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Niniejszy numer charakteryzuje du
ża różnorodność tematyczna. Miłośni
kom meteorytyki polecamy wstępny ar
tykuł o ciekawym odkryciu w Australii
Południowej oraz informacje w K ro 
nice o kraterze na Jukatanie będącym
pozostałością p o wydarzeniu, które
prawdopodobnie doprowadziło do wy
ginięcia dinozaurów. Interesujących się
astronautyką zachęcamy do poznania
niektórych szczegółów przygotowywa
nej obecnie misji marsjańskiej, w któ
rej aktywny udział weźmie także Pol
ska. Zajmujących się historią astrono
mii zainteresują być może wspomnie
nia odkrywcy Plutona. Wszystkich Czy
telników Uranii zaintryguje natomiast
z pewnością reprodukowane na okładce
zdjęcie niezwykłego obiektu dostrzeżo
nego przez Teleskop Kosmiczny Hub
ble'a, a także inne nowości, o których
donosimy w K ronice. A le szczególnie
wiele winni w tym numerze znaleźć mło
dzi adepci nauki o niebie. Materiałami
publikowanymi w Kąciku O lim pijczy
ka oraz w działach O bserw acje i Po
radnik O bserw atora chcemy ich za
chęcić m. in. do wstępowania w szran
ki corocznych konkursów astronomicz
nych, których finały odbywają się zwykle
h’ marcu. Mamy nadzieję, że przestu
diowanie rozwiązania jednego z zadań
ubiegłorocznej Olimpiady Astronom i
cznej, a także lektura pracy nagrodzo
nej na organizowanym przez Komisję
Współpracy Planetariów Polskich kon
kursie na referat z zakresu astronomii
i astronautyki, przybliżą obie te impre
zy, pokażą ich dostępność i zmobilizują
niejednego z naszych młodych Czytel
ników do uczestnictwa w nich w przy
szłości. O wszystkich szczegółach orga
nizatorzy informują władze oświatowe,
a więc iderownictwom szkół należy zgła
szać chęć i gotowość przystąpienia za
równo do Olimpiady Astronomicznej
ja k i do konkursu na referat z zakresu
astronomii i astronautyki.

v ___________________________ y
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M arek Żbik — Adelajda (Australia)

FLINDERSYTY Z GÓR FLINDERSA
Impaktyty z prehistorycznego krateru meteorytowego
w Australii Południowej
Budowa geologiczna Australii Południo
wej zdominowana jest bardzo starymi kom
pleksami skał Archaiku czyli starszych od
ponad pół miliarda lat. Do najstarszych
kompleksów skalnych zalicza się zmetamorfizowane osady płytkowodne z Cape
Carnot na półwyspie Eyre o wieku 2587
milionów lat, czy podobne skały komplek
su M ulgathing które osadzały się wcześ
niej niż 2 miliardy 640 milionów lat temu,
a wiek ich podłoża ocenia się na ponad
3000 milionów lat.
Głównymi kompleksami geologiczny
mi w tym rejonie są Gawler Craton obej
mujący swoim zasięgiem Półwysep Eyre, a
przede wszystkim grzbiety wzgórz Gawler
oraz przylegający do nich od wschodu ob
szar G ór Flindersa (rys. 1). C raton Gaw
ler jest stabilną płytą krystaliczną zbudo
waną ze skał archaicznych, które nie po
dlegały większym przemianom geologicz
nym od około 1450 milionów lat. Obszar
ten zdominowany jest przez jeden z naj
większych na świecie kompleksów kwaś
nych skał wulkanicznych o charakterysty
cznych różowych i czerwonawo-brązowych
kolorach. Wiek tych skał oznaczony m e
todą U -P b na wydzielonych z nich ziar
nach cyrkonu oceniany jest na 1592 m ilio
ny lat.
Bardzo szczególną warstwę rozciąga
jącą się na obszarze większej części Gór
Flindersa, odkryto w czasie prac polowych
w 1989 roku. Warstwa ta zawierająca czer
wone fragmenty kwaśnych skał wulkanicz
nych w sposób charakterystyczny znaczy
ten horyzont osadowy pośród zielonka
wych mułowców formacji Bunyeroo. For
macja ta powstawała pod koniec Proterozoiku, około 600 milionów lat temu. Jak
się okazało po pomiarach wieku bezwzględ

nego wulkanicznych fragmentów skalnych,
wiek ten odpowiada, w granicach błędu
pomiarowego, wiekowi skał wulkanicznych
Cratonu Gawler, to jest mających o po
nad miliard lat więcej od formacji skał
osadowych w których tkwią obecnie.
Eliminując kolejne hipotezy mogące
wytłumaczyć powstanie tej warstwy, usta
lono na podstawie podobieństwa wieku i
składu, że fragmenty skalne znalezione w
warstwie osadowej formacji Bunyeroo w

Rys. 1. Mapa Australii przedstawiająca główne loka
lizacje warstwy impaktytowej na obszarze G ór Flin
dersa w odniesieniu do struktury dawnego krateru
meteorytowego Acraman.

Górach Flindersa pochodzą z rejonu wulkanitów Cratonu Gawler skąd zostały wy
bite (brak śladów transportu), po czym
osadzone w płytkim morzu w miejscu two
rzenia się późniejszych G ór Flindersa.
Równocześnie opublikowana została pra
ca G. E. W i 11 i a m s a, który na podsta-
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Fot. 1. Fotografia przedstawiająca przekrój warstwy
impaktytowej.

Fot. 2. Fragment fiindersytu (25 kg) znalezionego w
warstwie impaktytowej.

wie obserwacji zdjęć satelitarnych i badań
petrograficznych doszedł do wniosku, że
Jezioro Acraman, leżące w centrum kom 
pleksu wulkanitów Cratonu Gawler, jest
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pozostałością po zerodowanym gigantycz
nym kraterze meteorytowym o średnicy około 75 km. Tbk więc drobna warstewka z
formacji Bunyeroo została zinterpretowa
na jako po raz pierwszy na świecie odkryte
dalekie pokrywy impaktytowe powstałe w
wyniku wyrzucenia okruchów skał z od
ległego o około 300 km krateru meteo
rytowego.
Fragmenty skalne różnych rozmiarów,
będące swego rodzaju wtórnymi meteory
tami unikatowymi w skali światowej, na
zwane zostały flindersytami od pasma gór
skiego w którym występują.
Fragment warstwy mułowca z formacji
Bunyeroo zawierający czerwonawo-brązową wkładkę żwirowo piaskowcową odna
leziono na Przełęczy Bunyeroo 10 km na
Północ od Wilpena, znanej bazy turystycz
nej w centralnej części pasma G ór Flindersa. Czerwonawo-brązowy kolor osadów
osiągający tu kilka centymetrów miąższoś
ci, odcina się wyraźnie od zielonkawo sza
rych mułowców. Warstwę tę, widoczną na
fot. 1, podzielić można na dwie części. Część
dolna, zawiera fragmenty fiindersytów róż
nych rozmiarów. Warstwa ta w postaci
większych i mniejszych soczewek tkwi bez
pośrednio na zielonkawych mułkach chlorytowych. M ułki chlorytowe z kolei, pod
ścielające bezpośrednio warstwę, wykazu
ją charakterystyczne struktury deformacyjne świadczące o tym, że większe ziarna
fiindersytów upadły na dno basenu sedy
mentacyjnego wgniatając się w osady den
ne. Część górna warstwy impaktytowej jest
piaskowcowo mułowcowa i średnice zia
ren wahają się tu w granicach 0.1 do 0.6
mm. Większe fragmenty fiindersytów tkwią
w warstwie pierwszej, która jest wyraźnie
gruboziarnista i zawiera fragmenty i ziar
na o średnicy od kilku do kilkudziesięciu
centymetrów i 25 kg wagi (fot. 2). Ogólny
scenariusz wydarzeń związanych z opisy
waną katastrofą kosmiczną przedstawio
no na rys. 2. Wyjaśnia on w jaki sposób
warstwa impaktytowa weszła w skład obe
cnie istniejącego łańcucha górskiego.
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W oparciu o fakty obserwowane w ska
lach z form acji B unyeroo na przełęczy o
tej samej nazwie w G órach Flintlersa m oż
na zrekonstruować przebieg wydarzeń zwią
zanych w pow staw aniem warstwy im paktytowej. W wyniku silnego trzęsienia zie
mi wywołanego upadkiem bolidu w rejo 
nie W zgórz G aw ler, z dna m orskiego u n o 
si się zaw iesina m ułow o iłowa. N astąpić to
m usiało po koło m inucie od upadku boli
du. Tyle bowiem potrzeb u je fala sejsm icz
na na przebycie drogi około 300 km w m a
sywie skał wylewnych. O koło 2-15 m inut
później, ze względu na znaczną różnicę
prędkości fali sejsm icznej w skałach i wy
rzuconych wybuchem odłamków skalnych,
w śród pow oli opadającej zawiesiny u p a
dają na dno m orskie większe fragm enty
skalne, tw orząc zm iennej miąższości w ar
stwę, m iejscam i tworzącą izolow ane so 
czewki. Na tej w arstw ie osiada następna
3 -5 m ilim etrowa warstewka opadającej za
wiesiny sporadycznie zaw ierająca d robne
ziarna szkliwa i skruszonej skały. D ro b 
niejsze ziarna frakcji piaskowej z uwagi na
m niejszą m asę są w atm osferze efektyw
nie ham ow ane i w konsekw encji dolatują
z miejsca eksplozji znacznie później. Z uwa
gi na m niejsze rozm iary wolniej opadają
poprzez około 200 m etrow ą kolum nę w o
dy m orskiej i sedym entując rów nocześnie
z uniesionym m ułem dennym tworzą o k o 
ło centymetrową warstwę piaskowcowo mułowcową. C hlorytow e m ułki kontynuując
o siadanie pokryw ają tę warstw ę kilkum i
lim etrow ym osadem .
O sadzona powyżej 1.5-2 cm sekw en
cja piaszczysto m ułowcowa, swoim k o lo 
rem i składem identyczna do powyżej o p i
sanych, pow stać mogła w nieokreślonym
czasie po osadzeniu się warstwy p o p rze
dniej, bądź pow stała na skutek rozmycia i
przeróbki prądam i dennym i warstwy wcześ
niejszej. Z ia rn a tej warstwy są wyraźnie
drobniejsze i w ykazują tendencję do p rze
chodzenia we frakcję pyłową w wyższej czę
ści profilu. P raw dopodobnie m ateriał m i
neralny tej warstwy w trakcie trw ania wy-
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A. 600 M IL IO N Ó W LA T T E M U

'4

C. 500 M IL IO N Ó W LA T TE M U
fałdow anie

Rys. 2. Schemat przebiegu katastrofy i powstania war
stwy impaktytowej w Górach Flindersa: a — powsta
nie wulkanicznych pokryw Cratonu Gawler, b — ude
rzenie bolidu w rejonie Cratonu Gawler powoduje
wyrzucenie skat z powstającego krateru i osadzenie
warstwy impaktytowej na dnie płytkiego morza, c —
po wydźwignięciu i częściowym zerodowaniu osadów
morskich powstały Góry Flindersa w których to wy
stępują fragmenty warstwy impaktytowej, opodal o d 
ległe o 300 km korzenie dawnego krateru m eteory
towego.

buchu wyrzucony został wysoko w górne
warstwy atm osfery skąd niesiony prądam i
pow ietrza pow oli osadzał się na dnie płyt
kiego m orza. W warstw ie tej w idoczne są
ślady przew arstw ień z zielonkawym i mułkam i chlorytowymi.
Jak wykazały badania, flindersyty są ko
loru czerw ono-brązow ego, silnie spękane
i z łatw ością ulegają kruszeniu po g rani
cach spękań. W szlifach wykazują stru k tu -
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rę porfirową zawierając regularnie wykształ
cone prakrysztaly plagioklazu i m niej licz
ne kwarcu. Prakryształy oto czo n e są drobnokrystaliczną m atrycą złożoną ze skaleni
potasowych i kwarcu. M inerały ciem ne nie
w ystępują i p raw dopodobnie uległy p rze
kształceniu w licznie występujący chloryt.
Prakryształy plagioklazu w większości zia
ren prezentują charakterystyczne zbliźniaczenia albitow e i są silnie zm ienione.

