSINI. 
W C entrum  Badań Kosmicznych Polskiej 
Akademii Nauk skonstruowane zostały dwa 
przyrządy pomiarowe zainstalowane na sa
telicie K ORONAS (wyniesionym na o rb i
tę okoloziemską w marcu 1994 roku): spek
tro fo tom etr rentgenow ski D IO G E N E S 
badający rozbłyski słoneczne oraz analiza
to r fal plazmowych SORS. D ane z tych 
przyrządów są obecnie analizowane. Po
nadto C entrum  Badań Kosmicznych bie
rze udział w przygotowywaniu misji CAS
SINI, której celem jest zbadanie Saturna i 
jego satelity Tytana. Zadaniem  grupy po l
skiej jest zbudowanie czujników do p o 
m iaru własności termicznych atm osfery i 
hipotetycznego oceanu Tytana.

— Teleskop Globalny (WET). Jest to 
projekt służący ciągłej, 10-12 dniowej o b 
serwacji wybranych gwiazd zmiennych o 
krótkich okresach (pulsujące białe karły). 
Realizowany jest za pom ocą teleskopów 
optycznych położonych na wszystkich kon
tynentach. W projekt ten jest włączonych 
15 obserwatoriów  z teleskopam i o śred
nicach od 60 cm do 2.5 m. Z e  strony pol
skiej w projekcie uczestniczy obserw ato
rium krakowskiej Wyższej Szkoły Pedago
gicznej na Suhorze oraz C entrum  A stro 
nomiczne Mikołaja Kopernika Polskiej Aka
demii Nauk. W ET działa od 6 lat, a Polska 
aktywnie uczestniczy w tym przedsięwzię
ciu od 4 lat. (...)

Wnioski

D o niekwestionowanych osiągnięć cywili
zacji naszych czasów należy ogromny po
stęp w poznawaniu Kosmosu. Liczne, zro
zum iałe nawet dla laików, odkrycia sp ra
wiły, że astronom ia stała się nauką jeszcze 
bardziej popularną niż w przeszłości. Więk
szość tych odkryć dokonana została dzięki 
wykorzystaniu nowych, bardzo kosztow
nych technik obserwacyjnych. W św iato
wej rywalizacji czołową rolę mogą odgry
wać jedynie najbogatsze kraje. Jest w niej 
jednakże miejsce dla krajów takich jak 
Polska, jeżeli dysponują odpowiednio przy-



1/1995

gotowaną kadrą astronomów, którzy mo
gą być atrakcyjnymi partnerami we współ
pracy międzynarodowej, czy też potrafią w 
sposób pomysłowy wykorzystać publiko
wane dane obserwacyjne. (...)

Podobnie jak w innych dziedzinach na
uki największe zagrożenie dla przyszłości 
astronomii w Polsce stanowi malejące za
interesowanie karierą naukową wśród ab
solwentów uniwersytetów. Obecny poten
cjał kształcenia reprezentowany przez sa
modzielnych badaczy jest wykorzystywany 
u nas tylko w niewielkim stopniu. W USA 
nadaje się rocznie około 4700 doktoratów 
z fizyki i około 125 z astronomii. Propor
cjonalnie do liczby mieszkańców trzeba by 
w Polsce kształcić prawie 800 doktorów fi-
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zyki i prawie 30 z astronomii rocznie. Rze
czywiste liczby są kilkakrotnie mniejsze.

Polska przeznacza na badania astro
nomiczne średnio sześciokrotnie mniejszą 
część produktu krajowego brutto niż kra
je Europy Zachodniej i USA. Ta drastycz
na różnica, jeśli nie będzie szybko niwelo
wana, nieuchronnie doprowadzi do spad
ku poziomu badań. Dzisiaj najbardziej od
czuwalnym skutkiem niedostatecznego fi
nansowania całej nauki są niskie uposaże
nia powodujące odchodzenie od zawodu 
wielu młodych badaczy. Upadek badań nie 
może nie odbić się na poziomie szkolnic
twa. Ewentualne nadrabianie zaniedbań 
popełnionych dziś w tej dziedzinie będzie 
wymagało dziesięcioleci. (...)

URANIA

Stanisław R. Brzostkiewicz — Dąbrowa Górnicza 

PLANETOIDY Z PIERŚCIENIA KUIPERA

W ostatnich latach poznaliśmy nową po
pulację drobnych ciał Układu Słoneczne
go. Mamy oczywiście na myśli planetoidy 
pozaneptunowe, nie mające — poza naz
wą — wiele wspólnego w głównym pasem 
planetoid, rozpościerającym się między or
bitami Marsa i Jowisza. Wspomniane o- 
biekty poruszają się bowiem w dużo więk
szych odległościach od Słońca, niemal na 
peryferiach Układu Słonecznego, tworząc 
tam zewnętrzny pas planetoid, zwany pa
sem lub pierścieniem Kuipera (ang. Kui- 
per Belt). Nazwa ta jest całkowicie uzasa
dniona, ponieważ to właśnie Gerard P. 
K u i p e r  (1905-1973) już w roku 1950 
przewidział jego istnienie. Zgodnie z po
glądem działającego w Stanach Zjedno
czonych znakomitego astronoma holen
derskiego, ów zewnętrzny pierścień pla
netoid ma się rozpościerać od orbity Nep
tuna aż do odległości 500 j. a. od Słońca, 
gdzie — jak się przypuszcza — krąży o- 
koło 10000 obiektów o średnicach ponad 
200 km i masach dochodzących czasami 
do masy Plutona, choć ogólna masa wszy

stkich tych ciał nie powinna przekraczać 
1.3 masy Ziemi. Są to naturalnie tylko 
przypuszczenia, na razie przecież znamy 
zaledwie 17 tego rodzaju ciał (stan na ko
niec 1994 roku). Niektóre z nich oddalają 
się od Słońca bardziej niż Pluton i ucho
dzą za najbardziej odległe obiekty Układu 
Słonecznego dostępne dziś do obserwacji.

Do niedawna pierścień Kuipera był two
rem czysto hipotetycznym i w ogóle ob
szar Układu Słonecznego za orbitę Jowi
sza wydawał się być o wiele bardziej pusty 
niż najbliższa okolica Słońca. Pierwszy wy
łom w tym mylnym — jak się dziś okazuje 
— myśleniu uczynił Charles T. K o w a l  
(astronom amerykański polskiego pocho
dzenia), który na kliszy eksponowanej 18 
października 1977 roku w ognisku wiel
kiej kamery Schmidta obserwatorium na 
Mt. Palomar odkrył tajemniczy, przesu
wający się po niebie prawie tak wolno jak 
Uran, nieznany obiekt 18 wielkości gwiaz
dowej. Z  pierwszych obserwacji wynikało, 
iż porusza się on niemal po kolistej orbi
cie (jej mimośród miał wynosić 0.03) i nie-
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Obraz planetoidy (2060) Chiron uzyskany za pomocą kamer)’ CCD i 2.2 m teleskopu na Hawajach 16 stycznia 
1991 roku przez J. Luu i D. Jewitta; odległość Chirona od Słońca wynosiła w tym czasie 10.6 j. a., a sam obiekt 
spowity był wyraźnie widoczną otoczką gazowo-pyłową, co dowodzi jego komelarnej natury.

znacznym nachyleniu względem płaszczy
zny ekliptyki (najwyżej 5°), dokonując wo
kół Słońca pełnego obiegu w okresie o- 
koło 66 lat. Na podstawie pozornej jas
ności i prowizorycznie wyznaczonej odle
głości obliczono, że planetoida 1977 UB 
(takie oznaczenie otrzymał odkryty przez 
Kowala obiekt) może mieć — zależnie od 
wielkości albedo — od 150 do 600 km

średnicy. Dalsze obserwacje wykazały, że 
orbita planetoidy jest jednak bardziej e- 
liptyczna niż się początkowo wydawało, i 
że została ona odkryta blisko aphelium. 
W oparciu o nowe elementy orbity przej
rzano archiwalne fotografie, na których 
udało się zidentyfikować ten obiekt, przy 
czym najstarsza klisza była eksponowana 
pod koniec ubiegłego stulecia (w roku 1895).
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Pozwoliło to  na stosunkowo dokładne wy
znaczenie elem entów  orbity C hirona (ta
ką nazwę dla odkrytego przez siebie obie
ktu zaproponow ał Kowal) i wtedy dopie
ro się okazało, iż aphelium  orbity tej nie
zwykłej planetoidy istotnie znajduje się w 
pobliżu orbity Urana, lecz jej peryphelium 
leży we wnętrzu orbity Saturna. Symulacja 
kom puterow a, uwzględniająca naturalnie 
wszelkie zakłócenia w ruchu Chirona ze 
strony wielkich planet, dała ciekawe wyni
ki. O kazało się, że w okresie od 1400 roku 
do 2550 roku orbita planetoidy nie po
winna ulec większym zmianom, choć jej 
najmniejsza odległość od Saturna może w 
tym czasie zmieniać się w granicach q<4 1.1 
do 1.3 j. a. Średni okres obiegu Chirona 
we wspomnianym okresie ma wynosić o- 
koło 49 lat, czyli na jego trzy obiegi przy
pada pięć obiegów Saturna. I właśnie ta 
synchronizacja obiegów obu ciał — zda
niem badaczy — zapobiega ich ciaśniej- 
szemu zbliżeniu do siebie, co oczywiście 
mogłoby mieć fatalne następstwa dla p la
netoidy. Nie znaczy to wcale, by długie 
przebywanie C hirona w strefie wpływów 
wielkich planet było dla niego w dłuższym 
przedziale czasu całkiem obojętne i by od
działywania grawitacyjne z ich strony nie 
mogły m u w przyszłości zgotować jakiejś 
przykrej niespodzianki. Z  wykonanych o- 
bliczeń wynika bowiem, iż istnieje duże 
prawdopodobieństw o, że za kilka m ilio
nów lat C hiron może zostać przerzucony 
na orbitę  hipcrboliczną i na zawsze opuści 
U kład Słoneczny. Ma to  być właśnie sku
tek długotrwałego zakłócania jego ruchu 
przez wielkie planety, głównie zaś przez 
Jowisza i Saturna.

C hiron od samego początku sprawia 
astronom om  zaskakujące niespodzianki. 
Na przykład po wyznaczeniu definitywnych 
elem entów  orbity zaliczono go wprawdzie 
do świata planetoid i nawet przydzielono 
mu odpowiedni numer katalogowy (2060),

to jednak już w roku 1978 stw ierdzono 
zastanawiające zmiany jego jasności, cze
go nie można było wyjaśnić rotacją i różną 
zdolnością odbijania promieni słonecznych 
przez poszczególne obszary powierzchni. 
Świadczyło to raczej o aktywności kome- 
tarnej Chirona, co jeszcze bardziej się u- 
jawniło w latach 1987 i 1989, kiedy to  do 
strzeżono przy planetoidzie wyraźną o to 
czkę pyłową. O braz uzyskany w roku 1990 
przez Richarda M. W e s t a  za pom ocą 
1.5 metrowego teleskopu duńskiego w E u
ropejskim  O bserw atorium  Południowym 
(Chile) dowodzi, że koma wokół C hirona 
rozciągła się do około 20 sekund kąto
wych i przybrała wyraźnie kształt eliptycz
ny. Na podstawie zaś wnikliwej analizy zmian 
jasności centralnej kondensacji i porów 
nania z wynikami wcześniejszych pom ia
rów fotometrycznych udało m u się wyzna
czyć okres rotacji na około 5.9 godziny, a 
jasność absolutną planetoidy ustalić na 6.0 
wielkości gwiazdowej*. Przy albedo wyno
szącym zaledwie 0.027 średnica C hirona 
winna wynosić około 370 km, czyli pod 
względem wielkości byłoby to najznako
mitsze jądro kometarne, jakie dotąd astro 
nomom udało się poznać. Jego aktywność 
kometarna najprawdopodobniej jeszcze bar
dziej wzrośnie, gdy zbliży się do Słońca na 
najmniejszą możliwą odległość (przez pe- 
ryhelium ma przejść 19 lutego 1996 roku) 
i dlatego jest tak pilnie śledzony w wielu 
obserw atoriach świata. Nie znaczy to jed 
nak, by obecna klasyfikacja obiektu odkry
tego przez Kowala była błędna i by C hiro
na należało zaliczyć raczej do grona ko
met. W przypadku ciał pochodzących z od
ległych regionów U kładu Słonecznego ten 
podział na planetoidy i jądra kom etarne 
— jak  się przekonam y — wydaje się być 
problematyczny.

Nie mniejsze wątpliwości pojawiły się 
przy zakwalifikowaniu dwóch kolejnych pla
netoid z tej serii — Dam oclesa (1991 DA)

* Jasnością absolutną planetoidy nazywamy wielkość gwiazdową, jaką miałaby ona przy zerowej fazie, gdyby 
jej odległość od Słońca i od Ziemi wynosiła 1 j. a.
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i Pholusa (1992 AD). Pierwsza z nich zo
stała odkryta 18 lutego 1991 roku przez 
R oberta H. M e N a u g h t  na kliszy eks
ponowanej za pom ocą brytyjskiego te le
skopu Schim dta w obserw atorium  Siding 
Spring (Australia) i od razu wywołała po
ruszenie wśród astronom ów  zajmujących 
się drobnymi ciałami U kładu Słoneczne
go. Już bowiem w stępne obliczenia wy
kazywały, że planetoida ta w aphelium  od
dala się od Słońca bardziej niż U ran, lecz 
porusza się po rekordow o wydłużonej o r 
bicie i w peryhelium zbliża się niemal do 
orbity M arsa. A  ponieważ płaszczyzna o r
bity obiektu 1991 DA jest dość znacznie 
nachylona względem płaszczyzny eklipty- 
ki, to — biorąc pod uwagę wszystkie te 
osobliwości — wypadałoby się isto tn ie za
stanowić, czy przypadkiem nie mamy tu 
do czynienia z „wygasłym” jądrem  kom e
ty. M imo jednak wnikliwych obserwacji 
nie stw ierdzono najmniejszych śladów ak
tywności kom etarnej Damoclesa. Porusza 
się on w rezonansie 2 :7  z Jowiszem, przez

Tabela 1
Najważniejsze dane o orbitach planetoid 

poruszających się między głównym pa
sem a pierścieniem  K uipera

Obiekt P <7 Q e i
1977 UB 
(2060) Chiron 50.7 8.5 18.9 0.38 7°

1991 DA 
(5335) Damocles 40.9 1.6 22.2 0.87 62
1992 AD  
(5145) Pholus 92.7 8.7 32.3 0.58 25
1993 HA2 123.5 11.8 37.8 0.52 16

1994 TA 73.0 10.6 24.3 0.39 5

Oznaczenia:
P  — okres obiegu wokół Słońca w latach, 
q — odległość peryhelium w jednostkach astrono
micznych,
Q  — odległość aphelium w jednostkach astronomi
cznych,
c — mimośród orbity,
i — kąt nachylenia płaszczyzny orbity do płaszczy
zny ekliptyki.

co unika większych zbliżeń z tą  największą 
planetą Układu Słonecznego i skutkiem  
tego orbita  tej niezwykłej planetoidy wy
daje się być stabilna. Na razie nie znamy 
albedo tego obiektu, ale na podstawie jas
ności absolutnej (13.3 wielkości gwiazdo
we) m ożna wnioskować, że ma ona około 
5 km średnicy, czyli i pod względem wiel
kości przypomina jądro kom etarne. W ni
kliwe badania ewolucji orbity Damoclesa 
rzeczywiście sugerują, iż może on być po 
zostałością po komecie, która około mi
liona lat tem u została przechwycona przez 
Jowisza i przerzucona na obecną orbitę. A 
zatem jest to interesujący obiekt, chociaż 
to samo można powiedzieć o Pholusie, od
krytym p rzezDavida L. R a b i n o w i t z a  
na obrazach CCD otrzymanych 9 i 10 sty
cznia 1992 roku za pom ocą 0.91 m etrow e
go teleskopu Spacewatch w obserwatorium 
na Kilt Peak. Jego wolny ruch na niebie 
śledzili też inni astronom ow ie, a między 
innymi E leonora H  e 1 i n na Mt. Palom ar 
i wspomniany M eNaught w Siding Spring. 
Co więcej — znaleziono go również na 
archiwalnych kliszach (z lat 1977, 1982, 
1989 i 1991), toteż Gary V. W i 11 i a m s 
nie miał większego problem u, by obliczyć 
dokładną orbitę. I tym razem specjaliści 
od planetoid i kom et byli zaskoczeni, gdyż 
obiekt 1992 AD porusza się także po o- 
sobliwej, może nawet jeszcze bardziej eg
zotycznej orbicie niż Damocles. Jest ona 
wprawdzie mniej wyciągnięta, bo peryhe
lium orbity Pholusa leży w pobliżu orbity 
Saturna, ale jej aphelium  znajduje się aż 
za orbitą  N eptuna. Z  obserwacji wynika 
ponadto, że rozm iaram i ustępuje Chiro- 
nowi, bo przy wielkości albedo 0.08 m iał
by nie więcej niż 140 km średnicy, jednego 
zaś obrotu wokół osi dokonuje w ciągu o- 
koło 10 godzin. Podczas przejścia przez pe
ryhelium (miało to miejsce 26 sierpnia 1992 
roku) nie przejawiał najmniejszej aktyw
ności kometarnej, nie zaobserwowano przy 
nim ani śladu komy, czym różni się od 
Chirona. N atom iast zagadką Pholusa jest 
jego barwa, wyraźnie czerwona i to bar-
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Rys. 1. Orbity planetoid (w rzucie na płaszczyznę ekliptyki) poruszających się między głównym pasem a 
pierścieniem Kuipera. Linią przerywaną oznaczono część orbity, która znajduje się „pod” płaszczyzną ekliptyki.

dziej nawet niż powierzchnia Io. Najpra
wdopodobniej pokrywa go cienka warstwa 
substancji wytworzonej na skutek długo
trwałego bombardowania cząstkami pro
mieniowania kosmicznego.

Pholus — podobnie jak Chiron — świeci 
dostatecznie jasno i przy dzisiejszej tech
nice obserwacyjnej będzie przypuszczal
nie mógł być śledzony wzdłuż całej orbity. 
Jego odkrycie spełniło przewidywania Ko
wala, który — jak się przed laty wyraził — 
był święcie przekonany, iż w bliższej lub

dalszej przyszłości uda się odkryć więcej 
„ciał poruszających się po nieznanych orbi
tach”. Do końca 1992 roku odkryto jeszcze 
dwa dalsze tego typu obiekty, a więc zna
my już dziś pięć planetoid będących jakby 
ciałami pośrednimi pomiędzy głównym pa
sem asteroid położonym między orbitami 
Marsa i Jowisza, a pierścieniem Kuipera roz
ciągającym się poza orbitą Neptuna.

Pierwszą planetoidą należącą już do 
pierścienia Kuipera odkryto w 1992 roku. 
Obiekt 1992 QBi został znaleziony w wy-
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niku systematycznych, trwających blisko 
pięć lat poszukiwań, dokonywanych przez 
Davida J e w i 1 1 a i Jane L u u za pomocą 
teleskopu o średnicy 2.2 metra w obserwa
torium na Mauna Kea (Hawaje). Dostrze
żono go na kliszy eksponowanej 30 sierp
nia 1992 roku jako obiekt 23 wielkości 
gwiazdowej, bardzo wolno przesuwający 
się na tle gwiazdozbioru Ryb. Zmiany je
go położeń na niebie były tak małe, że 
dopiero po kilku miesiącach obserwacji 
Brian G. M a r s d e n  mógł obliczyć do
kładniejszą orbitę, która z uwagi na swe 
niezwykłe parametry wzbudziła zaintere
sowanie astronomów zajmujących się tą 
problematyką. Okazało się po prostu, że 
w owym czasie był to najbardziej odległy 
znany obiekt Układu Słonecznego i że pe- 
ryhelium jego orbity znajduje się około 19 
j. a. za orbitą Neptuna, co wskazuje na 
stabilność orbity odkrytego przez Jewitta i 
Luu ciała. Wprawdzie niedaleko krąży Plu
ton ze swym księżycem, ale masa tego u- 
kładu jest za mała na to, by mógł on wy
woływać wyraźniejsze zakłócenia w ruchu 
planetoidy 1992 QBj*. Byłoby to możliwe 
jedynie wtedy, gdyby mogła się ona zbliżać 
na małą odległość do wspomnianego u- 
kładu, czego naturalnie nic można całko
wicie wykluczyć, lecz co wydaje się mało 
prawdopodobne. Krótko mówiąc — mamy 
do czynienia z regularnym obiektem Ukła
du Słonecznego, poruszającym się niemal 
po kolistej orbicie (mimośród orbity pla
netoidy 1992 QBi jest mniejszy od mimo- 
środu orbity Marsa) i tylko nieznacznie 
nachylonej względem płaszczyzny eklipty- 
ki (mniej niż płaszczyzna orbity Saturna.

Odkrycie obiektu 1992 QB! radykalnie 
zmieniło nasze wyobrażenia o odległych 
regionach Układu Słonecznego. Przede 
wszystkim wydawało się mało prawdopo
dobne, aby krążył on tam samotnie i wo
bec tego w najbliższym czasie można było

oczekiwać nowych odkryć tego typu ciał. 
Tak też istotnie się stało, bo już na po
czątku 1993 roku poznano kolejny obiekt 
(1993 FW), a pól roku później w przecią
gu zaledwie jednego tygodnia dowiedzie
liśmy się o istnieniu czterech dalszych. Dwa 
z nich (1993 RO i 1993 RP) znaleźli znani 
nam już Jewilt i Luu w obserwatorium na 
Mauna Kea, a dwa następne (1993 SB i 
1993 SC) odkryła grupa astronomów (Iwan 
P. W i l l i a m s ,  Alan F i t z s i m m o n s  i 
Donal O ’C e a l l a i g h  na kliszy ekspo
nowanej za pomocą 2.5 metrowego tele
skopu obserwatorium La Palmas (Wyspy 
Kanaryjskie). Interesujące jest przy tym 
to, że wszystkie te cztery ciała w momen
cie odkrycia położone były blisko wiosen
nego punktu równonocy, podczas gdy o- 
biekt 1993 FW w chwili odkrycia znajdo
wał się po przeciwnej stronie nieba. Aku
rat w tym czasie przechodził przez peryhe- 
lium orbity, która okazała się być bardzo 
podobna do orbity obiektu 1992 QBi. Nie
stety, o obiektach 1993 RO, 1993 RP i 
1993 SB na razie niewiele wiemy, były one 
zbyt krótko obserwowane i dlatego wciąż 
znamy tylko prowizoryczne elementy ich 
orbit. Nieco lepiej jest w przypadku obiek
tu 1993 SC, który z całej czwórki najjaś
niej świeci i w listopadzie 1993 roku był 
dodatkowo obserwowany przez Davida J. 
T h o 1 e n a teleskopem obserwatorium u- 
niwersytetu hawajskiego. Należy bowiem 
pamiętać o tym, iż tak odległe ciała prze
mieszczają się po niebie nadzwyczaj wol
no i musi upłynąć sporo czasu nim za
kreślą odpowiednio długie luki, umożli
wiające lepsze obliczenie parametrów ich 
orbit. Z  tego też powodu Marsden apeluje 
do astronomów, aby możliwie często ob
serwowali te obiekty, gdyż po koniunkcji 
ze Słońcem mogą być trudne do odnale
zienia. T&kie przypadki z obiektami na
leżącymi do „klasycznego” pasa planetoid

* Odkrywcy dla obiektu 1992 QBi proponują nazwę Smiley, lecz Międzynarodowa Unia Astronomiczna jej 
prawdopodobnie nie zaaprobuje, ponieważ imię „cudaka” z bajkowego świata Lewisa C o r r o 11 a (opisał go w 
książce Alicja w krainie czarów) nosi już należący do „klasycznego” pasa planetoid obiekt o liczbie porządkowej 
1613 (1950 SD)
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Rys. 2. Orbity pierwszych sześciu obiektów pierścienia Kuipera (patrz Tabela 3) w rzucie na płaszczyznę 
ekliptyki. Linią przerywaną oznaczono część orbity znajdującą się „pod” płaszczyzną ekliptyki.

historia astronomii niejednokrotnie od
notowała.

Ogółem w roku 1993 odkryto pięć pla
netoid zaliczanych do hipotetycznego pierś
cienia Kuipera. Szczególnie interesujący
mi wydają się cztery planetoidy (1993 SB, 
1993 SC, 1993 RO i 1993 RP), poruszają
ce się po orbitach przypominających or
bitę najdalszej planety Układu Słonecz
nego, której obieg — jak wiadomo — jest 
w rezonansie 2:3 z obiegiem Neptuna. Wy
nika z tego, że gdy ten ostatni trzy razy

okrąży Słońce, to w tym samym niemal 
czasie Pluton dokonuje tylko dwóch ta
kich okrążeń. Ale to jeszcze nie wszystko 
— w peryhelium zbliża się on do Słońca 
bardziej niż Neptun, lecz planety te nigdy 
się do siebie zbytnio nie zbliżają i dzięki 
tym właśnie okolicznościom orbita Pluto
na wykazuje dużą stabilność. Można za
tem przypuszczać, że zdołał on przetrwać 
do naszych czasów tylko dzięki tak korzy
stnemu usytuowaniu swej orbity. Wystar
czyłoby zmienić nieco jej parametiy, a Plu-
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Tabela 2
Porównanie danych o orbitach Plutona i czterech „sąsiadujących” z nim planetoid 

(1993 SB, 1993 SC, 1993 RO, 1993 RP)

Obiekt a 9 Q e i P

Pluton 39.718 29.697 49.739 0.2523 17.14 248.54
1993 SB 39.421 26.751 52.091 0.3214 1.93 247.51
1993 SC 39.500 32.192 46.808 0.1850 5.16 248.25
1993 RO 39.696 31.574 47.818 0.2046 3.72 250.10
1993 RP 39.329 34.865 43.793 0.1135 2.57 246.65

Oznaczenia:

a — wielka półoś orbity w jednostkach astronomicznych, 
q — odległość peryhelium w jednostkach astronomicznych,
Q  — odległość aphelium w jednostkach astronomicznych, 
c — mimośród orbity,
i — kąt nachylenia płaszczyzny orbity do płaszczyzny ekliplyki w stopniach, 
P  — okres obiegu wokół Słońca w latach.

ton na skutek oddziaływania grawitacyj
nego wielkich planet zostałby przerzuco
ny na bardziej wyciągniętą orbitę i po ja
kimś czasie zapewne podzieliłby los ko
met krótkookresowych. Wydaje się więc 
— sądzą Marsden i inni badacze — że to 
samo można powiedzieć o czterech wy
mienionych wyżej planetoidach, porusza
jących się po równie stabilnych orbitach. 
Ich ruchy mogłaby zakłócić jedynie jakaś 
nieznana, krążąca dalej niż Pluton plane
ta, posiadająca przy tym odpowiednio du
żą masę. Ale o takiej planecie na razie nic 
nie wiemy i uczeni coraz bardziej wątpią w 
jej istnienie.