Fot. 3. Flindersyt. dekorowane systemy planarne
( P D F ) w ziarnie kwarcu, typowe ślady met am orfi
zmu uderzeniowego.

Acc.V Spot Magn
20.0 kV 3.0 800x

Del W D Exp I------------ 1 20 jim
S E 34.9 6
Flindersile Zircon

Fot. 4. Ślady metamorfizmu uderzeniowego widocz
ne w krysztale cyrkonu wyseparowanym z flindersytu.

, Mikroanalizy chemiczne, dokonane przy
użyciu m ikrosondy elektronow ej, nie p o 
twierdziły badań m ikroskopow ych. Plagioklaz, jak się bow iem okazało, nie wystę
puje w badanych próbkach, a widoczny w
szlifach mikroskopowych jest w istocie n a
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śladow aniem struktury dawnych m in era
łów przez inne nieco m łodsze minerały,
jak ie powstały już po osadzeniu się b ad a
nej warstwy i w ypiętrzeniu G ó r Flindersa.
W badanych szlifach w yraźnie widocz
ne są deform acje uderzeniow e m inerałów .
Powszechnie w ystępują tak zw ane „planar
fractures” (P F ) oraz „planar deform ation
features” (PD F). Są o n e w idoczne na fol.
3 w postaci system ów równoległych linii.
D ekorow ane P D F w ziarnach kwarcu są
bardzo często spotykane i najczęściej wy
stępują w jednym lub dwóch kierunkach,
lecz trzy i cztery kierunki PFD są spotyka
ne sporadycznie. W edług skali nowej kla
syfikacji m etam orfizm u uderzeniow ego opracow anej przez S t o f f l e r a i L a n g e n h o r s t a , flindersyty zostały zm etam orfizow ane w sto p n iu średnim . Liczne
spękania i elem enty p lan arn e są rów nież
d oskonale w idoczne w skaleniach, a n ie 
regularnie rozłożone plam y m aterii boga
tej w tlenki Fe stanow ią zapew ne ślady
dawnej izotropizacji skały i kieszeni przetopień. W ypreparowane z flindersytów kry
ształy cyrkonu rów nież zaw ierają elem en 
ty plan arn e i spękania będące efektam i
m etam orfizm u uderzeniow ego (fot. 4).
Szczególnie ciekawą sprawą odkrytą przy
okazji badań flindersytów je st zbieżność
zawartości chrom u i nikłu w warstewkach
im paktytowych, k tó re to pierw iastki to 
warzyszą anom alii irydowej, oraz to, że
koncentracja tych pierwiastków jest szcze
gólnie wyraźna we frakcji iłowej badanych
w arstw skalnych. P raw dopodobnie w ięk
szość szkliwa im paktow ego oraz k o n d en 
satów jak ie mogły pow stać po wybuchu
bolidu. Szkliwa te mogły być zanieczysz
czone m aterią pozaziem ską i uległy prze
m ianom geochem icznym , których p ro d u 
ktem są w ystępujące w om aw ianych w ar
stwach m inerały ilaste.
W trakcie badań przewarstwień ilasto mułowcowych za pom ocą m ikroskopu elektronow ego, ujaw niono w ystępow anie
drobnych ziarenek (około 0.5 m ) niklu i
żelazo-niklu. Z iaren k a takie, jeżeli nie są
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wynikiem kontaminacji, pochodzić mogą
z pozostałości bogatego w nikiel jądra bądź
bogatej w nikiel i platynowce konkrecji.
Bogate w nikiel cząsteczki mogły zacho
wać się w materiale ilastym, ponieważ okle
jające je cząstki i agregaty ilaste trudne do
penetracji przez roztwory wodne chroniły
je przed wyługowaniem. Ziarna i cząstki
takie były ponadto chronione przed znisz
czeniem mechanicznym. Energia ściska
nia, jakie miało miejsce w czasie diagenezy i orogenezy delameryjskicj, w wyniku
której wydźwignięte zostały Góry Flindersa, została zużyta głównie w przebudowę
poprzedniej wysokoporowatej m ikrostru
ktury komórkowej i plastru miodu, w obe
cnie występującą zbitą i nieprzepuszczal
ną mikrostrukturę turbulentną. Wydaje się,
że przyszłe badania poszukujące ewentu
alnych śladów bolidu powinny koncentro
wać się właśnie na przewarstwieniach ilas
tych przylegających do warstwy impaktytowej.
Odkryta w Górach Flindersa warstwa
impaktytowa jest unikatowym na skalę świa
tową znaleziskiem pokryw wyrzutowych od
nalezionych w dużej odległości od macie
rzystego krateru meteorytowego. W związ
ku z tym tkwiące w tej warstwie fragmenty
skalne, nazwane flindersytami, stanowią
swego rodzaju meteoryty wtórne, podob
ne genetycznie do innych meteorytów po
chodzących z powierzchni Księżyca czy Mar
sa. Również zajmować one mogą miejsce
w klasyfikacji ziemskich skał uderzeniowo
zmienionych, pomiędzy tektytami i impaktytami. Impaktyty bowiem zawsze zwią
zane są z najbliższymi okolicami krateru
meteorytowego.
Licznie występujące ślady metamorfi-
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zmu uderzeniowego w ziarnach kwarcu,
cyrkonu oraz zachowane w skaleniach wska
zują na średni stopień m etamorfizmu ba
danych llindersytów i stosunkowo niski sto
pień metamorfizmu uderzeniowego w prób
kach skał pobranych z centralnej części
struktury uderzeniowej Acraman. Nie jest
to zaskoczeniem wziąwszy pod uwagę, że
prawdopodobnie 3 km skał uległo zerodowaniu z dzisiejszej powierzchni Cratonu
Gawler. Toteż najsilniej zmetamorfizowane zostały flindersyty gdyż pochodzą z miejsc
położonych blisko powierzchni, natomiast
skały struktury Acraman stanowią korze
nie krateru do których energia fali uderze
niowej dotarła w znacznie słabszym stopniu.
Rozbieżności w składzie skaleni usta
lane na podstawie badań petrograficznych
i mikrochemicznych prowadzą do wnios
ku o zmianach, które doprowadziły do za
stąpienia większości oryginalnej m aterii
flindersytów przez minerały wtórne. Jedy
nymi minerałami oryginalnymi flindersy
tów są kryształy cyrkonu i kwarcu. Flinder
syty zatem stanowią swojego rodzaju „ska
mieniałości” i są jedynymi w świecie ska
mieniałościami meteorytów. Przy tym pro
ces zastępowania jednych minerałów dru
gimi nie zatarł śladów uderzeniowej struk
tury w minerałach.
Budowa mikrostrukturalna impaktytowej warstwy osadowej oraz jej skład m ine
ralny i chemiczny wskazuje na możliwości
w ustaleniu materii bolidu, sprawcy kata
strofy, poprzez analizę geochemiczną fra
kcji iłowej badanych próbek. Minerały ila
ste dzięki silnie rozwiniętej powierzchni
właściwej mogły zaadsorbować substancję
pochodzącą w rozproszonej m aterii kos
micznego gościa.

Jacek Kruk — Kraków

MARSJAŃSKA MISJA
Nasza obecna wiedza o planecie Mars opiera się głównie na danych dostarczo
nych przez automatyczne próbniki. Mowa

oczywiście o wiedzy planetologicznej, nie
astronomicznej. Zanim przedstawimy naj
nowszy projekt rosyjskiej misji do tej pla-
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nety, przypomnijmy dotychczasowy bilans
marsjańskich wypraw. W latach 1960-1992
wysłano w kierunku Marsa ogółem 26 prób
ników, w tym 17 radzieckich i 9 amery
kańskich. Tabela 1 daje obraz ich skutecz
ności.
Tabela 1. Skuteczność dotychczasowych
misji marsjańskich
Data startu
10.10.1960
14.10.1960
24.10.1962
1.11.1962
4.11.1962
5.11.1964
28.11.1964
30.11.1964
24.02.1969
27.03.1969
27.03.1969
2.04.1969
8.05.1971
10.05.1971
19.05.1971
28.05.1971
30.05.1971
21.07.1973
25.07.1973
5.08.1973
9.08.1973
20.08.1975
9.09.1975
7.07.1988
12.07.1988
25.09.1992

nieudane

Misje:
częściowo
udane

udane

bez nazwy
bez nazwy
bez nazwy
Mars-1
bez nazwy
Marincr-3
Marincr-4
Zond-2
Marincr-6
Marincr-7
M 69-1
M 69-2
Marincr-S
Kosmos-419
Mars-2
Mars-3
Mariner-9
Mars-4
Mars-5
Mars-6
Mars-7
Viking-1
Viking-2
Fobos-1
Fobos-2
Mars-Obscrver

(Kursywą oznaczono próbniki amerykańskie).

Jak widać, owa skuteczność nie jest wy
soka, przy czym stwierdzenie to odnosi się
nie tylko do lat pionierskich astronautyki,
kiedy rakiety częściej wybuchały niż lecia
ły w kosmos, ale także do czasów współ
czesnych. Od blisko 20 lat nie było misji w
pełni udanej, miejmy więc nadzieję, że bę
dzie nią pierwsza rosyjska misja zaplano
wana na rok 1996. Jej robocza nazwa —
M ARS’94 — odzwierciedla dwuletnie opóź
nienie w programie (pierwotny termin star
tu wyznaczony był na październik 1994 ro 
ku). W ubiegłorocznym oknie startowym
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nie udało się wysłać próbnika z powodu
trudności finansowych, jakie przeżywa obecnie rosyjski program kosmiczny. Na po
cieszenie pozostaje fakt, że było to wyjąt
kowo niekorzystne pod względem energe
tycznym okno — podczas opozycji w lu
tym 1995 roku odległość Marsa od Ziem i
wynosiła 101.1 min km. Kolejne okno star
towe otwiera się w listopadzie 1996 roku i
będzie nieco korzystniejsze — odległość
M arsa w czasie opozycji przypadającej na
marzec 1997 r. wyniesie 98.6 min km.
Rosyjski próbnik marsjański wysłany
zostanie 4-stopniow ą rakietą Proton, ta
ką samą, jakiej używano w radzieckich mi
sjach marsjańskich począwszy od 1969 r.
Po opuszczeniu pola grawitacyjnego Z ie
mi próbnik będzie podążał do Marsa przez
10 miesięcy, zanim przybędzie do celu we
wrześniu 1997 roku. Tik długi czas dolotu
wynika z dwóch przyczyn. Jedną z nich
jest wspomniana duża odległość od Marsa
podczas najbliższej opozycji. Dla porów
nania warto przypomnieć, że w czasie wiel
kiej opozycji 1971 roku wynosiła ona 56.2
min km, toteż wysłane w tym czasie prób
niki M ars-2 i 3 dotarły do celu w 6 m ie
sięcy. A znacznie od nich lżejszy amery
kański próbnik M ariner-9 pokonał tę tra
sę nawet w 5 miesięcy i 5 dni. Drugim
powodem jest wybór wolniejszej, ale bar
dziej ekonomicznej trajektorii, która po
zwala dostarczyć w rejon Marsa większą
masę. Podążające szybszą trajektorią prób
niki M ars-2 i 3 miały masę 4650 kg, n ato
miast wysłany taką samą rakietą nowy ro 
syjski próbnik będzie miał masę 6180 kg!
Będzie się on składał z 6 zasadniczych ele
mentów:
— stopnia hamującego do wejścia na
orbitę Marsa,
— członu orbitalnego,
— dwóch lądowników do miękkiego
lądowania,
— dwóch penetratorów, tj. aparatów
do twardego lądowania.
Zanim omówimy dalszy przebieg misji
M ARS’94 zauważmy, że dostarczyć lądow-
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Rys. 1. Schemat próbnika M A RS-94 widziany z trzech prostopadłych do siebie kierunków.