Dziś są to oczywiście tylko przypusz
czenia i dopiero dalsze badania wykażą, 
czy i ewentualnie w jakim stopniu powyż
sze rozumowanie okaże się poprawne. Gdy
by się jednak potwierdziło, przybyłby jesz
cze jeden argument przemawiający za ist
nieniem pasa Kuipera i za tezą, że należą 
do niego nie tylko odkrywane planetoidy, 
ale najprawdopodobniej również Pluton z 
Charonem, a może nawet także Tryton i 
Phoebe. Są to wprawdzie obiekty o więk
szych rozmiarach i masach niż wspomnia
ne planetoidy, lecz nic byłyby lam wcale 
samotne, gdyż w pierścieniu Kuipera — 
jak sądzi S. Alan S t e r n  — znajduje się

liczna populacja ciał o średnicach około 
1000 km. Badacz ten po prostu zakłada, że 
dysk protoplanetarny miał co najmniej o 
rząd większą masę niż obecnie wynosi o- 
gólna masa wszystkich planet, obiegają
cych je księżyców, planetoid krążących mię
dzy orbitami Marsa i Jowisza, a także ją
der kometarnych. Owe hipotetyczne ciała 
mogłyby choć częściowo wyjaśnić wspo
mniany deficyt masy, ale dziś możemy ob
serwować tylko wewnętrzny brzeg pierś
cienia Kuipera, do którego trzeba zaliczyć 
zarówno opisane już planetoidy, jak i pla- 
neloidy odkryte w ciągu 1994 roku. W su
mie było ich 11, przy czym wszystko za
częło się 13 marca 1994 roku, kiedy to 
Luu i Jewitt za pomocą teleskopu obser
watorium na Mauna Kea dostrzegli obie
kty 1994 ES 2 i 1994 EV 3 (ich jasność 
wynosiła 24.7 i 23.5 wielkości gwiazdowej), 
a 15 kwietnia tegoż roku za pomocą tego 
samego teleskopu Jewitt i J. C h e n znaleźli 
obiekt 1994 GV 9 (jasność 23.4 wielkości 
gwiazdowej). Niecały miesiąc później, 11 i 
12 maja 1994 roku, M. I r w i n ,  S. T r e 
m a i n e ,  R. W e b s t e r  i Polka Anna 
Ży t k o w za pomocą teleskopu obserwa
torium w La Palma odkryli obiekty 1994 
JQ 1 i 1994 JR  1 (jasność 22.6 i 22.4 wiel
kości gwiazdowej). Mniej więcej w tym sa-
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Tibela 3
Najważniejsze dane o orbitach planetoid należących do pierścienia Kuipera (stan na 
koniec 1994 roku)

Obiekt Data odkrycia P a e i

1992 QBi 1992 VIII30 290 43.8 0.07 2°
1993 FW 1993 III 28 291 42.4 0.04 8
1993 RO IX 14 250 39.7 0.20 4
1993 RP 15 247 39.3 0.11 3
1993 SB 16 248 39.4 0.32 2

1993 SC 17 248 39.5 0.18 5
1994 ES2 1994 III 13 309 45.7 0.0 1
1994 EV3 13 297 44.5 0.0 ->

1994 GVq IV 15 274 42.2 0.0 0
1994 JQi V 11 285 43.3 0.0 4
1994 JS 11 221 36.5 0.0 9
1994 JR i 12 209 35.2 0.0 4
1994 JV 13 209 35.2 0.0 18
1994 TB X  2 179 31.7 0.0 10
1994 TG 3 275 42.5 0.0 7
1994 TH 3 262 40.9 0.0 16
1994 TG : 8 268 41.5 0.0 4

Oznaczenia:
P — okres obiegu wokół Słońca w latach, 
a — wielka półoS orbity w jednostkach astronomicznych, 
c — mimośród orbity,
i — kąt nachylenia płaszczyzny orbity do płaszczyzny ekliptyki.
Uwaga: dla planetoid odkrytych w 1994 roku założono kołowość orbity (c =  0).

mym czasie, 11 i 13 maja, szczęście znowu 
uśmiechnęło się do Luu i Jewitta, którzy 
za pomocą 1.5 metrowego teleskopu ob
serwatorium na Cerro Tololo (Chile) zna
leźli obiekty 1994 JS  i 1994 JV  (jasność 
22.6 i 22.4 wielkości gwiazdowej). Kolejne 
cztery obiekty (1994 TB, 1994 TG, 1994 
TH i 1994 TG  2) odkryto na początku 
października.

Dzięki tym odkryciom coraz większa 
liczba astronomów skłonna jest opowie
dzieć się za hipotezą wysuniętą blisko pół 
wieku temu przez Kuipera. Mówił on wpraw
dzie o pozaneptunowym pierścieniu jąder 
kometarnych, lecz — zgodnie ze współ
czesnymi poglądami kosmogonicznymi — 
ciała poruszające się na peryferiach Ukła
du Słonecznego powinny być zbudowane 
głównie z lodu wodnego, toteż po zbliże

niu się do Słońca na odpowiednią odle
głość byłyby obserwowane w postaci ko
met. A le — pewnie ktoś zapyta — jeżeli 
istotnie mamy tu także do czynienia z „ku
lami brudnego śniegu” , to dlaczego te o- 
biekty mają niewiele większe albedo od 
jądra komety Halleya, chociaż — w od
różnieniu od niej — nigdy nie były aktyw
ne i ich lodowe powierzchnie winny odbijać 
dużo promieni słonecznych? A  tymczasem 
mają mniejsze albedo od Plutona, który 
pod względem składu chemicznego nie po
winien się od nich zbytnio różnić i który 
przynajmniej zewnętrzną warstwę winien 
mieć utworzoną głównie z lodu wodnego. 
To prawda, lecz powierzchnie opisywanych 
dziś planetoid najprawdopodobniej pokry
te są cienkimi warstewkami ciemniejszej 
substancji, gdyż pod wpływem promienio-
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wania kosmicznego dochodzi tam do poli
meryzacji cząsteczek niektórych związków, 
przede wszystkim metanu i amoniaku przy 
udziale wody. Taki proces odbywa się o- 
czywiście także na powierzchni Plutona, 
ale sezonowo otacza się on rzadką atm o
sferą, dzięki czemu pokrywająca go war
stewka substancji bywa nieustannie odna
wiana. Po prostu w okresie cieplejszym 
substancja ta paruje, w postaci gazu unosi 
się nad powierzchnią planety, a potem  za
marza i opada na nią. W jakimś stopniu 
przypuszczenia te potwierdza obraz P lu
tona i C harona, otrzymany za pom ocą te
leskopu kosmicznego H ubble’a w dniu 21 
lutego 1994 roku, kiedy ciała te  były od 
nas oddalone o około 4.4 miliarda km. 
Widać na nim nie tylko oddzielnie P lu to
na i Charona, ale po raz pierwszy możemy 
przyjrzeć się ich tarczom, co umożliwiło 
bezpośredni pomiar średnic tych odległych 
obiektów*, a także wyciągnąć inne cieka
we wnioski. I tak na przykład wnikliwa 
analiza obrazu zdaje się świadczyć o tym, 
że występuje wyraźna różnica w składzie 
chemicznym powierzchniowych warstw ich 
globów i tym należy tłumaczyć, że księżyc

KRONIKA

Szybko rotująca gwiazda AB Doradus

Znajdująca się na południowej półkuli gwiaz
da H D  36705 znana również jako AB Dora
dus jest obiektem bardzo interesującym. Na
leży do gwiazd chłodnych o dużej prędkości 
rotacji oraz silnej aktywności chromosferycznej 
i koronalnej. Uwagę na nią zwrócono szcze
gólnie po 1981 roku, kiedy zarejestrowano po
chodzące z niej promieniowanie rentgenowskie. 
Ponieważ jest jedną z najjaśniejszych gwiazd o 
tych własnościach jest celem licznych obserwa
cji. Niestety, niemożliwe one są z terenu Pol
ski gdyż jej deklinacja wynosi -65°.

Gwiazda AB Dor jest gwiazdą zmienną o 
średniej jasności V  ok 6.9 mag i o  amplitudzie

ma mniejsze albedo od planety. Po prostu 
nigdy nie otacza go atm osfera i prom ie
niowanie kosmiczne pozostawia na nim 
trwały ślad.

Krążące na peryferiach U kładu Sło
necznego planetoidy wraz z P lutonem  i 
Charonem  są jakby niemymi świadkami 
wydarzeń sprzed m iliardów lat. N ie należy 
się przeto dziwić, iż w ostatnich latach tak 
dużo poświęca się im uwagi i że stanowią 
niem al „dyżurny tem at” specjalistycznym 
czasopism astronomicznych. Z ain tereso
wanie to chyba jeszcze bardziej wzrośnie, 
bo — biorąc pod uwagę nieustanny roz
wój technik obserwacyjnych — w nadcho
dzących latach należy oczekiwać nie tylko 
wzrostu liczby odkrywanych planetoid z 
mimo wszystko wciąż hipotetycznego pierś
cienia K uipera, lecz także dopływu kon
kretnych informacji o fizycznych właści
wościach zarówno tych drobnych ciał, jak 
i „spokrewnionych” z nimi P lutona i C ha
rona. Tylko w ten sposób możemy się do
wiedzieć czegoś bliższego o m aterii dysku 
protoplanetarnego i o przebiegających w 
nim kiedyś procesach.

zmian blasku ok 0.1 mag. Piszę około, gdyż 
zarówno średnia jasność gwiazdy jak i ampli
tuda zmian blasku nie są stałe. W okresie 
1978-1990 średnia jasność gwiazdy wahała się 
w granicach V = 6 .8 -6 .9 5  mag, a amplituda 
zmian blasku była rzędu 0.03-0.12 mag. Pod
stawowy okres zmienności AB Doradus zwią
zany jest z okresem obrotu i wynosi P =0.514  
doby. Krzywa zmian blasku AB Doradus jest 
nieregularna i zmienna w czasie. Świadczy o 
obecności na powierzchni gwiazdy plam — ob
szarów o niższej temperaturze. Plamy te utrzy
mują się w czasie kilkunastu lat w tych samych 
miejscach i zmiany ich natężenia powodują 
zmiany kształtu krzywych i amplitudy zmian 
blasku. Wskaźniki barwy dla tego obiektu są

* Z  pomiarów dokonanych na obrazie uzyskanym za pomocą teleskopu kosmicznego H ubble’a wvnika 
(osiągnięto dokładność do 1%),  że średnica Plutona wynosi 2320 kra, a Charona 1270 km (ten ostatni wydaje 
się być zatem nieco większy niż dotychczas przyjmowano)
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dość nietypowe i średnie wartości B-V, U-B , 
V -R  wynoszą odpowiednio: 0.825, 0.366, 0.48. 
Ustalany na ich podstawie typ widmowy jak i 
temperatura efektywna są różne w zależności 
od tego, który wskaźnik rozpatrujemy. Spot
kać można w literaturze ocenę typu widmowe
go K3-G8 i klasę jasności pomiędzy V (ka
rzeł) a III (olbrzym). Oceny temperatury efe
ktywnej gwiazdy wahają się pomiędzy 4800 a 
5200 K. Rozbieżności te wynikają z obserwo
wanej dla AB Doradus nadwyżki promienio
wania w ulrafiolecie i podczerwieni i trudności 
w przybliżeniu widma rozkładem promienio
wania ciała doskonale czarnego. W świetle te
go co obecnie wiemy o AB Doradus jej miej
sce na diagramie Hertzsprunga-Russela odpo
wiada gwiazdom typu widmowego K2IV.

Obserwacje spektroskopowe przyniósł)' wiele 
interesujących danych dzięki którym można po
wiedzieć więcej o tej gwieździe. Prędkość ra
dialna wynosi ok. -30  k m s1. Brak potwierdzo
nych zmian prędkości radialnej jest dowodem, 
że gwiazda nie jest ciasnym układem podwój
nym. Obserwowane poszerzenie linii w widmie 
AB Doradus świadczy o prędkości rotacji vesim 
=90 krns^1 (oceny w zależności od linii są po
między 75 a 100 kms*1; ve jest prędkością ro
tacji na równiku a i kątem nachylenia osi ob
rotu gwiazdy do linii obserwator-gwiazda). Przy
spieszenie grawitacyjne na powierzchni gwiaz
dy powinno wynosić ok 10 g (100 nis 2) lecz 
dokładność jego wyznaczenia nie jest duża. 
W połączeniu ze znanym okresem obrotu pro
mień gwiazdy wynosi R =7?o/sin;. Analiza linii 
emisyjnych — szczególnie H  i K zjonizowane- 
go wapnia potwierdziła wysoką aktywność chro- 
mosferyczną, której można było się spodzie
wać biorąc pod uwagę stosunkowo późny typ 
widmowy i bardzo szybką rotację. Pomiędzy 
natężeniem emisji linii chromosferycznych, a 
blaskiem gwiazdy występuje antykorelacja: za
zwyczaj linie są najsilniejsze, kiedy jasność jest 
najmniejsza. Świadczy to o największej aktyw
ności chromosfery w rejonach sąsiadujących z 
plamami fotosferycznymi. Na szczególną uwa
gę zasługuje obecność linii litu 660.7 nm która 
wydaje się świadczyć o tym, że gwiazda jest 
dość młoda. W gwiazdach późnych typów wid
mowych, w których w warstwach zewnętrznych 
występuje warstwa konwektywna lit jest nisz
czony gdy w wyniku konwekcji dostaje się do 
warstw o wysokiej temperaturze. Wiek gwiaz
dy wyznaczony na podstawie zawartości litu wy

nosi ok. 70 min lat. Najprawdopodobniej gwiaz
da nie osiągnęła jeszcze ciągu głównego i to 
może być przyczyną jej dziwnych własności In
teresująca jest linia H a o bardzo zmiennym 
profilu i pojawiająca się zarówno w emisji jak i 
w absorpcji. Szerokość tej linii odpowiada pręd
kościom emitującej ją materii do 180 kms-1. Po
wodem tak szczególnych własności tej linii może 
być obecność obłoków wodoru współrotujących 
z gwiazdą w odległości kilku promieni gwiazdy 
od jej powierzchni. Korotacja obłoków byłaby 
możliwa dzięki silnemu polu magnetycznemu.