nik na M arsa m ożna zasadniczo dwoma
sposobam i: odłączając go od próbnika al
bo przed wejściem na orb itę, albo po w ej
ściu próbnika na orbitę. W pierwszym przy
padku odłączenie n astęp u je na kilka dni
przed osiągnięciem planety, w czasie, gdy
p ró b n ik zbliża się d oń po trajek to rii koli
zyjnej. N astępnie w ykonuje o n m anew r om inięcia planety i wejścia na jej o rbitę,
zaś lądow nik zm ierza p ro sto ku pow ierz
chni. D rugi sposób to w prow adzenie na
orbitę próbnika wraz z lądownikiem i p ó ź
niejsze oddzielenie go o raz skierow anie
przy użyciu w łasnego silnika w wybrane
m iejsce na pow ierzchni planety. O ba sp o 
soby m ają swoje zalety i wady, oba też były
stosow ane w dotychczasowych badaniach
M arsa. Radzieccy specjaliści w latach 7 0 tych wybrali sposób zbliżony do pierw sze

go (m isje M a rs - 2 ,3 ,6 ,7 ), am erykańscy —
sposób drugi (m isje V iking-1 i 2). G łów 
ną zaletą pierwszego sposobu jest fakt, iż
na orb itę w okół planety w prow adzony zo
staje próbnik znacznie odciążony (bo p o 
zbawiony lądow nika), więc im puls h am u 
jący m oże być odpow iednio mniejszy. In 
ną zaletą, choć nie w ykorzystaną wówczas
przez R osjan, jest możliwość rezygnacji z
silnika rakietowego na lądowniku, gdyż ku
powierzchni Marsa może go skierować człon
orbitalny za pom ocą tego sam ego silnika,
który służy do wejścia na orbitę. Wadą n a
tom iast jest stosunkowo niewielka celność
względem wybranego miejsca lądow ania,
oraz duża prędkość w targnięcia do a tm o 
sfery — rzędu II prędkości kosm icznej,
która dla M arsa wynosi 5.6 km/s. Poza tym
term in lądow ania zostaje zdeterm inow a-
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ny już w momencie startu z Ziemi. Tli ostat
nia okoliczność fatalnie zaciążyła na misji
próbników M ars-2 i 3 — ich lądowniki
zostały zrzucone na Marsa podczas ogółnoplanetarnej burzy pyłowej. „Amerykań
ski” sposób lądowania pozwoliłby tego uniknąć, bowiem po wprowadzeniu prób
nika na orbitę można z desantem zacze
kać na poprawę warunków m eteorologi
cznych. Poza tym lądowanie z orbity jest
znacznie bardziej precyzyjne, a prędkość
wlotu do atmosfery i związane z nią prze
ciążenia mniejsze. Ceną za te dogodności
jest jednak większa masa całego próbnika.
Rosyjscy specjaliści rozważali dla no
wej misji oba warianty lądowania. Począt
kowo wybrali pierwszy sposób, z wykorzy
staniem wszystkich jego zalet, jednak w
1994 roku przeważyła druga opcja. Pra
w dopodobnie więc w roku 1997 na orbitę
zostanie wprowadzony cały próbnik wraz
z użytym do tego manewru stopniem ha
mującym. Stopień ten zostanie jeszcze wy
korzystany do przekształcenia pierwotnej
orbity o nachyleniu 20 stopni w orbitę bie
gunową, a następnie odrzucony. Po od
dzieleniu lądowników i penetratorów oraz
skierowaniu ich na powierzchnię człon or
bitalny będzie służył do transmitowania na
Ziemię ich sygnałów, a także do wszech
stronnego badania powierzchni i atm osfe
ry Marsa. Pierwsze dwa miesiące z przewi
dzianego na rok okresu pracy będą jednak
poświęcone głównie celom retransmisji.
Lądowniki o nazwie MAS (Małaja Awtonomnaja Stancja), przeznaczone do mięk
kiego lądowania, mają bardzo małą masę:
33.5 kg każdy (dla porównania lądownik
Vikinga miał masę 1120 kg). Każdy z nich
jest wyposażony w tarczę aerodynamiczną
o średnicy 1 m, która wyhamuje go do ok.
1.5 prędkości dźwięku, przy której można
uruchomić system spadochronowy. Nastąpi
to na wysokości wstępnie szacowanej na
10 km — jej rzeczywista wartość zależeć
będzie od aktualnego stanu atmosfery i
wysokości rejonu lądowania względem śred
niego poziomu powierzchni planety. Spa
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dochron główny zostanie rozwinięty, kie
dy prędkość opadania zmniejszy się do pręd
kości dźwięku, wtedy też rozpocznie pracę
zespół przyrządów meteorologicznych DPI
i kamera telewizyjna DesCam. Tarcza aero
dynamiczna zostanie odrzucona, a specjal
ne poduszki amortyzacyjne napełnione sprę
żonym gazem. Lądowanie nazywa się wpraw
dzie miękkim, jednak prędkość w momen
cie zetknięcia z powierzchnią będzie wy
nosiła 20 m/s, czyli 72 km/h. W miarę opa
dania kamera DesCam przekazywać bę
dzie obrazy rejonu lądowania o coraz wyż
szej rozdzielczości: od 20 m do 1 cm. Kiedy
lądownik dotknie gruntu, spadochron zo
stanie odstrzelony, by zapobiec nakryciu
lub wleczeniu aparatu po powierzchni. Po
nieważ lądownik będzie „otulony” dwie
ma nadmuchiwanymi poduszkami, odbije
się kilkakrotnie od powierzchni i dopiero
po uspokojeniu nastąpi odrzucenie tych
amortyzatorów. Kolejnym krokiem będzie
otwarcie 4 pokryw zabezpieczających apa
raturę, które jednocześnie zapewniają po
ziomą orientację lądownika. Tfen system
pokryw otwierających się na podobieństwo
płatków kwiatu był już stosowany przez
Rosjan w lądownikach księżycowych (Łun a - 9 ,13) i marsjańskich (M ars-2 ,3 ,6 ,7 ).
Miejsca lądowania nic zostały jeszcze
ostatecznie ustalone, poza wskazaniem na
rejony jak najniżej położone, by rzadka
atmosfera Marsa zdążyła wyhamować pręd
kość opadania. Lądowania spodziewać się
zatem należy na nizinnych równinach pół
kuli północnej: Acidalii, Arcadii lub Utopii.
Lądownik MAS przed otwarciem po
kryw ma kształt półkuli o średnicy 65 cm.
Mimo znikomej masy zawiera stosunkowo
dużo przyrządów naukowych. Oprócz tych,
które pracują podczas opadania (DPI, Des
Cam), na jego pokładzie znalazły miejsce:
— kompleks meteorologiczny MIS do
pomiarów tem peratury, ciśnienia, wilgot
ności i przejrzystości atmosfery oraz pręd
kości wiatrów,
— spektrometr promieni alfa i Roent
gena,
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— magnetometr,
— sejsmometr,
— przyrząd M O K S do określania za
wartości tlenków w gruncie,
— panoramiczna kamera telewizyjna
PanCam.
Aparatura zasilana jest dwoma gener
atorami radioizotopowymi, które mogą do
starczać energię elektryczną nawet przez
10 lat. Jednak znacznie mniejsza żywot
ność akumulatorów ograniczy pracę łądowników do ok. 700 dni, czyli nieco ponad
jednego marsjańskiego roku, który liczy
687 dób ziemskich. Jak ju ż wspominaliś
my, żywotność członu orbitalnego jest dwu
krotnie mniejsza, a sygnały z lądowników
nie są w stanie dotrzeć bezpośrednio na
Ziemię, jak to miało miejsce w misji Vikingów. Jest jednak nadzieja, że nie zo
staną stracone, bowiem na orbicie wokół
marsjańskiej obok rosyjskiego próbnika
będzie pracował amerykański Mars-Surveyor, przypuszczalnie o większej żywot
ności.
Penetratory po raz pierwszy znajdą za
stosowanie w badaniach planet, dotych
czas używano ich jedynie do niektórych
badań geologicznych i glacjologicznych. Po
mysł wykorzystania tych stosunkowo ta
nich i prostych urządzeń w astronautyce
zrodził się jeszcze w latach 70-tych, a współ
czesna miniaturyzacja elektroniki ułatwi
ła realizację tego zadania. Penctrator spa
da swobodnie, hamowany tylko oporem
atmosfery, toteż w momencie zetknięcia z
gruntem jego prędkość, a co za tym idzie
— przeciążenie, jest bardzo duże. Ulega
on wtedy rozdzieleniu na część przednią
(głowicową), która zagłębia się w grunt,
oraz część tylną pozostająca na powierz
chni. Powinna ona przekazywać drogą ra
diową dane z przyrządów pomiarowych umieszczonych w głowicy lub w obu częś
ciach, które oczywiście pozostają połączo
ne kablem. Konkretne wartości prędkości
upadku, przeciążenia i głębokości wtarg
nięcia pod powierzchnię zależą od miej
scowych warunków.
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Rys. 2. Lądownik MAS przed wejściem do atmosfery
(u dołu stożkowata tarcza aerodynamiczna).

Rys. 3. Lądownik MAS w położeniu roboczym.

Rys. 4. Przebieg lądowania penetratorów.

Penetratory zbudowane przez rosyjs
kich konstruktorów do badań Marsa mają
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Fot. 1. Korpus penctratora po próbach zrzucania w
warsztatach Moskiewskiego Instytutu Lotniczego. Na
lewo widoczna jest głowica.

kształt pocisku o długości 120 cm i śred 
nicy od 12 cm w części głowicowej do 17 cm
w części ogonow ej, któ ra posiada ponadto
stożkowaty kołnierz o średnicy 80 cm. K oł
nierz te n będzie pełnił funkcję statecznika
i ham ulca aerodynam icznego (w śro d k o 
wej fazie p rzelotu przez atm osferę będzie
on dodatkow o powiększony nadm uchiw a
nym pierścieniem ), ale jego główne zada
nie to zatrzym anie części ogonow ej na p o 
wierzchni. Prędkość upadku szacuje się na
80 m/s (288 km /h), a przeciążenie na 500 g.
Z agłębienie głowicy w zależności od typu
g ru n tu m oże osiągnąć 3 -6 m. M asa penetra to ra wynosi 45 kg, z czego 4.5 kg przy
pada na a p a ra tu rę naukow ą. Składają się
na nią:
— panoram iczna kam era telewizyjna,
— zespół przyrządów m eteorologicz
nych,
— m agnetom etr,
— sp e k tro m e try rentgenow ski, alfa,
gam m a i neutronow y,
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— akcelerom etr,
— sejsm om etr,
— zespół czujników temperatury gruntu.
Pierwsze trzy przyrządy znajdą się nad
pow ierzchnią, reszta — w głowicy. Ź ró d 
łem zasilania, podobnie jak w lądownikach
MAS, będzie g en erato r radioizotopow y.
Czas działania aparatury przew idziano na
jeden rok ziemski. N iektóre przyrządy, jak
akcelerom etr i spektrom etry dokonają tyl
ko jednorazowego pom iaru, inne np. przy
rządy m eteorologiczne będą początkow o
(w pierwszej dobie po lądow aniu) d o k o 
nywać pom iarów bez przerwy, potem —
tylko okresow o. M iejsce lądow ania penetratorów nie jest ograniczone do nizin, m o
że się odbyć praktycznie wszędzie.
Po okresie intensywnego odbioru i prze
kazu na Z iem ię danych z lądow ników i
penctratorów , co zajm ie w rzesień i paź
dziernik 1997 roku, człon orbitalny zosta
nie um ieszczony na orbicie biegunow ej,
która zapewni obserw ację całej pow ierz
chni planety. Param etry tej orbity będą
wynosiły 3 0 0 x 2 2 0 0 0 km, a okres obiegu
14.77 godz.
Człon orbitalny posiada m asę 2589 kg,
z czego 188 kg przypada na paliwo do silni
ków korekcyjnych umożliwiających niewiel
kie zmiany orbity w trakcie misji. 645 kg
to masa aparatury naukow ej, k tóra um ie
szczona została na dwóch platform ach o b 
rotowych, a także na korpusie próbnika,
pod bateriam i słonecznym i i na specjal
nych wyciągnikach. D o głównych przyrzą
dów służących badaniu pow ierzchni p la
nety należą:
— k am era wysokiej rozdzielczości
H R S C (zdolność rozdzielcza w periapsis
ok. 10 m),
— stereoskopow a kam era szerokokąt
na WAOSS,
— sp ek tro m etr kartografujący O M E 
GA, pracujący w zakresie 0.35-5 //m ,
— sp e k tro fo to m e tr
kartografujący
S WIET, pracujący w zakresie 0.25-2.7 /<m,
— rad io m etr podczerw ieni T E R M O SCAN,
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— spektrom etr neutronowy,
— radiolokator pracujący na falach
długich.
Do badania atmosfery Marsa służą:
— spektrometr fourierowski PSF, pra
cujący w podczerwieni (1.25-45 /<m),
— fotom etr ultrafioletu UFS,
— wielokanałowy spektrom etr opty
czny SPIKAM,
— spektrom etr masowy MAK,
— spektrometr promieniowania gam
ma PGS.
Ponadto na pokładzie członu orbital
nego zainstalowano 11 instrum entów do
badania wiatru słonecznego, plazmy oko
ło planetarnej oraz do badań astrofizycz
nych. A paratura la powstaje przy udziale
wielu krajów europejskich (w tym rów
nież Polski) oraz Stanów Zjednoczonych.
Polska współpracuje przy budowie spek
trom etru fourierowskiego, analizatora fal
plazmowych ELISM A oraz analizatora jo 
nów i detektora cząstek neutralnych ASPERA -C .
Próbnik M ARS’94 powstaje w zakła
dach lotniczo-kosmicznych NPO im. Ławoczkina w podmoskiewskiej miejscowo
ści Chimki. TUtaj powstały prawic wszy
stkie wcześniejsze próbniki Marsa, Wenus,
Księżyca, a także astronom iczne satelity
Astron i G ranat. Budowę aparatury na
ukowej, która powstaje w wielu krajach,
nadzoruje Instytut Badań Kosmicznych
(IKI). Tfcstowanie penetratorów powierzo
no Moskiewskiemu Instytutowi Lotnicze
mu (M AI), gdzie autor miał okazję zapoz
nać się z tymi unikalnymi urządzeniami.
Uzupełnienie Redakcji:

Udział Polski w misji MARS-94
Udział Polski w międzynarodowej misji
marsjańskiej M A R S-94 sprowadza się do
uczestnictwa Centrum Badań Kosmicznych
Polskiej Akademii Nauk w trzech ekspe
rymentach: ELISMA, A SPERA -C i PFS.
Celem kompleksu falowego ELISMA
jest zbadanie fal plazmowych w okolicach
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Fot. 2. Zbudowany w CBK analizator fal plazm o
wych (u góry) dla kompleksu falowego EL ISM A (w
środku) i m ontaż jego egzemplarza technologiczne
go na makiecie statku kosmicznego w Instytucie Ba
dań Kosmicznych w M oskwie (u dołu).

Marsa. Jedyne tego typu pomiary były do
tychczas wykonane za pomocą sondy Fobos-2. Najsilniejsze emisje są związane z
falą uderzeniową, granicą magnetopauzy i
obszarem ogonowym magnetosfery. Fale
plazmowe mogą odgrywać istotną rolę w
procesie oddziaływania wiatru słoneczne
go z planetą o bardzo słabym polu magne
tycznym. Oddziaływanie plazmy z neutral
nymi cząstkami uciekającymi z atmosfery
Marsa prowadzi do powstania nowych ty
pów fal nie obserwowanych w pobliżu Zie
mi. Dla kompleksu falowego ELISM A (po-
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wstającego w kooperacji wielu krajów eu
ropejskich) w CBK wykonano już egzem
plarze lotne analizatora SFA do badań fluktuacji pola elektrycznego w zakresie czę
stotliwości 2-200 kHz oraz zasilacza ob
sługującego cały przyrząd.
Eksperyment A SPERA -C dotyczy de
tekcji strum ieni jonów i cząstek neutral
nych w przestrzeni międzyplanetarnej oraz w otoczeniu Marsa. W CBK zbudowa
no przyrząd EG SE-A SPER A (Electrical
G round Support Equipm ent) oraz pro
wadzi się symulacje numeryczne określa
jące wielkość oczekiwanych strumieni energetycznej składowej neutralnej wiatru
słonecznego w warunkach eksperymentu
ASPERA. W szczególności wykazano, że
składowa helowa może być dominującym
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składnikiem (tzn. przewyższającym wodo
rowy) neutralnego wiatru słonecznego, a
oczekiwane strum ienie mogą sięgać 4000
cząstek na cm: na sekundę.
Dla podczerwonego spektrometru fou
rierowskiego PFS do teledetekcyjnego son
dowania atmosfery Marsa w CBK wyko
nano blok zasilania, który przechodzi obecnie testy we Włoszech. W ramach pro
gramu naukowego eksperymentu PFS nau
kowcy z CBK zaproponowali pom iar roz
praszania promieniowania słonecznego na
hipotetycznym pierścieniu gazowo-pylowym wzdłuż orbity Fobosa. Z przeprowa
dzonych modelowań wynika, że pierścień
ten powinien być obserwowalny ze stacji
orbitalnej wokół Marsa (zagadnienie to
było omawiane w Uranii nr 3/1994).

Stanisław R. Brzostkiewicz — Dąbrowa Górnicza

WSPOMNIENIA ODKRYWCY PLUTONA
Od odkrycia Plutona upłynęło właśnie 65
lat. Jest to dużo i mało zarazem, bo wiele
zależy od tego, jak na upływ czasu spojrzy
my. Jeżeli bowiem weźmiemy pod uwagę
oszałamiające tempo rozwoju współczes
nej cywilizacji, to wówczas się okaże, że 65
lat to istotnie spory szmat czasu. Z drugiej
jednak strony są wśród nas jeszcze ludzie
dobrze pamiętający tam te lata i im się
niewątpliwie wydaje, że było to tak nie
dawno. Podobnie zapewne myśli sam Cly
de W. To m b a u g h, a więc główny boha
ter tych wydarzeń, który historię poszu
kiwań planety X — jak w owym czasie
określano hipotetyczną planetę transneptunową — i jej odkrycia barwnie opisał.
Jego wspomnienia zostały wprawdzie opublikowane już przed trzydziestu pięciu
laty, ale nic nie straciły ze swej aktual
ności i warto je chyba dziś przypomnieć .*
Wspaniale oddają one atmosferę tamtych
dni i jednocześnie mówią o mniej zna

nych, lecz interesujących każdego miłoś
nika astronomii faktach. Dowiadujemy się
na przykład, iż Tombaugh w okresie opisa
nych przez siebie poszukiwań miał w zasa
dzie jeszcze status am atora. To wcale nie
przejęzyczenie, gdyż studia astronom icz
ne odbył dopiero w latach 1932-1936, czy
li już po odkryciu Plutona.
Tbmbaugh urodził się 4 lutego 1906
roku jako syn farmera z Kansas. Tam też
spędził najmłodsze lata swego życia i pew
nie nikt z otoczenia nie przypuszczał, że
wyrośnie z niego sławny odkrywca. A jed
nak nie był to tylko szczęśliwy zbieg oko
liczności, gdyż Tombaugh już jako kilku
nastoletni chłopiec zaczął interesować się
astronom ią, a w roku 1928 zbudował so
bie teleskop o średnicy 9 cali (23 cm),
dokonując nim obserwacji Księżyca i pla
net, głównie Marsa i Jowisza. Rysunki prze
słał do Obserwatorium Lowella we Flag
staff, które — jak wiadomo — w latach