Obserwacje dokonane przez IU E  pozwo
liły uzyskać widma AB Doradus w ultrafiole
cie. Widoczne są na nich linie charakterystycz
ne dla chromosfery (silne linie zjonizowanego 
magnezu — M gll), warstwy przejściowej po
między chromosferą a koroną (azot N y  siarka 
SiIV i węgiel CIV) oraz samej korony (linie zjo
nizowanego helu). Z  koroną związane jest rów
nież promieniowanie rentgenowskie. W wyniku 
rozbłysków emisja rentgenowska z AB Doradus 
może się zwiększyć dziesięciokrotnie. Z  gwiazdy 
tej obserwujemy również promieniowanie radio
we. W 1992 roku stwierdzono zmienność jasno
ści radiowej związaną z obrotem gwiazdy. Po
dobnie jak w przypadku natężeń chromosfery
cznych linii emisyjnych najsilniejsze promienio
wanie radiowe obserwujemy w minimum blasku.

W odległości 10" od AB Doradus znajduje 
się słaba gwiazda 13 wielkości Rossiter 137B 
(Rst 137B). Podobny ruch własny (jak dla AB 
Dor) i prędkość radialna mogą świadczyć, że 
gwiazdy te są związane. Założenie, że Rst 137B 
ma jasność podobną do gwiazd ciągu głównego 
o takim jak on typie widmowym (dM3e-dM4e) 
daje odległość do niego (i możliwe, że do AB 
Dor) ok. 20 pc. Z  drugiej strony założenia, że 
gwiazdy są związane (a więc, że mają podobny 
wiek) i że Rst 137B znajduje się na ciągu głów
nym nie są ze sobą zgodne. Powstająca gwiazda 
o mniejszej masie (a taką niewątpliwie jest Rst 
137B) potrzebuje więcej czasu na osiągnięcie 
ciągu głównego niż bardziej masywna. Wiek 
gwiazdy i skład chemiczny świadczy, że AB Dor 
może być członkiem ruchomej grupy Plejad. 
Gdyby było to prawdą to na podstawie prędkości 
radialnej i ruchu własnego można ocenić odle
głość do niej na ok. 27±5 pc. Jest jednak ko
nieczne ustalenie w najbliższej przyszłości pa- 
ralaksy trygonometrycznej gwiazdy (wszystko 
wskazuje na to, że jest wystarczająco blisko aby 
to było możliwe). Porównując tę gwiazdę ze

b i b l i o t e k a
UNIWERSYT6CKA 

w TORUNIU
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Słońcem przyjmiemy, że odległość do niej wyno
si ( l - 25 pc, temperatura efektywna Te=5000 K 
i obserwowany średni strumień bolometryczny 
6 • 10 s erg cm-2 S'1 (odpowiadający V =6.88 i 
poprawce bolometrycznej DC=-0.25 dla B-V 
=0.825). Dla Słońca strumień energii na odle
głości 1 AU wynosi 1.37-106 erg cm-2 s^1 Przy 
tych założeniach: R = 1A A R q , L = 1 .1 6 L q , 
ve=143 kms-1. Jeżeli przyjmiemy, że przyspie
szenie grawitacyjne na powierzchni wynosi 10 g 
masa AB Dor powinna być rzędu 0.8 Mq. Sto
sunek siły odśrodkowej na równiku Foc do gra
witacyjnej Fg wynosiłby 1:5 i jest on podobny 
do tego jaki ma Saturn. Dla Słońca vc=2 kms 
1 i podobny stosunek wynosi 1:50000.

Obserwowane obłoki wodoru są wyrzuca
ne z powierzchni gwiazdy w czasie rozbłysków, 
które swoją energią przewyższają te spotykane 
na Słońcu 100-1000 razy. Stosunek emisji w 
liniach zjonizowanego magnezu (li i k ) i wapnia 
(II i K) do całkowitej jasności gwiazdy jest w 
porównaniu ze Słońcem odpowiednio 7 i 13 razy 
większy. Podobny stosunek dla linii Lya i pro
mieniowania rentgenowskiego w zakresie 0.1-4 
keV przewyższa słoneczny 75 i blisko 1000 razy.

AB Doradus jest jedną z gwiazd aktyw
nych chromosferycznie o których posiadamy naj
więcej informacji. Jednak to co wiemy oparte 
jest na założeniach, które mogą być podważo
ne. Dotyczy to zarówno odległości (a więc i 
wszystkich wielkości z nią związanych) jak i sta
tusu ewolucyjnego. Należy mieć nadzieję, ze 
wyznaczenie trygonometrycze odległości do AB 
Doradus nastąpi w najbliższym czasie.

Marcin Kiraga 
ULYSSES pow raca ku  ekliptyce

Dnia 13 września 1994 r. sonda ULYSSES po
biła pierwszy z zaplanowanych dla niej „poza-

ekliptycznych” rekordów, a mianowicie przele
ciała pod płaszczyzną ekliptyki obserwując oko
lice południowego bieguna Słońca (dokładnie 
— szerokość heliograftczną — 80 stopni). Obec
nie zmierza ku płaszczyźnie ekliptyki, przetnie 
ją 12 marca 1995 (będzie wówczas najbliżej 
Słońca, w odległości 1.3 jednostki astronomi
cznej), a następnie 19 czerwca 1995 dotrze w 
okolice bieguna północnego. Jak wiadomo jest 
to pierwsza sonda, która bada Układ Słonecz
ny „trójwymiarowo” tzn. nie ograniczając się 
do pomiarów w płaszczyźnie planetarnych or
bit. Najważniejsze wyniki jakie do dziś uzyska
no za jej pomocą to wyraźna asymetria pręd
kości wiatru słonecznego w różnych szerokoś
ciach heliocentrycznych — przy biegunie po
łudniowym wiatr wieje z prędkością 750 km/s 
tzn. prawic dwa razy szybciej niż blisko Ziemi, 
w okolicy płaszczyzny ekliptyki. Zaskakujące jest 
również to, że skład chemiczny wywiewanej z 
wiatrem materii zmienia się z szerokością. Wiele 
wskazuje na to, że wiatr składa się z dwu od
miennych rodzajów wypływu: szybkiego i „pro
stszego” pr/y biegunach oraz wolniejszego i bar
dziej turbulentnego przy równiku. Spodziewa
no się także, iż w okolice biegunów znacznie 
łatwiej będą docierać cząstki promieniowania 
kosmicznego — w płaszczyźnie ekliptyki nawi
nięte słoneczne pole magnetyczne utrudnia pe
netrację w głąb Układu Planetarnego. Tymcza
sem ULYSSES zanotował zaledwie dwukrotny 
(a spodziewano się dziesięciokrotnego) wzrost 
strumienia tych energetycznych cząstek. Ponad
to ULYSSES zaobserwował dziwne niejedno
rodności, liczne fale magnetohydrodynamiczne 
„zaciemniające” obraz międzyplanetarnego pola 
magnetycznego — tak, jakby na powierzchni 
Słońca nie było „magnetycznego bieguna”.

MSK

KONFERENCJE I ZJAZDY

O g ó ln o u k ra iń sk a  ko n feren c ja  a s tro n o m icz n a  z okazji 
22 5 -lec ia  O b serw ato riu m  Lwowskiego

N ajpierw  kró tk i wstęp historyczny: U k ra i
na m iała ja k  d o tą d  tylko k ró tk ie  okresy  
n iepodleg łości. Pierwszy — to  czasy od 
Św. W łodzim ierza , do  k ró la  D anilły  H  a - 
1 i c k i e  g o (ko ronow anego  za zgodą p a 
p ieża rzym skiego) i jego  syna Lwa (zało
życiela Lw owa). Z a  ich czasów  opanow ali

z iem ię uk raiń ską T&tarzy. P otem  m iejsce 
T atarów  zajęła L itw a. Było później, o d 
m ien n ie  z przeciw nych pu n k tó w  w idzenia 
— ukraińsk iego  i po lsk iego  — ośw ie tlane 
pow stan ie  n aro d o w e B o h d an a  C h m i e l 
n i c k i e g o ,  k tóry  je d n ak  po tem  — m ó 
w iąc słow am i Terasa Szew czenki — sprze-
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da! Ukrainę Rosji. Był krótki przebłysk 
wolności w roku 1917 i następnych, a te
raz rok 1991 przyniósł nowe nadzieje trwa
łej niepodległości. Od stuleci Rosja, a po
tem i Austria starała się niecić niezgodę i 
nienawiść pomiędzy Polakami, a Ukraiń
cami. To się zaborcom w znacznej mierze 
udało. Zupełnie zbędna (nie chciana przez 
Józefa P i ł s u d s k i e g o )  choć bohater
ska, a krwawa Walka o Lwów po I Wojnic 
światowej, manifestacje patriotów ukra
ińskich w czasach międzywojennych, bru
talne pacyfikacje ukraińskich wsi (odpo
wiedzialność zbiorowa!) i zemsta za nie: 
mordowanie Polaków w czasie II Wojny 
Światowej. Dopiero pod jej koniec próby 
zrozumienia, że Polska i Ukraina mają 
wspólnego wroga i wspólne interesy; u- 
świadomicnie sobie tego przez emigracje 
polityczne obu narodów i wzywanie się w 
tę prawdę obecnie. Lecz w jakiej mierze 
wpojone w oba narody? Świadom wszy
stkich kompleksów ukraińskich pojecha
łem na konferencję ukraińskiej astrono
mii we Lwowie w dniach 8-10 grudnia 
1994 roku.

Lwów, założony w roku 1256, a przy
łączony do Polski na podstawie umowy 
dynastycznej przez Kazimierza Wielkiego 
był od jego czasów pod rządami Polski, 
Węgier, Polski, Szwecji, Polski, w I Roz
biorze Polski dostał się Austrii, a po roku 
1914 był kolejno w rękach: rosyjskich, au
striackich, polskich, radzieckich, niemiec
kich i ponownie radzieckich. Lwów był od 
wieków miastem międzynarodowym. W ro
ku 1939 mieszkali tu Polacy, Żydzi, Ukra
ińcy, Ormianie i Niemcy. Obecnie istnieje 
tu zorganizowane życie Ukraińców, Ro
sjan, Polaków, Ormian i Żydów. Lwow
skie Obserwatorium Astronomiczne zało
żone przy Uniwersytecie Jana Kazimierza 
przez Jezuitów w roku 1769, przeżyło roz
kwit w czasach austrowęgierskich i mię
dzywojennych, polskich. Jest obecnie naj
starszą instytucją astronomiczną na tere
nie Ukrainy. W Konferencji wzięli udział 
przedstawiciele kilkudziesięciu ukraińskich

instytucji astronomicznych. Z  zagranicy 
przyjechała tylko przedstawicielka Obser
watorium Pułkowskiego z Rosji i ja z Ob
serwatorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Po referatach wstępnych (historia ob
serwatorium i dzisiejszy stan astronomii 
Ukrainy) przyszła kolej na składanie lwow
skim astronomom gratulacji i życzeń. Po
wiedziałem po ukraińsku, że dziękuję za 
zaproszenie, że przywożę z Krakowa ser
deczne pozdrowienia, i że przepraszam iż 
słabo znając ukraiński będę mówił dalej 
po polsku. W przerwie podeszło do mnie 
kilku uczestników mówiąc: „Pan powie
dział wpierw kilka zdań po ukraińsku, prze
prosił, że będzie mówił w swoim języku, a 
Rosjanka mówiła od razu po rosyjsku, jakby 
jego użycie było na tym terenie oczywis
tością. My to oceniamy”. W części nauko
wej referat pułkowski umieszczono w pro
gramie sekcji fizyki Słońca, zaś mojemu 
grzecznościowo wyznaczono pierwsze miej
sce w sesji plenarnej, choć treścią pasował 
raczej do obrad sekcji kosmologicznej. Po
wiedziałem z uśmiechem że mogę refero
wać po angielsku lub po polsku. Sala eu
forycznie wybrała polski. W dyskusji zada
no mi pytania: jedno po angielsku, dwa po 
ukraińsku i jedno w pięknym polskim ję
zyku. Nie tylko Polacy ale i Ukraińcy zna
ją tu polski; starsi — z polskich szkół, młod
si z telewizji.

W części historycznej wspominano z 
sentymentem czasy austrowęgierskie i pol
skie. Bolszewików wspominano bez sen
tymentu na równi z hitlerowcami. Sporo 
miejsca poświęcono zasługom profesorów 
Marcina E r n s t a  i Eugeniusza R y b k i .  
Przypomniano, jak pod koniec wojny prof. 
Rybka spakował — zgodnie z hitlerowskim 
rozkazem — instrumentarium lwowskie
go obserwatorium do skrzyń, ale zamiast 
je  wysłać pociągiem do Rzeszy, postarał 
się o fałszywe kwity nadania, a skrzynie 
ukrył w piwnicy. Uratowane instrumenty 
służą do dziś studentom do ćwiczeń. Póź
niej pracownicy obserwatorium w podob
ny sposób ukryli popiersie prof. Ernsta
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przed bolszewikami. Nie zostało przetopio
ne, lecz wydobyte w roku 1991 ze skrzyni i 
zdobi obecnie salę Zakładu gwiazd Zmien
nych i Mgławic.