* Swoje wspomnienia C. W. Tombaugh opublikował w artykule „Reminiscences of the Discovery of Pluto”
(Sky and Telcscopc, March, 1960, 264-270).
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1893-1894 wybudował Percival L o w e l l
(1855-1916) i w którym od roku 1905 ro
biono poszukiwania planety X. Zaniecha
no ich jednak po śmierci fundatora obser
watorium i dopiero w połowie lat dwu
dziestych powrócono do tego tematu, za
mierzając poszukiwania hipotetycznej pla
nety kontynuować za pomocą nowego, spe
cjalnie do tego celu zbudowanego refraktora fotograficznego o średnicy 13 cali
(33 cm). Obiektyw zamówiony u znanego
optyka Carle A R . L u n d i n a sporo kosz
tował, toteż chociaż Lowrence L o w e l l
(brat Percivala) jako prezydent Uniwersy
tetu Harwardzkiego wspomógł obserwa
torium finansowo, to jednak nie rozwią
zywało wszystkich kłopotów. Konstrukcja
montażu refraktora i budowa dla niego
kopuły pochłonęły tyle środków, że zabra
kło już pieniędzy na odpowiednie opłace
nie obserwatora. Ówczesny dyrektor Vesto Melvin S l i p h e r (1875-1969) pod
koniec 1928 roku zadecydował, iż na waku
jące stanowisko zostanie zatrudniony jakiś
młody obserwator, który zadowoli się skrom
niejszym wynagrodzeniem. Wybór padł na
Tombaugha i po krótkiej korespondencji
został on asystentem Obserwatorium Lowella, gdzie miał zajmować się fotografo
waniem nieba za pomocą wspomnianego
refraktora i przeglądem klisz. Dziś wiemy,
że był to nadzwyczaj szczęśliwy wybór i że
wystarczył rok pracy nowego asystenta, aby
Pluton został odkryty. Lecz nie uprzedzaj
my faktów i oddajmy głos sławnemu dziś
astronomowi.
„W styczniu 1929 roku — pisze w swych
wspomnieniach Tbmbaugh — zostałem pra
cownikiem Obserwatorium Lowella (...).
W kwietniu 1929 roku, gdy obserwacje roz
poczęto, w pierwszej kolejności fotogra
fowano obszar gwiazdozbioru Bliźniąt, któ
ry już się skłaniał ku zachodowi. Ta część
nieba wprawdzie nie górowała, ale zda
niem Lowella tu miała się znajdować pla
neta X i dlatego dano jej pierwszeństwo.
Postanowiono, że dla każdego fragmentu
nieba będą robione trzy dobre negatywy
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(o ile możliwe wszystkie w odstępach ty
godnia). Dwie najlepsze klisze będą ze so
bą porównywane za pomocą kom paratora
błyskowego, a trzecia ma być do dyspozy
cji jako niezależna kontrola w razie od
krycia jakiegoś przesuwającego się obiek
tu (...). Z nadejściem jesieni 1929 roku już
dobrze opanowaliśmy technikę fotografo
wania i przeglądu klisz, praca stała się ru 
tynową powinnością. Gdy klisze były pra
widłowo naświetlone, mogłem je przejrzeć
w ciągu sześciu — siedmiu godzin. Na kli
szach obejmujących gwiazdozbiory Ryb i
Barana zarejestrowanych było po około
50000 gwiazd i każda taka para klisz zaj
mowała mi trzy dni. Ich przegląd był dla
mnie prawdziwą radością, gdyż odnajdy
wałem na nich ślady przepięknych gala
ktyk spiralnych”.
Przerwijmy na chwilę ciekawą opowieść
Tombaugha celem bliższego zapoznania się
z m etodą jego pracy. O tóż dawniej, kiedy
jeszcze Lowell robił poszukiwania planety
X, do przeglądu klisz używano zwykłej lu
py. Porównywano ze sobą dwie klisze tego
samego obszaru nieba, wykonane oczywiś
cie za pomocą tego samego astrografu i
przy takim samym czasie naświetlenia, lecz
w odstępie co najmniej kilku dni. Po pro
stu przykładano je do siebie i za pomocą
szkła powiększającego poszukiwano obie
któw, które zmieniły swe położenia. Było
to więc nadzwyczaj pracochłonne zajęcie,
a przy tym taki przegląd nie mógł być zbyt
dokładny i dawał znikomą szansę na od
krycie nieznanej planety. Sytuacja w tej
dziedzinie uległa radykalnej poprawie do
piero wówczas, gdy firma Carl Zeiss z Je
ny opracowała specjalnie do tego celu prze
znaczone urządzenie, zwane kom parato
rem błyskowym lub wprost m ikroskopem
błyskowym. W przemyślny sposób wyko
rzystuje ono fizjologiczne zjawisko, czyli
tak zwaną „bezwładność optyczną” oka ludz
kiego. Po prostu w przyrządzie tym oglą
damy dwa szklane negatywy tego samego
obszaru nieba przez dwa różne m ikrosko
py, mające jednak wspólny okular. Nega-
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tywy są od spodu oświetlone, za pomocą
zaś ruchomego zwierciadełka do okularu
zostaje na przemian kierowany obraz to
jednej, to drugiej kliszy. Gdy oba negaty
wy tego samego obszaru nieba są identy
czne i należycie umieszczone w ramkach
instrum entu, przy szybkim migotaniu lu
sterkiem nie widać żadnej zmiany w poło
żeniach gwiazd. Wystarczy jednak, by wśród
nich znajdował się ruchomy obiekt, który
w odstępie czasu między naświetleniem jed
nej a drugiej kliszy zmienił swe położenie,
to przy migotaniu także zmieniał będzie
położenie względem gwiazd i tym samym
zwróci uwagę obserwatora. Po odpowied
niej wprawie łatwo dostrzega on „skaczą
cy” obiekt i na poszukiwaniu takiego właś
nie obiektu polegało główne zadanie Tbmbaugha.
„Gdy już dostaliśmy się do drogi M le
cznej — kontynuuje swą opowieść Tom
baugh — liczba gwiazd zaczęła wzrastać.
Na każdej kliszy obejmującej wschodnią
część gwiazdozbioru Byka i zachodnią część
gwiazdozbioru Bliźniąt zarejestrowanych
było aż 400 000 gwiazd! Tu gwiazdy musia
łem przeglądać w małych grupach, liczą
cych po około tuzina gwiazd każda. Dla
obśzarów bogatych w gwiazdy koniecznie
trzeba było używać prostokątnej przysło
ny, aby człowiek mógł się w tym labiryncie
jakoś połapać (...) W lutym 1930 roku, gdy
już uporałem się z kliszami Byka, zabra
łem się za klisze wschodniej części Bliź
niąt, gdzie gwiazdy nie były już tak gęsto
stłoczone. Cały rozległy gwiazdozbiór Bliź
niąt był fotografowany w drugiej połowie
stycznia. Wybrałem trzy klisze, otrzymane
21,23 i 29 stycznia, które były centrowane
na Delta Bliźniąt, niestety pierwsza z nich
z uwagi na gorszą jakość obrazu nie na
dawała się do opracowania (...) Włożyłem
zatem dwie pozostałe do przyrządu i za
cząłem przegląd (...) Była czwarta po po
łudniu 18 lutego, gdy część klisz miałem
przejrzane. Po przesunięciu okularu kom 
paratora na nowe pole o dwie trzecie sto
pnia na wschód od Delty znalazłem zagad
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kowy obiekt 15 wielkości, który na prze
mian pojawiał się i znikał (...) A zatem jest
— powiedziałem sam do siebie. Zm iana
położenia tylko o 3-4 milimetry za sześć
dni jest przecież zbyt mała dla planetoidy
znajdującej się w pobliżu opozycji. Czy jed
nak są to realne obrazy, a nie skazy na kli
szy? Włożyłem do komparatora klisze otrzy
mane pięciocalową kamerą Cogshalla, któ
rą fotografujemy niebo zawsze jednocześ
nie z teleskopem trzynastocalowym. Obiekt
był na samej granicy widoczności (...) Ze
wzrastającym napięciem wziąłem klisze z
21 stycznia i szybko przejrzałem ją lupą.
Była to klisza złej jakości, ale obiekt się na
niej znajdował i był przesunięty na wschód
od pozycji z 23 stycznia tylko o milimetr
(...) Wyglądało, że było to właśnie to ”.
Tombaugh — jak wynika z jego wspom
nień — mimo młodego wieku zachowywał
się jak przystało na prawdziwego badacza.
D opiero po upewnieniu się co do real
ności swego odkrycia zdecydował się po
wiadomić o nim dyrektora obserwatorium,
a ten po wnikliwym zapoznaniu się z sytu
acją zarządził, że do czasu uzyskania bar
dziej konkretnego dowodu nie należy o
tym nikogo powiadamiać. Niestety, tego
dnia niebo było zasłonięte chmurami i nie
było możliwości sfotografowania intere
sującego ich fragmentu gwiazdozbioru Bliź
niąt. „Byłem wtedy młody — ciągnie dalej
swe wspomnienia Tombaugh — i zazwy
czaj z obserwatorium wychodziłem o pią
tej, aby udać się do miasta na kolację, iym
razem musiało być po szóstej, gdy opuś
ciłem pokój z kom paratorem błyskowym.
Jeść mi się nie chciało, bez przerwy my
ślałem o naszych kliszach. Przypominam
sobie, że ten wieczór byłem bardzo spięty
i udałem się do kina podziwiać Garry Co
opera w filmie „Virginia”. Z westernu wy
szedłem nie całkiem odprężony (...) N a
stępna noc 19 lutego była pogodna, toteż
mogliśmy przez godzinę naświetlać obszar
w okolicy Delty Bliźniąt. Wywołałem kli
sze i zostawiłem ją do wyschnięcia, aby w
następnym dniu porównać ją z kliszami
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styczniowymi. I chociaż w międzyczasie upłynęły trzy tygodnie, szybko odnalazłem
nieznany o b iek t około centym etra na za
chód od pozycji z 29 stycznia (...) Kilka
tygodni później było jasne, że jego orbita
ściśle odpowiada pozycji hipotetycznej p la
nety pozan ep tu n o w ej”.
Zacytowane na końcu wspom nień Tombaugha zdanie wymaga m ałego k o m en ta
rza. Początkowo bowiem istotnie wielu as
tro n o m o m się wydawało, iż historia o d 
krycia P lu to n a to jakby pow tórzenie h i
storii odkrycia N ep tu n a i że wobec tego
śm iało m ożna to uważać za kolejny try
um f m echaniki nieba. N ieznaną planetę
znaleziono przecież blisko m iejsca w ska
zanego przez Percivala Low ella, który w
oparciu o rzekom e nieprawidłowości w ru 
chach U ran a i N ep tu n a wyznaczył przy
bliżone elem enty orbity hipotetycznej pla
nety X i w roku 1915 opublikow ał je na
wet. N iestety, pierw sze wątpliw ości p o ja 
wiły się zaledwie kilka lat po odkryciu P lu 
tona, gdyż ju ż wtedy niektórzy dowodzili,
iż m a o n dużo m niejszą m asę niż zakładał
Lowełl. Znany amerykański astronom i m a
tem atyk E rn e st W illiam B r o w n (18661938) po w ykonaniu drobiazgowych o b 
liczeń i wnikliwej analizie użytych przez
niego danych doszedł do w niosku, że ab 
so lu tn ie nie wystarczyły o n e do takich o b 
liczeń i że w związku z tym wnioski wy
ciągnięte przez Low ella m uszą być błęd
ne. Dziś nikt ju ż w to nie m oże wątpić,
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masa Plutona okazała się być jeszcze m niej
sza niż przyjm ow ano pół w ieku tem u, a w
każdym razie stanow czo za m ała na to, by
wywołać dostęp n e do obserw acji p e rtu r
bacje w ruchach U ran a i N eptuna. A za
tem jego odkrycie to tylko szczęśliwy zbieg
okoliczności i raczej tryum f ogrom nej p ra 
cowitości Tombaugha!

Clyde lom baugh ze swym kotem Pluto w 1990 roku
(fot. D . Levy).

Z ainteresow anych bliżej postacią o d 
krywcy P lutona odsyłamy do książki Davida Levy Clyde Tombaugh: Discoverer o f
Planet Pluto wydanej w 1991 roku przez
am erykańskie wydawnictwo T he U niver
sity o f A rizona Press w Tucson, z której
zaczerpnęliśm y reprodukow ane zdjęcie.

KRONIKA
Nietypowa mgławica planetarna
Podczas styczniowego spotkania Amerykańskie
go Towarzystwa Astronomicznego w Tuscon po
kazano jedno z najnowszych sensacyjnych zdjęć
otrzymanych za pom ocą Teleskopu Kosmicz
nego Ilubble’a, które reprodukujemy na pier
wszej stronie okładki. Przedstawia ono niesły
chanie skomplikowany obraz mgławicy plane
tarnej N G C 6543, tzw. Kociego Oka. Leży ona
w odległości około 3000 lat świetlnych od Słoń
ca, w gwiazdozbiorze Smoka. Mgławice plane-

tarne powstają zawsze jako końcowy etap ewolucji gwiazd o masach zbliżonych do masy
Słońca, gdy zewnętrzne warstwy materii wyrzu
cane są w przestrzeń międzygwiazdową (np.
mgławica planetarna w Lutni M 57). Th jed
nak jest szczególnym „świadectwem” późnej ewolucji i śmierci gwiazdy. Koncentryczne, przeni
kające się warstwy materii, dżety i pojaśnienia
w kształcie łuków nie dają się wytłumaczyć bez
dodatkowych założeń co do natury oglądane
go na zdjęciu obiektu. Obecnie wydaje się, że
centralna gwiazda jest podwójna, ale teleskop
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llu b b le’a ma za małą zdolność rozdzielczą by
to udowodnić. Jeśli jednak przyjąć to założenie
to silny wiatr gwiazdowy z jednej gwiazdy był
by odpowiedzialny za wydłużony „balon” m a
terii, a dwie zewnętrzne „powłoki” mogłyby po
wstać we wcześniejszych fazach ewolucji. Ca
łość zanurzona jest prawdopodobnie w materii
rozproszonej wzdłuż płaszczyzny orbity ukła
du. Natomiast dwa przeciwległe świecące łuki
mogły powstać przy zderzeniu dżetu wyrzuca
nego przez jedną z gwiazd z napotkanym przez
ten dżet gazem. Czy jednak tak było?
MSK

Nowości o Teleskopie Ilubhle’a
Mimo kłopotów finansowych NASA zaakcep
towała wydanie 30 milionów dolarów na nową
kam erę do Teleskopu Kosmicznego Ilubble’a.
Będzie to H A CE (Hubble Advanced Camera
for Exploration). Czułość i zdolność rozdziel
cza tej kamery (jeszcze nie ustalone dokład
nie) umożliwią np. szczegółowe obserwacje ją 
der aktywnych galaktyk. Zamontowanie nowe
go instrumentu nastąpi podczas kolejnej wypra
wy astronautów do IIST w listopadzie 1999 r.
Jakie ponadto instrumenty zostaną wtedy do
łączone lub zastąpione nowymi zależeć będzie
od stanu technicznego tej aparatury, która obecnie pracuje przy teleskopie. Dopiero dwa
— trzy lata przed misją zostanie podjęta osta
teczna decyzja w tej sprawie.
MSK

Nowe obserwacje Chirona
Obiekt (2060) Chiron, którem u ostatnio Ura
nia poświęca sporo uwagi (por. np. artykuły w
num erach 3/1992 i 1/1995), zbliża się do peryhelium, przez które przejdzie 9 lutego 1996
roku. Nic więc dziwnego, że jest coraz inten
sywniej obserwowany, gdyż będąc bliżej Słoń
ca staje się bardziej aktywny. Pierwsze oznaki
kometarnej aktywności Chirona dostrzeżono w
1988 roku, a już rok później odkryto, że jest
on otoczony obłokiem gazowo-pyłowym. O ka
zało się więc, że uważany dotąd za nietypową
małą planetę (planetoidę) jest w rzeczywistości
wielką kometą. Zainteresowanie tym niezwyk
łym obiektem bierze się przede wszystkim stąd,
że wydaje się on być przykładem pośredniego
ogniwa w łańcuchu ewolucyjnym małych ciał
Układu Słonecznego zaczynającym się od tzw.
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pierścienia Kuipera na peryferiach układu plane
tarnego i wyjaśniającym na końcu powstanie ko
met okresowych i tzw. planetoid bliskich Ziemi.
Pierwszy tegoroczny num er tygodnika N a
ture i ostatni ubiegłoroczny zeszyt czasopisma
Astronomical Journal przynoszą opracowania
najnowszych obserwacji Chirona. Szczególnie
interesujące było zakrycie przez Chirona gwiazdy
Ch08 (GSC248-01674) w dniu 9 marca 1994
roku obserwowane za pomocą 0.9 m telesko
pu z pokładu samolotowego obserwatorium im.
Kuipera (NASA Kuipcr Airborne Observatory)
i 0.5 m teleskopu w Południowoafrykańskim
Obserwatorium Astronomicznym w Sutherland.
Analiza krzywych zmian blasku gwiazdy zakry
wanej przez Chirona i jego otoczkę doprowa
dziła do stwierdzenia, że wypływ gazu i pyłu
odbywa się z prawdopodobnie czterech dyskret
nych źródeł na powierzchni Chirona w postaci
wyraźnych strug materii (dżetów). Odkrycie, że
sublimacja nie następuje równomiernie z całej
powierzchni jądra lecz z kilku jakby gejzerów
wydaje się potwierdzać wcześniejsze przypusz
czenia o podobieństwie Chirona do satelity Nep
tuna Trytona, na którego powierzchni sonda
Voyager 2 odkryła takie właśnie twory. Jest to
więc jeszcze jeden przyczynek uwiarygodniają
cy hipotezę o przynależności Chirona do grupy
obiektów pochodzących najprawdopodobniej z
pierścienia Kuipera, do której — jak się przy
puszcza — należą cztery do dziś odkryte planetoidy Centaury, Pluton ze swym satelitą Cha
ronem, wspomniany 'Iryton i jeszcze jeden osobliwy satelita Neptuna Nereida oraz najdalszy
satelita Saturna Phoebe.
Ubiegłoroczne zakrycie gwiazdy przez Chi
rona umożliwiło także pomiar jego średnicy.
Uwzględniając wcześniejsze obserwacje podo
bnego zakrycia, które miało miejsce 7 listopa
da 1993 roku, autorzy pracy w Nature docho
dzą do wniosku, że promień Chirona zawiera
się między 83 a 156 km. Z pracy opublikowanej
w Astronomical Journal, której autorzy przed
stawiają rezultaty obserwacji Chirona w pod
czerwieni wykonanych za pomocą 3 m teleskopu
na Hawajach w latach 1991, 1993 i 1994, wy
nika natomiast, że promień jego jądra wynosi:
74± 11 km z obserwacji 1991 roku, 88±10 km
i 104± 10 km z obserwacji 1993 roku oraz 94±6
km i 91 ± 13 km z obserwacji 1994 roku. Na
podstawie obserwacji z lat 1993 i 1994 wyzna
czono tem peraturę powierzchni Chirona uzys
kując odpowiednio wartości 126 K i 137 K,
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które są zgodne z wcześniejszymi oszacow a
niami.
Krzysztof Ziolkom ki

Nazwa księżyca Idy i utworów
topograficznych Gaspry
G aspra i Ida są pierwszymi planetoidam i b a 
danym i za pom ocą sondy kosmicznej. M owa
oczywiście o sondzie Galileo, która po w ystar
towaniu z Ziem i (16 października 1989 r.) p o m 
knęła ku W enus (10 lutego 1990 r.), po czym
znowu znalazła się w pobliżu globu ziemskiego
(8 grudnia 1990 r.), potem przeleciała obok
planetoidy G aspra (29 października 1991 r.),
a następnie po raz drugi zbliżyła się d o Ziem i
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Id a — jak w iadom o — to obiekt należący
do rodziny planetki Koronis. Jed n eg o o b ro tu
w okół swej osi doko n u je w ciągu około 4.63
godziny i — podobnie jak planetoida G aspra
— przypom ina kształtem nieregularną bryłę o
rozm iarach 56 x 2 4 x21 km, czyli m ającą około
1600 km 3 objętości. O ile wiek powierzchni pla
netoidy G aspra ocenia się na około 200 milio
nów lat, to pow ierzchnia planetoidy Ida p o 
winna być nieco starsza, gdyż kratery u d erze
niowe są na niej liczniejsze. Ale to nie jedyna
różnica między tymi obiektam i, bo planetoida
m a satelitę o rozmiarach 1 .6 x 1 .4 x 1 .1 km. Dla
tego „mikroskopijnego” księżyca zaproponow a
no nazwę D aktyl i została o n a ju ż zaap ro b o 
wana przez Międzynarodową Unię Astronomicz-

P lan eto id a Ida i jej księżyc D aktyl.

(8 grudnia 1992 r.). W wyniku powyższych m a
new rów sonda nabrała odpow iedniej p ręd k o 
ści i pom knęła na spotkanie z Jowiszem (7 grud
nia 1995 r.), lecz po drodze zbadała jeszcze
planetoidę Ida (28 sierpnia 1993 r.). Jest to
więc nadzwyczaj udana misja, sonda Galileo
— odpukać — spraw uje się w prost znakom i
cie i mimo awarii (nie udało się otworzyć głów
nej anteny) dostarczyła ju ż sporo ważnych in
form acji naukowych. B o przecież to dzięki niej
udało się uzyskać zarówno ciekawe obrazy We
nus, Z iem i i Księżyca, ja k też rewelacyjne o b 
razy G aspry, planetoidy Id a i jej satelity. Tym
dw om ostatnim obiektom w arto poświęcić nie
co więcej uwagi.

ną. Nie należy jed n ak sądzić, że p rojektodaw 
cy są jakim iś wyjątkowymi sm akoszam i owocu
południow ego noszącego taką właśnie nazwę
gdyż w tym przypadku chodzi o postać z m ito 
logii. Daktylowie z góry Id a byli bow iem d e 
m onam i kreteńskim i lub frygijskimi, należący
mi d o orszaku Rei lub Kybele. Twierdzono, iż
w chwili gdy R ea lub k tóraś z n im f góry Ida
wydawała ich na świat, wbiła w ziem ię ręce
wykrzywione bólem i to stało się pow odem n a 
dania dzieciom m iana Daktylów, co po prostu
oznacza „Palce”. To oni rzekom o dla zabaw ie
nia m ałego Z eu sa urządzili pierwsze igrzyska
olimpijskie i p o d o b n o na górze Ida nauczali
muzyki Parysa.
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Międzynarodowa Unia Astronomiczna pod
czas XX II Kongresu (odbył się on w dniach
16-26 sierpnia 1994 r. w Iladze) zatwierdziła
również proponowane nazwy dla trzech krain
na powierzchni Gaspry. Jedna z nich ma się
zwać D unne Regio na cześć zmarłego w 1991
roku Jamesa A. D u n n e , drugą nazwano Ye
ats Regio — na cześć zmarłego w 1992 roku
Cayne M. Y e a t e s’a (obaj byli uczonymi amerykańskimi i brali udział w przygotowaniu
programu naukowego misji Galileo), a trzecią
postanowiono nazwać Neujmin Regio — na
cześć żyjącego w latach 1886-1946 astronoma
ukraińskiego Grigorija N. N e u j m i n a, który
odkrył 63 planetoidy i 6 komet.
Stanisław R. Brzosikicwicz

Krater na Jukatanie i problem
dinozaurów
Popularna od kilkunastu lat hipoteza amery
kańskiego noblisty Luisa W. A l v a r e z a (1911—
1988), upatrująca przyczyn tajemniczego wygi
nięcia dinozaurów na przełomie kredy i trze
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ciorzędu w konsekwencjach uderzenia w Z ie
mię planetoidy lub komety przed prawdopo
dobnie 65 min lat, znajduje coraz więcej uwia
rygodniających ją argumentów. Najważniejszym
jest niewątpliwie odkrycie kilka lat temu śla
dów krateru będącego prawdopodobnie pozo
stałością tego wydarzenia (donosiliśmy o tym
w Uranii nr 1/1993, a obszerny artykuł o hipo
tezie Alvareza ukazał się w nr 6/1988). Z nale
ziono je na północnym Jukatanie i w połud
niowej części Zatoki Meksykańskiej. Średnicę
krateru, który znany jest pod nazwą Chicxulub, oszacowano na około 200 km.
Jednym z najciekawszych wyników badań
teledetekcyjnych Ziemi, przeprowadzonych z po
kładu promu kosmicznego Endeavour w dniach
9-20 kwietnia 1994 roku, było uzyskanie rada
rowych obrazów półwyspu Jukatan, na których
udało się dostrzec zarys południowo-zachod
niej krawędzi krateru Chicxulub. Jest on wy
raźnie widoczny na opublikowanym przez NA
SA zdjęciu, które reprodukujemy na fot. 2.
Dzięki różnym własnościom odbijającym fal o
różnych długościach (w użytych do tych badań

Fot. 1. Aparatura do radarowego sondowania powierzchni Ziem i zbudowana w Jet Propulsion Laboratory
(JPL) na pokładzie promu kosm icznego Endeavour podczas jego lotu wokół Ziem i w kwietniu 1994 roku (fot.
NA SA/JPL).
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urządzeniach wykorzystano fale o długości 3,
6 i 24 cm ) w ykonano m apę, na której ukształ
tow anie powierzchni, obfitość i ukierunkow a
nie cieków wodnych oraz rozmieszczenie i cha
rakter pokrywy roślinnej terenu, ujawniły kształt
fragm entu krateru , przykrytego obecnie w ar
stwą w apienia o grubości od 300 d o 1000 m.
K olorem żółtym i czerwonym oznaczono m o 
czary porosłe różnego typu roślinnością, a k o 
lorem niebieskim lasy tropikalne naw adniane
strumieniami, które wydają się najwyraźniej wy
znaczać kraw ędź k rateru . W stępna analiza o b 
razów radarowych k rateru Chicxulub w skazu
je, że jego średnica zawiera się między 180 a
300 km, ale wydaje się, że będzie możliwe d o 
kładniejsze wyznaczenie jej wartości.
N ajnow sze badania geologiczne północne
go Ju k atan u o raz odkrycie na terenie kam ie
niołom u w Belize (p o n ad 350 km na południe
od C hicxulub) bloków skalnych przerzuconych
tu praw dopodobnie w rezultacie wybicia k rate
ru, umożliwiły przeprowadzenie symulacji kom 
puterowej ailego wydarzenia. Zajęli się tym nie
daw no A drianna C. O c a m p o i Kevin H.
B a i n e s ze słynnego am erykańskiego o śro d 
ka badaw czego Je t P ropulsion L aboratory w
Pasadenie. O trzym ane przez nich wyniki w ska
zują, że obiekt o rozm iarach od 10 d o 20 km
uderzył w wyjątkowo bogaty w złoża siarki re 
gion Ju k atan u , pow odując nie tylko utw orze
nie ogrom nego krateru , lecz także uniesienie
do atm osfery ziemskiej od 35 d o 770 miliar
dów ton siarki i innych substancji. D ość szyb
ko rozprzestrzeniły się one w okół całej Ziem i
blokując dopływ do jej powierzchni prom ienio
wania słonecznego. Całkow ite ciem ności trw a
ły przez co najm niej pół roku, a przez około
dziesięć lat niebo było pokryte gęstymi o b ło 
kam i złożonymi głównie z kwasu siarkowego.
Powstały one w wyniku oddziaływania na dw u
tlenek siarki prom ieniow ania nadfioletow ego
Słońca w obecności cząsteczek wody znajd u ją
cych się w górnych warstwach atm osfery (dziś
tego typu proces obserw uje się w atm osferze
W enus). K om pletne pozbawienie powierzchni
Z iem i dopływu prom ieniow ania słonecznego
przez sześć miesięcy znacznie obniżyło jej tem 
p e ratu rę i uniem ożliwiło reakcje fotosyntezy.
To zaś doprow adziło d o „wielkiego w ym iera
nia”, którego najbardziej znanym i sp ek tak u 
larnym elem entem jest wyginięcie dinozaurów .
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Fot. 2. F ragm ent k rateru C hicxulub na Ju k a ta n ic
uwidoczniony na o b razie radarow ym uzyskanym z
pokładu prom u kosm icznego E n d e a v o u r w kw ietniu
1994 ro k u (fot. N A S A /JPL ).