Mogłem się dowiedzieć, że z astrono
micznego potencjału byłego Związku Ra
dzieckiego najwięcej przypadło Ukrainie. 
Prezes Ukraińskiego Towarzystwa Astro
nomicznego, prof. J. S. J a c k i w stwier
dził, że Ukrainę reprezentuje w Między
narodowej Unii Astronomicznej około 100 
członków, że istnieje tu wiele znanych w 
świecie szkół astronomicznych założonych 
przez C e s e w i c z a ,  B a r a b a s z e w a ,  
S z a j n a  i innych. Jest tu wiele obser
watoriów, ale z wyjątkiem Obserwatorium 
Krymskiego, są to dostrzegalnie małe, wy
posażone często w teleskopy ledwie 60- 
centymetrowe, a co najwyżej metrowe. Sło
wem — rozwinięty potencjał ludzko-nau- 
kowy, niedorozwinięty techniczny. Astro
nomia jest w każdym razie najsilniej roz
winiętą dziedziną nauki na Ukrainie i są 
szanse, że rząd będzie ją mógł i chciał wy
prowadzić z technicznego zacofania. Skoń
czyły się czasy bolszewickie urzędowego 
„wysyłania” za granicę młodych, uprzywi
lejowanych. Dziś kto jest dobry, sam po
winien załatwiać sobie staże zagraniczne, 
wyjeżdżajcie, uczcie się, i wracajcie do oj
czyzny. Dalej prof. Jackiw mówił o zbyt
nim rozdęciu etatów naukowych, o ludziach 
zatrudnionych, ale nieaktywnych, nie pu
blikujących. Dbając o poziom prac i o wy
sokość zarobków, trzeba będzie zarazem 
w organiczny sposób zmniejszać liczbę za
trudnionych. Spośród studentów radził 
wybierać najlepszych i nad tymi roztaczać 
szczególniejszą opiekę.

Rozmawiamy w kuluarach o możliwoś-

PORADNIK OBSERWATORA 

Roje meteorów w 1995 roku

Minął rok 1994 i nadszedł nowy — 1995. 
Ze starym rokiem odeszły różne wydarze
nia astronomiczne z nim związane. Wiele

ciach współpracy międzynarodowej. Pom
ni na niedawne czasy pełne urzędowych 
umów i kontraktów, z których nauka nic 
wiele miała pożytku, nie chcą żadnych pro
jektów ani „wytycznych” współpracy, uz
godnień ani podpisywań. Niech współpra
ca po prostu będzie pomiędzy konkretny
mi ludźmi w konkretnym projekcie nau
kowym. Obiecują pomóc organizacyjnie 
bez biurokracji w każdej rozsądnej, a szcze
gółowej propozycji. Kontakty są już na
wiązane. Dwóch uczestników konferencji 
uczestniczyło w kolejnych Krakowskich 
Szkołach Kosmologicznych. Młoda astro- 
nomka chwali sobie staż odbyty ostatnio 
w Krakowie u prof. Piotra F 1 i n a ...

Radzimy nad końcowym memoriałem 
do naczelnych władz Ukrainy. Do ogólnie 
przyjętego już tekstu padają z sali propo
zycje poprawek, drobne uwagi, postulaty. 
Prof. Jackiw rzeczowo komentuje, zapisu
je to, co ma sens. Ktoś proponuje, aby 
upamiętnić miejsce po zburzonym obser
watorium na Popie Iwanie młodzieżowym 
ośrodkiem turystycznym oraz ludowym ob
serwatorium na sąsiednim szczycie. Jac
kiw rozkłada ręce. To można, ale nie teraz. 
T^le jest spraw pilniejszych...

Cała konferencja przebiegała bez tak 
charakterystycznej dla bolszewickich cza
sów drętwej mowy. Pełna szczerość i spon
taniczność. Żywe reakcje sali: śmiech, o- 
klaski, a raz i okrzyki „hańba”. Gdyby nie 
skąpo opalane sale (obradowaliśmy w płasz
czach) oraz skromne, choć smaczne i po
żywne potrawy na bankiecie, miałoby się 
wrażenie, że konferencja się odbywa gdzieś 
we Francji. Ale to była po prostu lwowska, 
a może i ogólnoukraińska fantazja i rozmach.

Konrad Rudnicki

z nich już się nie powtórzy. Jest jednak 
pewna dziedzina astronomii, która ma tę 
zaletę, że podobnych wydarzeń niebies
kich możemy oczekiwać corocznie. Tą dzie
dziną są obserwacje meteorów.
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Poniżej postaram się omówić najcie
kawsze i najaktywniejsze roje meteorów, 
które będziemy mogli podziwiać w roku 
1995. Jedynym wyjątkiem jest tu pomi
nięty bardzo aktywny rój Perseid. Jest on 
na tyle ciekawy, że warto na jego temat 
napisać odrębny artykuł.

Każdy rój jest opisany przez kilka pa
rametrów, których znajomość jest niezbęd
na do przeprowadzenia prawidłowej obser
wacji. Poniżej podaję więc ich objaśnienia: 

a, ó — współrzędne (rektascensja i de
klinacja) radiantu w momencie maksimum.

Aa, AÓ — zmiana pozycji radiantu w 
ciągu doby odpowiednio w rektascensji i 
w deklinacji.

ZH R  — tzw. Zenitalna Liczba Godzin
na (ang. Zenithal Hourly Rate). Z defini
cji jest to liczba meteorów jaką obserwo
wałby w ciągu godziny w warunkach ideal
nych (widoczność 6.5 mag.) jeden obser
wator w czasie gdy radiant roju jest w ze
nicie.

V — prędkość meteoru w km/s.
(p — średnica radiantu w stopniach. 
CPOT — centra pola do obserwacji 

teleskopowych. Przy każdym roju podane 
są dwa centra, bowiem do dokładnego o- 
kreślenia pozycji radiantu potrzebne są da
ne z dwóch pól. Proponuję obserwować 
każde z nich po pól godziny starannie na
nosząc zaobserwowane meteory na mapę.

Kwadrantydy 
Okres aktywności: 27 XII — 6 I, Maksi
mum: 03 I, godz. 01.00 UT, ZHR =  110, V 
=  41 km/s. Współrzędne radiantu: a  = 
15h20m ó = +49°, Aa  =  +0.8° Ad =  -0.2°, 
<p = 5° CPOT «i = 16h08m (5, =  +75° i a 2 
=  13h12m 02 =  +40°

Podejrzewam, że w momencie gdy u- 
każe się ten numer Uranii Kwadrantydy 
już skończą swoją aktywność. Dane doty
czące tego roju podaje jednak z kronikar
skiego obowiązku, pocieszając się faktem, 
że mogą być wykorzystane także w 1996 r.

Warunki do obserwacji Kwadrantyd w 
tym roku będą bardzo dobre, bowiem w 
okolicy maksimum Księżyc będzie blisko

nowiu. Ponadto duża deklinacja radiantu 
powoduje, że rój ten w naszych szerokoś
ciach geograficznych może być obserwo
wany przez całą (bardzo długą o tej porze 
roku) noc. Dodatkowo maksimum aktyw
ności przypada około godziny drugiej CSE 
więc o porze bardzo korzystnej dla obser
watorów w Europie Środkowej.

ZH R  wydaje się być zmienną z roku 
na rok, jednak zwykle przekracza poziom 
100 meteorów. Dodatkowym utrudnieniem 
w jej dokładnym wyznaczeniu jest fakt, że 
u Kwadrantyd obserwuje się zwykle dwa 
maksima. Pierwsze z nich występuje tylko 
dla meteorów bardzo słabych (głównie te
leskopowych), a następne po 14 godzinach 
już dla meteorów widocznych gołym okiem. 
Ponadto obserwacje fotograficzne i tele
skopowe z ostatnich lat zdają się sugero
wać pewne rozmycie lub rozczłonkowanie 
radiantu. W związku z tym dokładne szki
cowanie dróg meteorów na mapie w przy
padku obserwacji wizualnych i teleskopo
wych byłoby mile widziane.

Lirydy kwietniowe 
Okres aktywności: 16-25 IV, Maksimum: 
22 IV godz. 15.00 UT, ZH R =  zwykle 
15-25, V =  49 km/s. Współrzędne radian
tu: a  =  18h04m <5 = +34°, Aa =  +1.1° Ad 
=  0.0°, <p = 5° CPOT a\ =  17h28m ói = 
+16° i ai =  18h48ra (5? =  +19°

Niestety w tym roku warunki do obser
wacji nie są najlepsze. 15 kwietnia przypa
da bowiem pełnia Księżyca i przez cały 
okres aktywności roju będzie ona skutecz
nie utrudniała obserwacje słabszych zja
wisk. Pomimo tego zachęcam do obserwa
cji, rój ten bowiem stać na różne niespo
dzianki i jego ZH R  może drastycznie się 
zwiększyć. Przykładowo w latach 1803 i 
1922 odnotowano deszcze meteorów z li
czbami godzinnymi około 1800! Ostatni 
taki wybuch miał miejsce w roku 1982, gdy 
obserwatorzy amerykańscy zarejestrowali 
ZHR w okolicach 90.

Eta Aquarydy 
Okres aktywności: 19 IV -  25 V, Maksi
mum: 03 V godz. 23.00 UT, ZH R  =  50,
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V =  66 km/s. W spółrzędne radiantu: a  =  
22h24m ó =  -02°, A a =  +0.9° AÓ =  +0.4°, 
<t> =  4° C PO T a  i =  21h16m ói =  +10° i a 2 
=  21h24">ó2 =  -23°

Rój związany z kom etą P/Halley dają
cy co roku duże liczby godzinne i szerokie 
(czasami podwójne lub potrójne) maksi
ma. W tym roku w arunki do obserwacji są 
bardzo dobre. Po pierwsze na początku 
maja będziemy mieli ciemne, bezksiężyco
we noce (nów 29 kwietnia), po drugie m o
m ent wystąpienia maksimum (godz. 23.00 
U T) jest korzystny dla obserwatorów w 
Polsce.

Alfa Cygnidy 
O kres aktywności: 16 VI (?) — 30 VII (?), 
M aksim um : 9-11 VII (?), Z H R  =  9. 
W spółrzędne radiantu: a  =  20h40ra ó =  
+45°, Aa = ?  Aó =?,<p = ?

Słabo zbadany rój charakteryzujący się 
szybkimi, białymi meteorami o średniej jas
ności. Obserwacje polskich miłośników as
tronom ii w roku 1994 wykazały istnienie 
słabego m aksim um  w dniach 9 — 11 lipca. 
Z  powodu małej liczby obserwacji wszy
stkie podane wyżej wartości są niepewne. 
Możliwe, że dane uzyskane w 1995 roku 
pozwolą powiedzieć coś więcej o naturze 
tego roju. Zachęcam  więc do obserwacji. 
W arunki ku tem u nie będą jednak najlep
sze bowiem w okolicach m aksimum przy
pada pełnia Księżyca.

Pegazydy
O kres aktywności: 7-11 VII, Maksimum: 
10 VII, Z H R  =  8, V =  70 km/s. W spół
rzędne radiantu: a  =  22h40m Ó =  +15°, 
A a =  +0.8° Aó =  +0.2°, <p = 5° C P O T a i 
=  21h20m <3i =  +10° i a 2 =  22h10m ó2 =  
+33°

Słaby rój z bardzo szybkimi m eteora
mi. W arunki do obserwacji w 1995 roku, z 
powodów takich samych jak  powyżej, sła
be. Pozycja radiantu słabo znana, więc przy
dałyby się dokładne obserwacje telesko
powe.

Delta Aquarydy S 
O kres aktywności: 8 VII — 19 VIII, M a
ksimum: 29 V II godz. 5.00 UT, Z H R  =

20, V = 41 km/s. W spółrzędne radiantu: a  
=  22h36m Ó =  +16°, A a, AÓ — patrz 
poniżej, (p =  5° C PO T  a€E(17h, 00h), ÓG 
(0°, +15°) — wybrać dwa miejsca odległe 
o około 30°.

Rój bogaty głównie w słabe meteory, 
urozm aicone jednak poprzez pojawienie 
się jaśniejszych wyjątków. W arunki do o b 
serwacji bardzo dobre dzięki bezksiężyco
wym nocom w okolicach 27 lipca.

W czasie aktywności roju radiant zna
cznie przemieszcza się po niebie. O to  jego 
współrzędne na poszczególne dni aktyw
ności: 15 VII a = 2 1 h56m =-19°, 25 VII 
a = 2 2 h28m = -17°, 05 VII a = 2 3 h00m =14°, 
15 VIII a = 2 3 h28m =-12°

Alfa Capricornidy 
O kres aktywności: 3 VII — 25 VIII, M a
ksimum: 30 VII, Z H R = 8 , V =  23 km/s. 
W spółrzędne radiantu: a  =  20h28m <5 =  
-10°, A a, AÓ — patrz  poniżej, <p=8° 
C PO T — patrz powyżej.

Rój charakteryzuje się bardzo wolny
mi i jasnymi m eteoram i co czyni go b ar
dzo dobrym do obserwacji wizualnych i 
fotograficznych (aparat najlepiej wycelo
wać w miejsce o współrzędnych a = 2 0 h00m 
ó =  +  10°). Jego radiant też przesuwa się 
na niebie i ponadto  leży blisko radiantu  <5 
Aqaryd S, co może sprawiać kłopot z o- 
kreśleniem przynależności m eteoru do da
nego roju. Pom ocna tu może być prędkość 
m eteoru, ponieważ ó Aquarydy S są szyb
sze od a  Capricornid. W spółrzędne ra 
diantu na poszczególne dni aktywności: 5 
VII a = 1 9 h20m ó =  -14°, 15 VII a = 1 9 h44m 
ó=-13°, 25 VII a = 2 0 h12m ó = - l l ° ,  5 VIII 
a = 2 0 h48m <5 =  -9°, 15 VIII a = 2 1 h12m ó = -  
6°, 25 VIII a =21 h06m Ó=-4°.

W  tym roku warunki do obserwacji bar
dzo dobre — Księżyc blisko nowiu.

Alfa Aurigidy 
O kres aktywności: 24 VIII — 5 IX, M ak
simum: 1 IX, Z H R  »  15, V =  66 km/s. 
W spółrzędne radiantu: a  =  6h35m ó =  
+42°, A a =  +1.1° AÓ =  +0.0°, <p = 5° 
CPO T a  i =  2h50m <5i =  +39° i a 2 =  l h35m 
Ó2 =  +41°.
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Delta Aurigidy
Okres aktywności: 7 IX — 10 X, Maksi
mum: 9 IX, ZHR = 7, V = 64 km/s. 
Współrzędne radiantu: a  =  4h00m <5 = 
+47°, Aa = +1.0° AÓ = +0.0°, <p =  5°.