O cenia się, że energia wyzwolona podczas
katastrofy kosmicznej, która spotkała praw do
podobnie Z iem ię 65 min lat tem u, była — w e
dług przedstaw ionego m odelu — od 10 d o 50
tys. razy większa od energii zderzenia kom ety
S h oem aker-L evy 9 z Jow iszem w lipcu ubieg
łego roku.
Krzysztof Ziolkowski
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KĄCIK OLIMPIJCZYKA
Ogniskowa obiektywu aparatu
fotograficznego
Zadanie z I etapu XXXVIII Olimpiady
Astronomicznej

Jaką maksymalną długość powinna mieć
ogniskowa obiektywu aparatu fotograficz
nego o rozmiarach klatki 6 x 6 cm, aby w
jednym kadrze uzyskać obrazy gwiazd: /?
Cyg i (i Peg. Potrzebne dane wyszukaj sa
modzielnie.
Rozwiązanie:
Na rys. 1 przedstawiono schematycznie:
Gi i G i — położenia gwiazd, <p — kąt pod

ccpCyg = 19'30"43'
dpCyg = +27°58’
Dalej, obliczenie szukanej ogniskowej spro
wadza się do rozwiązania trójkąta sferycz
nego (rys. 2), którego wierzchołkami są
fotografowane gwiazdy G\ i G i oraz bie
gun świata — P.
b = 90° - dfir,g = 90° - 28°05’ = 61°55’
c = 90° - dpCn = 90° - 27°58’ = 62°02’
A = afip,.g - ajicyg = 3h33m04s ~ 53° 15’
Korzystając teraz ze wzoru cosinusów dla
trójkąta sferycznego liczymy a:
cos a = cos b ■cos c + sin b ■sin c •cos A
a = arccos(cosb • cos c + sin b -sin c- c o s^ )
a = 46°31’ .

G,

Rys. 1.

jakim widać te dwie gwiazdy, ob — so
czewka obiektywu aparatu fotograficzne
go, d — przekątna kadru, / — szukana
ogniskowa. W pierwszej kolejności warto
zauważyć, że punkty najbardziej odległe
na kliszy to przeciwległe wierzchołki kwa
dratu o boku /:
d = lV 2,
gdzie / = 60 mm. Z zależności w trójkącie
prostokątnym mamy:

.

/

=

£

rf/2

2 =T
—

~ —

•

2 ta n §
W spółrzędne gwiazd odnajdujemy z atla
su nieba:
Rektascensja:
Deklinacja:
apPeg = 23',03"‘47I
dpPeg = +28°05’

Znając odległość kątową gwiazd możemy
obliczyć maksymalną ogniskową obiekty
wu, gdyż a = <p.
Ostatecznie otrzymujemy:
/ = - ^ - = 98.7 mm.

2tanf

Odp. Długość ogniskowej obiektywu apa-
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ralu fotograficznego nic powinna prze
kraczać 98.7 mm.
Komentarz:
Można było rozwiązać problem w sposób
przybliżony, zauważając, że deklinacje
gwiazd niewiele się różnią, czyli
fyptg ~ tycyg ~ 28°.
Korzystamy wtedy z przybliżonego wzoru:
9 = (ftfirt* ~
■cos<3.
Otrzymany w ten sposób wynik nieznacz
nie odbiega od poprzedniego.
Zadanie oceniłbym jako dość trudne,
gdyż dla prawidłowego rozwiązania wyma
gana była znajomość geometrii sferycznej.
Podstawowymi błędami popełnianymi przez
uczestników olimpiady były:
— zastosowanie współrzędnych z róż
nych epok dla każdej z gwiazd,
— błędy wynikające z nieznajomości
geom etrii sferycznej,
— błędy rachunkowe,
— brak informacji o źródłach, z któ
rych zaczerpnięto współrzędne gwiazd.
Diagram (rys. 3) przedstawia rozkład
zainteresowania i poprawności rozwiązania
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tego zadania przez uczestników XXXVII
Olimpiady Astronomicznej.
Literatura:
E. Rybka, Astronomia ogólna, PWN, War
szawa 1983 (wyd. 7).
Słownik szkolny. Astronomia, praca zbio
rowa, WSiP, Warszawa 1994.
Atlas nieba 2000, praca zbiorowa, PPWK,
Warszawa 1991.

OBSERWACJE
Próba pom iaru stałej słonecznej
W stęp

W południe 31 grudnia 1838 roku, gdy
Słońce w Afryce Południowej znajdowało się
zaledwie o 12° od zenitu, John H e r s c h 1
przeprowadził eksperyment polegający na
ogrzewaniu przez 10 minut — wiązką pro
mieni słonecznych o znanej średnicy —
określonej ilości wody. Przeprowadzone
doświadczenie pozwoliło mu na oblicze
nie ilości energii przekazywanej Ziemi przez
Słońce, co obecnie nazywamy „stałą sło
neczną”. Herschl stwierdził, że ilość cie
pła otrzymywana przez powierzchnię Z ie
mi od Słońca znajdującego się w zenicie
stopiłaby warstwę lodu o grubości 1 cala w
ciągu 2 godzin i 12 minut. Była to wartość

bardzo duża, a inni badacze podwyższyli
tę liczbę o blisko 50%.
Od tej pory powstały różne teorie źró
dła energii promieniowania słonecznego,
m. in. utlenianie i spalanie, jednak żadna
z tych koncepcji nie została zaakceptowa
na. Nie przyjęła się również teoria M a y e r a, który zakładał, że ciepło Słońca może
być podtrzymywane przez stały napływ uderzających w nie meteorytów.
Właściwą odpowiedź na pytanie co jest
źródłem energii Słońca znaleziono dopie
ro w latach 30-tych XX wieku; energia
promieniowania słonecznego jest produ
kowana w jego jądrze dzięki zachodzącym
tam reakcjom termojądrowym.
Według definicji przez stałą słoneczną
rozumiemy energię promieniowania sło
necznego otrzymaną w ciągu jednostki cza-
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su przez jednostkę powierzchni ustawionej
w średniej odległości Ziem ia-Słońce poza
atmosferą ziemską prostopadle do kierun
ku padania promieni słonecznych. Stała
słoneczna wyraża się liczbą 1380 W/ m2.
Pom iar stiiłej słonecznej

Przeprowadziłam doświadczenie, które po
zwoliło mi na wyznaczenie stałej słonecz
nej. Do tego celu użyłam:
— żarówki 75 W o bańce ze szkła prze
zroczystego,
— liniału,
— Słońca,
— zamkniętych oczu jako fotometru.
Obserwacji dokonywałam w Pasłęku le
żącym na 54°3’ szerokości geograficznej
północnej.
W doświadczeniu wykorzystałam zasa
dę fotom etrii przez porównanie prom ie
niowania Słońca z promieniowaniem pocho
dzącym od żarówki o znanej mocy. W po
łudnie, w słoneczny dzień skierowałam twarz
z zamkniętymi oczyma w stronę Słońca
tak, żeby prom ienie słoneczne padały pro
stopadle. Dostrzegłam czerwień i odczu
łam ciepło. Następnie zbliżyłam się do ża

rówki ustawiając twarz w ten sam sposób,
przy czym odległość między moimi powie
kami a żarówką była taka, że odczuwane
przeze mnie ciepło i czerwone światło wi
dziane przez powieki było zbliżone do wra
żenia jakiego doznałam „patrząc” na Słoń
ce. Przyjmując, że widmo światła żarów
ki jest zbliżone do słonecznego i że roz
kład tego promieniowania jest, podobnie
jak w przypadku Słońca, równomierny we
wszystkich kierunkach, zgodność odcieni
czerwonego światła oznaczała równość na
tężenia promieniowania Słońca i żarówki.
Po ustaleniu tej równości zmie-rzyłam li
niałem odległość pomiędzy żarówką a po
wiekami.* Doświadczenie to przeprowa
dziłam identycznie we wszystkich dniach,
w których dokonałam pomiaru.
Znając moc żarówki P i wyznaczając
odległość d od niej do fotom etru mogłam
obliczyć ilość energii E wydzieloną przez
żarówkę w jednostce czasu t na powierz
chnię u w pobliżu powiek:
E/(t-u) = P/(4nd2) .
Pomiary energii promieniowania słonecz
nego i wyniki obliczeń umieściłam w ta
beli:

Data

warunki

odległość oczu od żarówki

śr. odle

Ilość

(godz. 12)

atm os
feryczne

głość

energii

di

, / l ml
d.i

28.05.93

5

0.08

0.09

0.085

0.08

3.08.93
4.09.93

4

0.08

0.09

0.08

0.085

5

0.09

0.085

0.09

0.1

0.08

5
5

0.095

0.085
0.09

0.1
0.1

0.09

0.085

12.10.93

0.095

0.105

30.10.93

4

0.11

0.105

0.1

0.105

0.115

0.107

521.44

3.12.93

5

0.14

0.15

0.135

0.14

0.135

0.14

304.59

25.09.93

0.105

di

Otrzymana wartość nie jest jeszcze sta
łą słoneczną, gdyż atmosfera pochłania 23%
energii emitowanej przez Słońce, w czym
główny udział mają: pyły — 19%, chmury
— 4%, para wodna i ozon. Jest więc to
ilość energii słonecznej docierającej do po

dj

dir

E [W /nr]

0.085

0.084

846.09

0.09

0.085
0.089

826.30
753.69

0.091
0.099

720.93
609.12

ds

wierzchni Ziemi po przejściu przez atm o
sferę.
Wpływ atmosfery można jednak wyeli
minować. Wartość energii prom ieniowa
nia słonecznego po przejściu przez atm o
sferę E można wyliczyć ze wzoru:

* R eferując Agnieszka przyznała się, że pomiarów dokonywał w rzeczywistości „przekupiony" przez nią brat.