Dwa leżące blisko siebie lecz odrębne 
roje. a  Aurigidy są bardziej aktywne i od 
czasu do czasu (1935, 1986) potrafią dać 
wybuch aktywności z ZHR—30-40. W nor
malnych latach bardzo kapryśne jeśli cho
dzi o ilość meteorów.

Delta Aurigidy są stabilniejsze i co ro
ku dają podobne liczby godzinne. Warun
ki do obserwacji dobre tylko w przypadku 
a  Aurigid.

Draconidy 
Okres aktywności: 6 X — 10 X, Maksi
mum: 10 X, ZHR = ?, V = 20 km/s. 
Współrzędne radiantu: a =  17h28m <5 = 
+54°, Aa = ? Aó ?, (p = 5°

Rój ten dal wzmożoną aktywność lub 
deszcze w latach 1927 (n/h = 17), 1933 
(30000), 1946 (10 000) i 1952 (200). Od 
tego czasu jednak obserwowano już tylko 
male liczby godzinne. Warunki do obser
wacji bardzo słabe, ponieważ cala aktyw
ność roju przypada na okolice pełni Księ
życa.

Orionidy
Okres aktywności: 2 X — 7 XI, Maksi
mum: 22 X, ZHR = 25-30, V = 66 km/s. 
Współrzędne radiantu: a  =  6h20m Ó = 
+39°, Aa = +1.2° AÓ = +0.1°, <p = 10° 
CPOTa, = 6h40m ói = +39° i a 2 =  5h00m 
ó2 =  +24°.

Rój związany z kometą Halleya o ma
ksymalnej liczbie godzinnej 25-30 meteo
rów. W roku 1993 wystąpił jednak nie
oczekiwany wzrost aktywności z nocy 17 
na 18 października, podczas którego ZHR 
przekroczyła nieznacznie 30. Obserwacje 
z lat wcześniejszych wskazują, że w prze
szłości u Orionid obserwowano już podo
bne zachowanie lecz nie powtarza się ono 
co roku. W związku z tym wszelkiego ro
dzaju obserwacje w okolicach maksimum 
mogą przyczynić się do lepszego poznania 
natury tych nieoczekiwanych wybuchów.

Radiant Orionid ma bardzo złożoną 
strukturę i składa się z wielu mniejszych 
podradiantów, przy czym niektóre z nich 
mogą wykazywać swoje własne, małe mak
sima.

Ponieważ nów Księżyca wypada 24 paź
dziernika warunki do obserwacji w tym 
roku są bardzo dobre.

Taurydy S
Okres aktywności: 15 IX — 25 XI, Maksi
mum: 3 XI, ZHR = 10, V = 27 km/s. 
Współrzędne radiantu: a  =  3h20m ó = 
+ 14°, Aa — patrz poniżej, <p =  5-10° 
CPOT wybieramy dwa miejsca na eklipty- 
ce około 15° na E i na W od radiantu.

Rój związany z kometą P/Encke cha
rakteryzujący się wolnymi, białymi meteo
rami. Maksimum szerokie i bardzo roz
myte. Radiant roju przemieszcza się na 
niebie: 30 IX a = l h32m Ó = +5°, 10 X 
a = 2 h4m Ó = +8°, 20 X a = 2 h36m ó = + ll° , 
30 X a = 3 h8m ó =  + 13°, 10 XI a = 3 h44m 
ó = + 15°, 20 XI a = 4 h6m ó =  + 16°.

Rój ten jest jeszcze związany z 'TCiury- 
dami N, które aktywne są od 13 IX do 25 
XI z radiantem o współrzędnych a = 4 h00m 
Ó =+23° i maksimum w dniu 13 listopada. 
Aktywność ich nie powinna jednak prze
kroczyć 5 meteorów w ciągu godziny.

Warunki do obserwacji w tym roku nie 
są najlepsze, bowiem przeszkadzać będzie 
pełnia Księżyca przypadająca na 7 listopada.

Leonidy
Okres aktywności: 14-21 XI, Maksimum: 
18 XI, godz. 8 UT, ZHR = 15 (okresowo 
deszcze), V = 71 km/s. Współrzędne ra
diantu: a  =  10h08m Ó = +22°, A a  =  +0.7° 
Aó = +0.4°, <p = 5° CPOTa, = 09h20m <5i 
= +35° i a 2 = 8h36m Ó2 = +6°.

Jeden z najbardziej znanych rojów z 
powodu deszczów w latach 1833 i 1966, 
kiedy to obserwowano ponad 40 meteo
rów w ciągu sekundy. Rój ten jest związa
ny z kometą P/Tempel-Tuttle o okresie o- 
biegu 33 lata. W związku z tym kolejnego 
deszczu możemy oczekiwać w latach 1998- 
2000, a do tego roku powinniśmy notować 
stale wzrastającą aktywność. W roku 1994
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w momcncic 1994.11.18.2±0.4 obserwa
torzy IMO donieśli, że ZH R przekroczyła 
100 zjawisk. Jest to wynik dość niepewny, 
ponieważ obserwacje utrudniała pełnia 
Księżyca, ale mimo wszystko świadczy o 
tym, że w roku 1995, kiedy warunki będą 
lepsze (Księżyc po III kwadrze) możemy 
spodziewać się dużych liczb godzinnych. 
Zachęcam więc do obserwacji!.

Alfa Monocerotydy 
Okres aktywności: 15-25 XI, Maksimum: 
21 XI, ZH R  = zwykle 5, V =  60 km/s. 
Współrzędne radiantu: a = 7h48m <3 =  -6°, 
A a  =  +1.1° Aó = -0.1°, (p =  5° CPOT a , 
= 7h40m Ói = +23° i a r =  8h36m Ó2 =  +20°.

Stały rój o ZH R  w okolicach 5. Naj
prawdopodobniej co dziesięć lal zdarzają 
się jednak nieoczekiwane wybuchy aktyw
ności (ostatnio obserwowane w 1925, 1935 
i 1985 r.). Rok 1995 będzie więc dosko
nały do weryfikacji tej hipotezy.

Warunki do obserwacji bardzo dobre 
— nów Księżyca przypada na 22 listopada.

Geminidy
Okres aktywności: 7-17 XII, Maksimum: 
14 XII, ZH R  =  110, V =  35 km/s. Współ
rzędne radiantu: a  = 7h28m <3 =  +33°, Aa 
= +1.0° Aó = -0.1°, cp =  4°.

Do niedawna raczej stabilny i bardzo 
aktywny rój dający liczby godzinne około 
100. Później na kilka lat jego aktywność 
znacznie się zmniejszyła. W roku 1993 po
nowny powrót do wysokiej aktywności z 
ZH R=110. W roku 1994 14 grudnia nad 
ranem Z H R ±100. Warunki do obserwa
cji średnie — III kwadra Księżyca przypa
da 15 grudnia.

Ursydy
Okres aktywności: 17-26 XII, Maksimum: 
23 XII, godz. 0 UT, ZH R  =  zwykle 15, 
czasami 50+, V =33 km/s. Współrzędne 
radiantu: a  -  14h48ra <5 = +75°, A a  =  
+0.0° Aó = +0.1°, <p = 5° CPOT ca =  
23h12m <3i =  +75° i a 2 = 8h44m ó2 = +66°.

Kilkudziesięcioletni, lecz wciąż jeszcze 
słabo zbadany rój. Od czasu do czasu wy
stępują nagłe wzrosty aktywności (ostat
nie obserwowane w latach 1945, 1986 i

1993). Wciąż jest zbyt mało danych by móc 
powiedzieć coś o okresowości tych wybu
chów.

Warunki do obserwacji bardzo dobre, 
ponieważ w maksimum Księżyc jest do
kładnie w nowiu.

Rzecz jasna nie są to wszystkie roje, 
które będzie można obserwować. Tych mniej 
aktywnych (ZHR) jest bowiem o wiele wię
cej. Ponadto każdej nocy możemy dodat
kowo zanotować pojawienie się kilku lub 
nawet kilkunastu meteorów sporadycznych. 
Atrakcji jest więc sporo i chyba warto je 
należycie wykorzystać.

Wszystkim chętnym do pracy przypo
minam, że przy każdej obserwacji powin
niśmy podać imię i nazwisko obserwatora, 
miejsce obserwacji i jego współrzędne geo
graficzne, współrzędne środka obserwowa
nego pola, godzinę rozpoczęcia i zakoń
czenia obserwacji (w czasie uniwersalnym 
UT), widoczność najsłabszych gwiazd do
strzeganych gołym okiem, wszelkie uwagi 
dotyczące pogody i efektywnego czasu ob
serwacji. Wreszcie na końcu liczbę zaob
serwowanych meteorów z danego roju. Bar
dziej zaawansowani obserwatorzy mogą po
nadto oceniać jasności, barwy, prędkości 
pozorne i wysokości nad horyzontem posz
czególnych zjawisk lub nawet nanosić ich 
na mapę. Dociekliwych odsyłam więc do 
Uranii 3/94, w której można znaleźć więcej
informacji na ten temat. , ,Arkadiusz Olech

Wszystkich obserwujących informuje
my, że że w Polskim Tbwarzystwie Miłoś
ników Astronomii działa Sekcja M eteo
rów i Meteorytów i tam należy posyłać 
obserwacje. Podajemy adres: Sekcja Me
teorów i Meteorytów PTMA, skr. poczt. 
6, 14-530 Frombork. ZGPTMA

Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych 
R Ceti, RS Ceti 
R Ceti
a  = 2h20.9m 6 = -0°38’ (1900.0)
A: 7.2m-14m v Max: 2436293 +  166.24d 
M -m =  0.43 Typ. M Sp. M4e: -M 6e
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ELEMENTARZ URANII 

Słońce

Słońce: kula gazowa o promieniu 6.96 x 
108 m i masie 1.989xl030 kg zbudowana 
głównie z wodoru (0.7355 masy) i helu 
(0.248 masy) z domieszkami pierwiastków 
cięższych (0.00788 tlenu, 0.00326 węgla, 
0.00162 żelaza, 0.00118 azotu, 0.000727 
krzemu, 0.000615 magnezu, 0.000547 neo
nu). Jest głównym źródłem docierającej 
do Ziemi energii; najmasywniejszym (99% 
masy) i centralnym ciałem w Układzie Sło
necznym oraz naszą najbliższą gwiazdą. 
W Słońcu znajduje się środek masy Ukła
du Słonecznego. Wysłany z jego powierz
chni (z fotosfery) sygnał dociera do Ziemi 
po 500 s. Średnia odległość Słońca od 
Ziemi, tzw. jednostka astronomiczna, w 
skrócie j. a., równa się 149.6 min km, ką
towe rozmiary widzianej nieuzbrojonym 
okiem tarczy mają 31’. Z  bezpośrednich 
pomiarów znamy ilość energii promieni
stej padającej w jednostce czasu na jed

ży druga słabsza zmienna tej klasy. Cho
ciaż czasami zmienna osiąga w maksimum 
siódmą wielkość gwiazdową to średnio jej 
jasność zmienia się między 8.1m a 13.1m. 
W 1995 roku pierwsze maksimum wypad
nie w połowie lutego, drugie na początku 
sierpnia.

RS Ceti
a  = 2h22.9m ó = -0°14’ (1900.0)
A: 7.9m-8.6m V Typ. SR Sp. G2

Zaledwie w odległości 0.6 stopnia na 
północny wschód od R Cet leży słabo zba
dana zmienna RS Cet. Gwiazda ta jest 
prawdopodobnie zmienną pólregularną, ale 
niewielka liczba wykonanych obserwacji 
nie pozwala na dokładniejsze jej zbada
nie. Gwiazda jest łatwo osiągalna przez 
większe lornetki i bardziej doświadczeni 
obserwatorzy mogą spróbować śledzenia 
zmian jasności tej zmiennej.

Tomasz Krzyt

nostkę powierzchni ustawionej w odle
głości 1 j. a. prostopadle do padającego 
promieniowania: 1.99 cal/cm2/min czyli 
1.388xl0« erga/cm2 s lub 0.139 W/cm2. 
Jest to tzw. stała słoneczna. Mnożąc ją 
przez powierzchnię kuli o promieniu 1 j. a. 
otrzymujemy ilość energii wysyłanej przez 
całe Słońce w jednostce czasu E = 3.86x 
1033 erga/s lub 3.86 x l0 26 W. Energia ta 
wysyłana jest przez kulę o promieniu R© 
= 6.96 x 105 km czyli każdy cm2 tarczy sło
necznej wysyła £ /(4x  n  x R ^ )  = 6.34X1010 
erga/s co pozwala obliczyć tzw. tempe
raturę efektywną Słońca — 5780 K. Jest 
to w przybliżeniu temperatura widocznej 
gołym okiem słonecznej tarczy. Ta tarcza 
to w rzeczywistości cienka warstwa atmo
sfery zwana fotosferą — prawie cała ener
gia promienista wychodząca ze Słońca z 
niej właśnie pochodzi. Na zdjęciach tarczy 
Słońca łatwo zauważyć pociemnienie brze
gowe (patrz zdjęcie) — jest ono wynikiem 
malenia temperatury z wysokością w foto-
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sferze (od około 6400 K do 4500 K). Do
brze widoczne są także ciemne plamy sło
neczne otoczone (widocznymi na lepszych 
zdjęciach) jaśniejszymi pochodniami fo- 
tosferycznymi. W plamach tych obserwuje 
się najsilniejsze pola magnetyczne na Słoń
cu (0.2-0.4 tesle); są to zawsze magnetycz
ne monopole — pole w cieniu plamy jest 
prostopadłe do powierzchni Słońca (drugi 
biegun znajduje się najczęściej w plamie 
sąsiedniej). Plamy żyją długo i mają na 
ogół niewielkie ruchy własne co pozwoliło 
odkryć ruch obrotowy Słońca: obraca się 
ono najszybciej (raz na 25 dni) na równi
ku a coraz wolniej w większych szerokoś
ciach heliograficznych (raz na 27 dni w 
szerokościach ±35° i na 31 dni w ±60°). 
Oś obrotu nachylona jest do płaszczyzny 
ekliptyki pod kątem 85° 45’. Uzyskany w 
dużych powiększeniach obraz fotosfery u- 
jawnia jej drobną, ziarnistą strukturę tzw. 
granulację.

Fotosfera emituje widmo ciągłe z mak
simum w okolicy A= 75 nm, a w jej gór
nych, chłodniejszych warstwach powsta
ją ciemne prążki absorpcyjne, tzw. linie 
Fraunhofera.

Nad fotosferą leżą chromosfera i koro
na — warstwy świecące w dziedzinie op
tycznej znacznie słabiej i dlatego obser
wowane tylko podczas zaćmień Słońca lub 
za pomocą koronografów i spektrohelio- 
grafów. Badania korony można prowadzić 
także na falach radiowych, a chromosfery 
— w ultrafiolecie i w promieniach X. Cha
rakterystyczną cechą chromosfery jest brak 
w niej równowagi termodynamicznej. Jed
nym z tego przejawów jest „trawiasty” wy
gląd tej warstwy poczynając od około 1000 
km nad fotosferą; jasne fontanny materii, 
bryzgi chromosferyczne, wyrzucane wyso
ko w górę powodują, że obok siebie ist
nieją chłodne i gorące kolumny gazu. Czę
sto w chromosferze obserwuje się rozbły
ski będące źródłem intensywnego promie
niowania krótkofalowego i korpuskular- 
nego. Silne rozbłyski mogą być przyczyną 
powstawania protuberancji. Zarówno roz-

Z djęcie Słońca wykonane w prom ieniowaniu wi
dzialnym z wyraźnie widocznymi licznymi plamami 
na powierzchni (fot. NOAO).

błyski jak protuberancje pojawiają się naj
częściej nad plamami i pochodniami. Wy
stępują zawsze na brzegach supergranula- 
cji tzn. tam, gdzie unoszone są z materią 
linie pola magnetycznego. W chromosferze, 
nad aktywnymi rejonami fotosferycznymi, 
zawsze występują tzw. pochodnie chromo
sferyczne, utworzone z dużej ilości drob
nych fłokuł. Tb ostatnie rozrzucone są po 
całej chromosferze i tworzą na tarczy Słoń
ca rodzaj delikatnej siatki. Nad chromo- 
sferą leży korona, której górne warstwy 
wypływają w przestrzeń międzyplanetarną 
jako wiatr słoneczny.

Obserwowana we wszystkich zewnę
trznych warstwach Słońca zmienność na
tężenia oraz częstości występowania wie
lu zjawisk (np. plam i pochodni w fotosfe
rze czy rozbłysków i protuberancji w chro
mosferze) nazywana jest aktywnością sło
neczną.

Najdawniej używanym wskaźnikiem tej 
aktywności są plamy — zarówno bowiem 
ich liczba jak położenie na tarczy słonecz
nej zmienia się prawie cyklicznie z okre
sem około 11 lat (od 8 do 17). Na ogół w 
maksimum obserwuje się 160-200 plam, a 
w minimum liczba ta maleje mniej więcej 
dwudziestokrotnie. Plamy każdego cyklu
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rodzą się przeważnie param i, a w rodzącej 
się parze pola magnetyczne są zwrócone 
odw rotnie, przy czym plama powstająca 
wcześniej (nieco bliżej równika, tzw. pla
ma przednia) ma pole skierowane zgod
nie z ogólnym, dipolowym polem  m agne
tycznym Słońca; plam a późniejsza (tylnia) 
— przeciwnie. W m iarę upływu czasu pla
my „spływają” ku równikowi (tzn. w więk
szych szerokościach heliogralicznych nik
ną, a rodzą się w szerokościach mniejszych). 
Silne, zlokalizowane pola plam są (w wy
niku ruchów atmosfery Słońca, „rozmy
w ane” w wyniku czego pole „ogólne” (ta
kie, jakie by widział daleki obserwator) 
daje się (z dużym przybliżeniem) opisać 
dipolem  magnetycznym (o natężeniu 1- 
2x lC H  tesli, tyle co pole Ziem i) o takim 
ułożeniu biegunów magnetycznych, jakie 
mają plamy przednie na poszczególnych 
półkulach. Raz na około 11 lat „ogólne” 
pole m agnetyczne Słońca zm ienia swój 
znak (dzieje się to w pobliżu maksimum 
aktywności) — stąd cykl magnetycznej ak
tywności trwa 22 lata. Z e  zm ianą ogólne
go pola magnetycznego związany jest wy
gląd korony słonecznej — w minimum jest 
ona silnie rozciągnięta wzdłuż płaszczyzny 
równika, a w maksimum — sferycznie sy
metryczna. Tcik jak liczba plam słonecznych 
zmienia się liczba pochodni fotosferycznych, 
a na te zmiany z kolei reagują wyższe w ar
stwy atmosfery Słońca: w chrom osferze w 
maksimum obserwuje się więcej rozbłys
ków i protuberancji, silniej świecą n iektó
re linie koronalne itp. Przyczyny aktyw
ności nie są dotychczas dokładnie znane. 
W iadom o jednak, że Słońce obraca się w 
sposób niejednorodny i obrót ten może 
powodować wyciąganie i nawijanie się li
nii ogólnego, dipolowego pola magnety
cznego. Linie dostatecznie „zaplątane”, m o
gą się łączyć i, dzięki ruchom  konwektyw- 
nym, wypływać np. w plamach. Taki model 
aktywności słonecznej dość dobrze jakoś
ciowo tłumaczy fakt, że większość tworów 
aktywnych (plamy, pochodnie, rozbłyski) 
koncen tru je  się koło równika (w pasie

±40°; jedynie protuberancje pojawiają się 
także w większych szerokościach heliogra- 
ficznych). Stworzenie dokładnej, ilościo
wej teorii aktywności słonecznej jest bar
dzo utrudnione przez to, że różne cykle 
często znacznie się od siebie różnią.

W nętrze Słońca to  produkujące ener
gię jądro (o prom ieniu 0.25 R q , tem pera
turze w centrum  około 16 min K, gęstości 
160 g/cm3), obszar promienisty (między 0.25 
a 0.86 R q , tem peraturze spadającej od 8 
min K do 5 -6 x  105 K do i gęstości od 40 
do 0.02 g/cm3) i obszar konwektywny (tem 
peratura od 6 x  105 do 6000 K a gęstość od 
3 x10" ' kg/m3 do 10 5 kg/m3) D ane te zaw
dzięczamy rachunkom  modelowym i he- 
liosejsmologii. R achunki pozwalają także 
odtworzyć kolejne etapy życia Słońca. O ko
ło 4.6 mld lat temu w samym środku zapa
dającego się obłoku m aterii międzygwiaz- 
dowej, narodziła się gwiazda — prasłońce. 
Głównym źródłem jego energii są reakcje 
termojądrowe, a dokładniej przemiana wo
doru w hel. Reakcje te zachodzą tam, gdzie 
panuje dostatecznie wysokie ciśnienie i tem
peratura tzn. w jądrze. Energia przepływa 
ku coraz wyższym warstwom początkowo 
na drodze prom ienistej (kolejne akty ab
sorpcji i reemisji, rozkład widmowy p ro 
m ieniowania zm ienia się — maksimum 
przesuwa się w stronę fal dłuższych), a od 
odległości 0.86 R q — także na drodze 
konwektywnej (energia przenoszona jest 
razem z m aterią; gorąca porcja gazu pły
nie ku górze, oddaje ciepło chłodniejszym 
warstwom, oziębia się, opada w dół itd). 
G ranulacja fotosferyczna jest właśnie od
biciem tych konwektywnych ruchów. Pły
nąc ku górze energia dociera w końcu do 
fotosfery, gdzie nieprzezroczystość warstw 
leżących wyżej jest już  na tyle mała, że 
promieniowanie prawic bez przeszkód wy
pływa na zewnątrz. Tb, że ilość prom ieni
stej energii słonecznej nic zależy od fazy 
cyklu aktywności słonecznej świadczy o tym, 
że ta aktywność jest wyłącznie atm osfery
cznym, powierzchniowym zjawiskiem — 
na obecnym etapie ewolucji produkq'a ener-
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gii w głębokich warstwach pozostaje stała 
(Słońce jest teraz gwiazdą ciągu głównego 
co oznacza długi i bardzo stabilny etap tej 
ewolucji). Przez najbliższe 5 miliardów lat 
Słońce nie zmieni się gwałtownie. Dopie
ro potem zacznie szybko (w ciągu około 
100 min lat) stawać się czerwonym olbrzy
mem — jego rozmiary wzrosną około 100 
razy (korona sięgnie do orbity M erkure
go), jasność — 1000 razy (na Ziemi tem 
peratura tak wzrośnie, że cała woda wypa
ruje a lekkie pierwiastki skorupy zostaną 
„wyprażone”). Po wyczerpaniu wszystkich

TO I OWO

Fałszywy wizerunek Kopernika

W ciągu trwających już ponad cztery i pół 
stulecia dziejów nowożytnej astronomii 
powstały bardzo liczne portrety Mikołaja 
K o p e r n i k a. Ich wartość pod względem 
artystycznym i wierności oddawania rysów 
twarzy wielkiego astronoma jest różna, a 
nawet nie brakuje wśród nich wizerunków 
całkowicie zmyślonych lub zupełnie fał
szywych. Do takich niewątpliwie zaliczyć 
należy miedzioryt wydany około 1630 ro
ku w Paryżu przez Baltazara Moncerneta, 
mający przedstawiać podobiznę Koperni
ka, w rzeczywistości zaś widzimy na nim 
Johanna S t ó f 1 e r a (1452-1531), znane
go niegdyś matematyka i astronoma nie
mieckiego. I chociaż do tej zagadkowej 
mistyfikacji doszło 364 lata temu, z jej 
skutkami jeszcze dziś możemy się spot
kać, gdyż ów rzekomo najlepszy wizeru
nek naszego astronoma inspirował wielu 
późniejszych twórców. Dał się na to na
brać także znakomity polski rytownik An
toni O l e s z c z y ń s k i  (1794-1879) i w 
środku wykonanego przez siebie w roku 
1843 stalorytu, przedstawiającego różne 
sceny z życia Kopernika, nieświadomie u- 
mieścił wspomniany portret Stóflera. I właś
nie ta wspaniała grafika w dużym stopniu 
przyczyniła się do rozpowszechnienia owej 
nieszczęsnej mistyfikacji.

dostępnych zasobów energii jądrowej na
sza najbliższa gwiazda przejdzie w stadium 
najpierw białego a potem czarnego karła.

Słońce jest gwiazdą typu G2V, jego jas
ność widoma m =  -26.78 m, jasność abso
lutna M =  4.79 m. Wiek Słońca szacuje się 
na około 4 .8 x l0 9 lat. Względem sąsied
nich gwiazd porusza się z prędkością 19.7 
km/s w kierunku gwiazdozbioru Herkule
sa. Leży prawie dokładnie w płaszczyźnie 
Drogi Mlecznej; oddalone jest od Cen
trum Galaktyki o około 8.5 kps i okrąża je 
raz na 250 milionów lat. MSK

Czy jednak przypadkiem nie popełnia
my pomyłki i czy faktycznie mamy tu do 
czynienia z mistyfikacją? Tak, wystarczają
cym na to dowodem może być wydane przez 
Nicolausa Reusnera dzieło leones sive 
imagines virorum lileris illustrium (Argen- 
torati 1587), gdyż w tym zbiorze portre
tów sławnych ludzi tablica 36 przedstawia 
znaną nam dobrze podobiznę Kopernika, 
a tablica 54 podobiznę Stóflera. Na pierw
szej z nich umieszczono napis: „Nicolaus 
Copernicus, mathematicus, Quid tum? Si 
mihi terra mouetur, Sole quielcit, Ac cae
lum: constat calculus inde meus. M., D. 
XII”, na drugiej zaś są takie oto słowa: 
„Joannes Stoflcrus Mathematicus, Quern 
genui Justinga, fovet, sepelitque Ttibinga” 
Co więcej — wizerunki obu astronomów 
znajdują się również w wydanym przez Jo- 
annesa J. B o i s s a r d a  dziele Ocones vi
rorum illustrium (Frankfurt nad Menem 
1597-1599), a portret Stóflera umieszczo
no także na karcie tytułowej wydanego w 
roku 1532 dzieła Ephemeridum Opus Jo- 
artnis Stoefleri. We wszystkich tych trzech 
przypadkach uczony niemiecki jest przed
stawiany dokładnie tak samo, jak na mie
dziorycie Moncerneta. Nie może tu zatem 
być najmniejszej wątpliwości, mamy do czy
nienia ze zwykłym fałszerstwem, toteż wy
padałoby jedynie ustalić, kto był jego au
torem i jakimi pobudkami się kierował?
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Tybingski astronom Johann Stofler według drzeworytu wydanego w roku 1587 przez Nicolausa Reusnera (na 
lewo) i tenże Stofler na miedziorycie wydanym przeszło trzydzieści lat później przez Baltazara M oncemeta jako 
podobizna Mikołaja Kopernika (na prawo).

Znany kopernikolog ks. Ignacy P o l k o 
w s k i  (1833-1888) w dziele Kopernikija- 
na czyli materiały do pism i życia Mikoła
ja  Kopernika (Gniezno 1875, tom III, str. 
259) wysuwa tezę, że astronom norymber
ski Erazm R e i n h o l d  (1511-1553) mial 
się swego czasu zwrócić do Boissarda z 
prośbą o wypożyczenie płyty z wizerun
kiem Kopernika celem umieszczenia go w 
jednym ze swych dzieł, lecz wydawca zbio
ru portretów sławnych ludzi nie mógł od
szukać właściwej płyty i wypożyczył płytę 
z portretem  Stóflera. Przedtem oczywiście 
starannie usunął z niej wszelkie napisy.

Czy takie wyjaśnienie może nas dziś 
zadowolić? Raczej nie, bo każdy z pew
nością zwróci uwagę na to, iż dzieło Bois
sarda ujrzało światło dzienne wiele lat po 
śmierci Reinholda i ten absolutnie nie mógł 
brać udziału w całej tej historii. Najpra

wdopodobniej płytę wypożyczył sam Mon- 
cernet i to on — mając pełne zaufanie do 
wypożyczającego — na wydanym przez sie
bie miedziorycie umieścił rysunek układu 
heliocentrycznego oraz następujący napis: 
„Domnus Nicolaus Copernicus, Sacerdos, 
Canonicus regularis, astronomorum ho- 
ryphaeus. Ex authentico prototypo Eras- 
mi Reinholdi, Copernic trutinat Tferrae, 
Lunae que labores, Sidereas monstrat Pau- 
sas, abstrusaque Pandit faciebat. I. Mit- 
tannour Chamahista. Moncernet excudit”. 
Z  powyższych słów wynika, że oryginał wi
zerunku pochodzi od Reinholda, co dosko
nale pasuje właśnie do Stóflera, gdyż to 
jego portret wisiał pewnie na ścianie pra
cowni norymberskiego astronoma. W każ
dym razie miedzioryt Moncerneta na pew
no nie przedstawia podobizny Kopernika.

Stanisław R. Brzostkiewicz
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

Słońce: W kwietniu Słońce wstępuje w 
znak Byka. Dnia ciągle przybywa, o czym 
świadczą momenty wschodów i zachodów 
Słońca w Warszawie: 1 kwietnia Słońce 
wschodzi o 5h12m, zachodzi o 18h9m, a 30 
kwietnia wschodzi o 4h10m, zachodzi o 
18h59m.

Wieczorem 29 kwietnia zdarzy się ob
rączkowe zaćmienie Słońca, u nas niewi
doczne.

Kwiecień 1995 r.

M a r s a  możemy obserwować w pierw
szej połowie nocy na granicy gwiazdozbio
rów Raka i Lwa, gdzie na początku kwiet
nia świeci jak gwiazda około zerowej wiel
kości, ale w ciągu miesiąca blask jego spa
da o 0.5 wielk. gwiazd. U r a n  (6 wielk.) i 
Neptun (8 wielk.) widoczne są nad ranem 
nisko nad horyzontem w gwiazdozbiorze 
Strzelca. P l u t o n  dostępny jest w dru
giej połowie nocy, ale tylko przez duże

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

Data
1995

P Bo Lo Data 
1995

P Bo Lo

IV 1
3
5
7
9

11
13
15

-26918
-26.24
-26.28
-26.30
-26.28
-26.24
-26.16
-26.05

-6954
-6.42
-6.30
-6.18
-6.04
-5.90
-5.76
-5.60

236990 | | §  IV 17 
210.51 19 
184.12 21 
157.73 1 1 1  23 
131.33 25 
104.93 27 
78.53 f. 29 
52.12 V 1

-25992
-25.76
-25.56
-25.34
-25.08
-24.80
-24.49
-24.15

-5944
-5.28
-5.10
-4.92
-4.74
-4.55
-4.36
-4.16

25972
359.30
332.88
306.46
280.04
253.62
227.19
200.76

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy; 
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
19dl l h44m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

Księżyc: Kolejność faz Księżyca jest w 
kwietniu następująca: pierwsza kwadra 8d7h, 
pełnia 15d13h, ostatnia kwadra 22d4h i nów 
29d19h. W apogeum Księżyc znajdzie się 5 
kwietnia, a w perygeum 17 kwietnia.

W kwietniu zdarzy się częściowe zać
mienie Księżyca, a także tarcza Księżyca 
zakryje Spikę (Kłos Panny), najjaśniejszą 
gwiazdę w gwiazdozbiorze Panny. Zjawi
ska te będą u nas niewidoczne.
Planety i planetoidy: Coraz niżej nad 
wschodnim horyzontem widoczna jest 
W e n u s  jako Gwiazda Poranna -4  wielk. 
Nad ranem też wschodzi S a t u r n  i świe
ci nisko nad horyzontem jak gwiazda +1.2 
wielk. J o w i s z  widoczny jest w drugiej 
połowie nocy jako jasna gwiazda -2.4, choć 
świeci nisko nad horyzontem na granicy 
gwiazdozbiorów Wężownika i Skorpiona.

teleskopy jako słaba gwiazdka około 14 
wielk. na granicy gwiazdozbiorów Wężow
nika i Wagi. M e r k u r y  jest w tym mie
siącu niewidoczny.

Wieczorem możemy przez lunety obser
wować planetoidę C e r e s  wśród gwiazd 
8 wielkości na granicy gwiazdozbiorów Ra
ka i Rysia. Podajemy równikowe współ
rzędne planetoidy dla kilku dat: l d: rekt. 
8h53.9m, deki. +30°49’; l l d: rekt. 8h57.8m, 
deki. +30°2’; 21d: rekt. 9h4.2m, deki. 
+29°5’; V. l d: rekt. 9h12.6m, deki. +28°0\ 
Meteory: Od 19 do 24 kwietnia promie
niują meteory z roju kwietniowych L i r y -  
dów.  Radiant meteorów leży w pobliżu 
Wegi, najjaśniejszej gwiazdy w gwiazdoz
biorze Lutni i ma współrzędne: rekt. 18h8m, 
deki. +32°. Maksimum aktywności przy
pada 21 kwietnia, a w tym roku warunki
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obserwacji są niezłe (Księżyc bliski ostat
niej kwadry później wschodzi).

* * *

l d14h Jowisz nieruchomy w rektascensj i.
3d Trzy księżyce Jowisza zbliżają się do 

brzegu tarczy planety. O l h25m na tarczy 
Jowisza pojawi się cień księżyca 3, a o 2h16m 
cień księżyca 2. O 2h52m księżyc 1 zniknie 
w cieniu planety (początek zaćmienia). O 
3h33m cień księżyca 3 schodzi z tarczy Jo 
wisza. O 4h28m księżyc 2 dociera do brzegu 
tarczy i rozpoczyna przejście na jej tle. O 
4h44m cień księżyca 2 kończy wędrówkę po 
tarczy planety, a księżyc 3 rozpocznie przej
ście na jej tle już po wschodzie Słońca.

4d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza. Początek przejścia cie
nia o 0h6m, a cienia o l h13m; koniec przej
ścia cienia o 2h17m, a księżyca 1 o 3h23m.

5d Dwa księżyce ukryte są za tarczą Jo 
wisza i ukażą się kolejno spoza prawego 
brzegu tarczy (patrząc przez lunetę od
wracającą): księżyc 1 o 0h6m, a księżyc 2 o 
l h38m.

10d15h Mars w złączeniu z Księżycem 
w odl. 8°.

l l d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza; obserwujemy początek 
przejścia: cienia o 2h0m i księżyca o 3h2m. 
Cień księżyca 1 widoczny będzie na tarczy 
Jowisza do 4h10m.

12d Dwa księżyce Jowisza ukryte są za 
tarczą planety. Obserwujemy koniec za
krycia (z prawej strony w lunecie odwra
cającej): księżyca 1 o 2h24m, a księżyca 2 o 
4h3m.

13d18h Złączenie Wenus z Saturnem w 
odl. 0.6°.

13/14d Przez dwie godziny 3 księżyc Jo 
wisza jest niewidoczny, bowiem od 23h30m 
do l h30ra przechodzi za tarczą planety.

14d14h Górne złączenie Merkurego ze 
Słońcem.

15d10h Bliskie złączenie Księżyca ze Spi- 
ką (Kłosem Panny), gwiazdą pierwszej wiel
kości w gwiazdozbiorze Panny; zakrycie 
gwiazdy przez tarczę Księżyca widoczne 
będzie w Ameryce Północnej i w Meksy

ku. Około południa nastąpi częściowe zać
mienie Księżyca widoczne w Meksyku, za
chodniej połowie Ameryki Północnej i na 
Oceanie Spokojnym; w czasie największej 
fazy zaćmienia (o 13h18m) tylko 0.12 śred
nicy tarczy Księżyca znajdzie się w cieniu 
Ziemi.

18d22h Jowisz w złączeniu z Księżycem 
w odl. 3°.

19d Obserwujemy początek zaćmienia 
dwóch księżyców Jowisza, które znikną na
gle w cieniu planety blisko lewego brzegu 
tarczy (w lunecie odwracającej): o l h6ra księ
życ 1, a o 2h3m księżyc 2.

19/20d Księżyc 1 i jego cień przechodzą 
na tle tarczy Jowisza. Obserwujemy ko
niec przejścia: cienia o 0h33m, a księżyca 1 
o l h27m.

20d14h18m Słońce wstępuje w znak By
ka, jego długość ekliptyczna wynosi wów
czas 30°.

20/21d Od 23h21m księżyc 3 ukryty jest 
w cieniu Jowisza, natomiast księżyc 2 prze
chodzi na tle tarczy planety i jest niewido
czny do 0h5 1m. O l h33m obserwujemy ko
niec zaćmienia 3 księżyca, który pojawi 
się nagle z cienia planety blisko lewego 
brzegu tarczy, ale ukryje się za nią o 3h2m.

21d19h Złączenie Księżyca z Neptunem 
w odl. 5°.

22d5h Złączenie Księżyca z Uranem w 
odl. 6°.

26d O 2h Saturn w złączeniu z Księ
życem w odl. 6°. O 3h0m początek zaćmie
nia 1 księżyca Jowisza.

26/27d Księżyc 1 i jego cień przechodzą 
na tle tarczy Jowisza. Cień pojawi się na 
tarczy planety o 0h16m, a księżyc 1 rozpo
cznie swoje przejście na tle tarczy o l h3m; 
koniec przejścia cienia nastąpi o 2h26ra, a 
księżyca o 3h13m.

27d O 6h Wenus w złączeniu z Księży
cem w odl. 4°. O 22h Neptun nieruchomy 
w rektascensj i.

27/28d Księżyc 1 ukryty jest za tarczą 
Jowisza, a księżyc 2 zbliża się do brzegu 
tarczy i o 23h10m pojawi się na niej jego 
cień. Koniec zakrycia 1 księżyca nastąpi o
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0h24m, a o 0h42m księżyc 2 rozpocznie przej
ście na tle tarczy planety. Koniec przejścia 
cienia księżyca 2 nastąpi o l h40m, a same
go księżyca o 3h9m. O 3h18m możemy jesz
cze obserwować początek zaćmienia księ
życa 3, który zniknie nagle w cieniu plane
ty z lewej strony tarczy (w lunecie odwra
cającej).

29d Wieczorem zdarzy się obrączkowe
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OBJAŚNIENIA ZD JĘĆ NA OKŁADCE:
Pierwsza strona okładki: Zdjęcie nieba z Drogą Mleczną widoczną prawie do horyzontu wykonane w dniu 5 

sierpnia 1994 roku na Lubomir/e przez Janusza Płeszkę (laureata I nagrody w ubiegłorocznym konkur
sie Uranii na wakacyjne zdjęcie nieba) podczas 30 min ekspozycji na filmie Fujicolor Super G 400.

Druga strona okładki: Zdjęcie nieba wykonane 12 sierpnia 1994 roku przez Lecha Jaszowskiego w Kalifor
nii (wyróżnionego w ubiegłorocznym konkursie Uranii na wakacyjne zdjęcie nieba) podczas 2.5 min 
ekspozycji na filmie Fujicolor Super G 400.

TYzccia strona okładki: U góry — zdjęcie zatytułowane „Nocna burza” wykonane 7/8 sierpnia 1994 roku na 
Lubomirze przez Janusza Pleszkę (laureata I nagrody w ubiegłorocznym konkursie Uranii na wakacyjne 
zdjęcie nieba) podczas 20 s ekspozycji na filmie Fujicolor Super G 400. U dołu — m eteor z roju Perseid 
uchwycony na zdjęciu wykonanym 12 sierpnia 1994 roku przez Lecha Jaszowskiego w Kalifornii (wyróż
nionego w ubiegłorocznym konkursie Uranii na wakacyjne zdjęcie nieba) podczas 27 min ekspozycji na 
filmie Fujicolor Super G 400.

Czwarta strona okładki: Zdjęcie Jowisza wykonane 19 grudnia 1994 roku po prawie trzymiesięcznej nie- 
widoczności (znajdował się na niebie zbyt blisko Słońca) za pomocą 3.5 m teleskopu w Całar Alto w 
Hiszpanii. Obraz uzyskano za pomocą kamery MAGIC w promieniowaniu podczerwonyn o długości fali 
1.7 mikrona odpowiadającej absorpcji metanu dla uzyskania maksymalnego kontrastu między jasnością 
powierzchni planety i jasnością plam będących konsekwencją uderzeń w nią fragmentów komety Shoe- 
m aker-Levy 9 w lipcu 1994 roku. Wyraźnie widoczna smuga na szerokości południowej odpowiadającej 
szerokości miejsc uderzeń komety wskazuje na rozmycie się plam w długości i tylko nieznaczny spadek 
ich jasności w porównaniu z jasnością sprzed trzech miesięcy. (Fot. T. Herbst, P. Bizenberger, S. Beck
with, D. Thompson, D. Hamilton.)

URANIA — Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Redaguje kolegium: 
Krzysztof Ziołkowski — redaktor naczelny, Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska — sekretarz 
redakcji. Adres redakcji: ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa. Adres wydawcy: Zarząd Główny 
PTMA, ul. św. Tomasza 30/8, 31-027 Kraków, tel. 22 38 92; nr konta PKO I OM Kraków 
35510-16391-132. Koszt wytworzenia tego zeszytu 3.20 zł. Uranię rozprowadza się w ramach 
składki członkowskiej; w 1995 roku 36 zł (zniżka 30 zł). Cena poza PTMA 3.20 zł (32 000 starych 
złotych). Nr indeksu 380016.

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