£ = £ 0e - fa,
gdzie Eo oznacza energię wiązki promie
niowania słonecznego padającej na po
wierzchnię poza atmosferą ziemską, stała
k jest współczynnikiem absorpcji a x jest
to droga jaką muszą pokonać promienie
słoneczne w atmosferze.
ln£ = ln£0e hl
ln£ = In£ 0 + lne —kx
ln£ = ln£0e - kx
Oznaczając przez h grubość atmosfery, a
a — odległość zenitalną Słońca, możemy
napisać:
h
x=
cosa
czyli:
kh
ln£ = ln£ 0 —
cosa
Sporządziłam tabelę pomiarów, w któ
rej zapisałam wartości In £ i 1/cosa:
Data
28.05.93
3.08.93
4.09.93
25.09.93
12.10.93
30.10.93
3.12.93
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a
32°20’
36°20’
46°40’
54°30’
ó l^ O 1
67°40'
76°

l/cos a
1.18
1.24
1.45
1.72
2.13
2.63
4.17

E [W/m2]
846.09
826.3
753.69
720.93
609.12
521.44
304.59

Przy sporządzaniu wykresu posłuży
łam się metodą najmniejszych kwadratów.
Równanie warunkowe:
/ = a + bx ,
gdzie a, b są niewiadomymi,
A,: = a + bx, - f ,
gdzie A, to odchyłka.
Wartości a i b otrzymałam, gdy suma
2 A, = min, czyli suma kwadratów osta
tecznych odchyłek będzie najmniejsza. Wa
runek ten zaistnieje gdy będą spełnione
równania:
na + b £*, = 'Zfi
;= 1 ;= 1
n

n

n

a ^ x , + b'£ /x} = 2 x i f
,=i

,=i

;=l

■

a i b obliczyłam za pomocą metody wyzna
czników:
n

n

ii

/= 1

1=1

;= 1

=n
n

In E
6.74
6.72
6.63
6.58
6.41
6.26
5.72

n

i= 1 1= 1

n

n

n

1= 1 /= 1

n

n

Wb = n ^ x f , - 'Zfi £ r,
1=1
/= 1 ,= 1
W
b = - 7 = -0.3396461638
wt

Następnie naniosłam je na wykres fun
kcji In E = / [l/cos a], którym posłużyłam
się w celu wyeliminowania współczynnika

Wa
a = r rr = 7.1416660427
Ws
f (x) = bx + a
f ( x) = -0.3396461638 x + 7.146660427
1/cosa
1.18
1.24
1.45
1.72
2.13
2.63
4.17

ln £
6.74
6.72
6.63
6.58
6.41
6.26
5.72

Z 14.52

45.06

[1/cosa]2
1.3924
1.5376
2.1025
2.9984
4.5369
6.9169
17.3886
36.8336

Rys. 1. Wykres funkcji In E = /( l/c o s a).

kh. Punktem przecięcia otrzymanego wy
kresu z osią In E był In £ = 7.14, a wartość
£ to szukana stała słoneczna, która w mo
ich obliczeniach wyniosła 1260 W/m2.

Dyskusja błędu

Na błąd pomiarowy wpłynęło:
1. dokładność liniału do 0.001 m,

ln £/cosa
7.9532
8.3328
9.6135
11.3176
13.6533
16.4638
23.8524
91.1866
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2. samopoczucie,
3. odczucie, gdyż do pom iaru energii pro
mieniowania słonecznego użyłam oczu.
Wykonałam doświadczenie w celu ob
liczenia błędu wynikającego z tego pom ia
ru. Doświadczenie polegało na porówna
niu natężeń dwóch różnych żarówek (40 W
i 75 W) jako fotom etru użyłam oczu.
moc ża
rówki
1> [W|
75
40

odległość od fotom etru do żarówki
d[m]
di
di
di
di
d4
dir
0.31
0.22

0.31
0.235

0.31
0.22

0.31
0.24

0.31
0.23

0.31
0.229

Na podstawie zasady fotometrii:

P1 = d]
n

i- i

P 2 d\

r-

»2

Błąd względny:

A=P
- ± - i

Pi

dl

A = 1.875 - 1.833 = 0.042.
—

1 .0 /5

100% = 2.24% .

Czy stała słoneczna jest stała?

Słowo „stała” sugeruje coś niezmiennego,
coś, co nie zmienia się z czasem. Czy jed
nak tak jest w przypadku „stałej słonecz
nej”? W latach 1968-1980 przeprowadzo
no szereg obserwacji balonowych, sam o
lotowych, z sond kosmicznych i rakiet,
które wykazały, że stała słoneczna w tym
czasie wzrastała średnio o ok. 0.024% ro
cznie. Jednak F r o c h l i g ze swoich ba
dań, w których wziął pod uwagę tylko naj
lepsze obserwacje, a mniej pewne odrzucał,
wyciągnął odmienne wnioski. Stwierdził on,
że stała słoneczna nie wzrasta lecz prze
ciwnie, zmniejszyła się w tych latach o ok.
0.02%, czyli tyle ile przyjmowano za wzrost.
Przeprowadzone badania wykazują więc,
że stała słoneczna tak naprawdę nie jest
stała, jej wartość ulega bowiem wahaniom,
które nie wynoszą więcej niż 1.5% w dłu
gich okresach czasu oraz 0.4% w krótkich.
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W rzeczywistości stała ta zmienia się w
zależności od aktywności słonecznej.
Agnieszka Głuchowska
LO w Pasłęku, pod kier. mgr Marii Niegowskiej

O bserw acje gwiazd zm iennych
w 1994 roku

W 1994 roku wymienieni w tabeli członko
wie Sekcji Obserwacji Gwiazd Zmiennych
PTM A wykonali 7418 obserwacji. Z tego
5204 obserwacje wysłano do AAVSO. W
ostatnich latach do AAVSO, organizacji
która gromadzi większość wizualnych ob
serwacji gwiazd zmiennych wykonywanych
na świecie, dociera corocznie ponad ćwierć
miliona obserwacji. To najbogatsze w świecic archiwom liczy już ponad 7 i pół milio
na obserwacji. Warto zauważyć, że obser
wację num er 7 500 000 wykonał Stanisław
Ś w i e r c z y ń s k i z Dobczyc, oceniając
13 września 1993 roku jasność zmiennej
długookresowej S CMi (7.8m). Na rys. 1
zamieszczono wykres zmian jasności R Scuti (zmienna typu RV Tau) oparty na obser
Obserwator

Liczba obserwacji
wysłanych
ogółem
do AAVSO

Adam Cichy
Ryszard Cnota
Oskar Dereń
Radosław Grochowski
Tomasz Krzyt
Jerzy Speil
Stanisław Świerczyński

1268
2150
261
340
113
1742
1544

1268

Razem

7418

5204

—

249
340
73
1742
1532

wacjach czterech najaktywniejszych obser
watorów Sekcji Gwiazd Zmiennych. Jak
widać, pierwsze minimum główne było bar
dzo głębokie (ok. 8.3m). Pewien rozrzut
ocen na początku i na końcu wykresu spo
wodowany jest głównie niekorzystnymi wa
runkami obserwacji. Gwiazda widoczna jest
wtedy nisko nad horyzontem, na rozjaś
nionym nieco tle nieba. Z ciekawszych
zjawisk wśród gwiazd zmiennych w 1994
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Rys. 1. Krzywa jasności R Scuti w 1994 roku (obserwatorzy: A. Cichy, R. Cnota, J. Speil, S. Świerczyński).

ro k u w arto w ym ienić jasną (max. ok. 5.5m)
gwiazdę nową w gw iazdozbiorze K asjopei
(N Cas 1993), k tó ra pojawiła się w końcu
1993 roku, lecz obserw ow ana była głów
nie w styczniu i w lutym następnego roku.
K olejnym ciekawym zjawiskiem było p o 
jaśn ien ie o 2 wlk. gw. w czerwcu gwiazdy

symbiotycznej A G D raconis, k tó ra osiąg
nęła praw ie 8m. Inna gwiazda tego typu,
C H Cygni, stopniow o jaśniejąca do w rześ
nia 1994 roku, wykazała następnie dość
szybki spadek jasności o ponad 1.5 wlk.
gw. osiągając w grudniu ok. 9m.
Jerzy Speil

PORADNIK OBSERWATORA
W izualne obserw acje gwiazd zm iennych
g Ilercu lis, X H erculis
g H erculis
a = 16h28.6m ó = + 41°53’ (J. 2000)
A: 4.2m-5 .7 mv P: 70“
TVp: S R b Sp. M 6 Ille

g H erkulesa jest jedną z najjaśniejszych
obserwowanych zmiennych półregularnych.
Jej jasność nigdy nie spada poniżej 6 w iel
kości gwiazdowej, m oże być zatem o b se r
wowana gołym okiem podczas całego cyklu.
Gwiazda pulsuje ze słabo zaznaczonym ok
resem około 70 dni. P onadto średnia ja s
ność zm ienia się z okresem około 900 dni.
X H erculis
« = 16h02.7m <5 = + 47°17’ (J. 2000)
A: 5.8m-7 .2 mv P = 95.0d
TVp: SR b Sp. M 6e

Rys. Wykres zmian jasności g H er oparty na ob ser
wacjach Jerzego Speila wykonanych w latach 19891992.

K olejna zm ienna półregularna znacznie
jednak słabsza od g H erculis leży w sąsie
dztw ie gwiazd r i <p H erculis w odległości 7
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sto p n i od g H erculis. Gwiazda ta re p re 
zentuje podobny ch arak ter zm ienności co
i g H erculis łącznie z wielkością am p litu 
dy zm ian blasku. M a tylko nieco dłuższy i
bardziej wyraźny okres zmian blasku. Śred
nia jasność tej gwiazdy zm ienia się z o k re 
sem oko ło 746 dni.
Tomasz Krzyt

KRONIKA PTMA
W spom nienie o śp. Krzysztofie O lechu
( 1946- 1994)
K rzysztof O l e c h urodził sic; tuż po w oj
nie, 24 w rześnia 1946 roku w Tczewie.
Studiował na Uniwersytecie Gdańskim m a
tem atykę, ale zawsze żywo interesow ał się
astronom ią. Był członkiem gdańskiego o d 
działu PT M A i bakcylem astronom icznym
zaraził swojego syna A rkadiusza (Czytel
nicy dobrze go znają jako aktyw nego „uran ijn eg o ” au to ra). Pana O lecha pozna
łam w 1989 r. na zakończeniu obozu dla
m iłośników astro n o m ii we From borku. W
spożywczych sklepach był wtedy tylko ocet i m ąka, dorastająca m łodzież d o sta
wała w obozow ej stołów ce czarny salceson
z białymi latam i tłuszczu pieszczotliw ie
nazywany „lastrik o ”. Sądzę, że uczestnicy
obozu często bywali głodni. N a zak o ń 
czenie kilkoro rodziców przyjechało po
swoje dzieci — pam iętam tylko jednego.
Pan O lech przyjechał nyską, w której przy
wiózł m nóstw o... chleba, kiełbasy i o ra n 
żady. Starczyło dla całego obozu na p o 
żegnalne ognisko, k tó re paliło się do rana,
a bractw o nadrabiało zaległości wyżywie
niowe. Sympatyczny był nie tylko fakt za
fundowania nam „pożegnalnej kolacji”, ale
n atu raln o ść z jaką to wszystko się odbyło i
wyczucie, że a k u ra t chleb i kiełbasa a nie
np. lody z krem em były dzieciakom wtedy
p otrzebne. Myślę, że ten właśnie gest d o 
brze charakteryzuje postać Krzysztofa O le
cha — gdy m ógł pom óc robił to chętnie i
bez fanfar (np. pom agał finansow o Sekcji
Obserwacji Komet, w trudnych czasach wspo
m ógł wydawanie Uranii). Tak właśnie się
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g i X H er

dzieje w dobrze rozum iejącej się rodzinie.
I dlatego właśnie, gdy dow iedziałam się,
że zm arł poczułam się ja k po stracie kogoś
autentycznie bliskiego. O d lat wiedział, że
jest ciężko chory, ale wydawało się, że nau
czył się z tym żyć i nie zagraża mu bezpo
średnio niebezpieczeństwo. Okazało się jed
nak inaczej — K rzysztof O lech zm arł n a
gle 1 września 1994 r. Gdy więc mówi się, że
miłośnicy astronom ii stanow ią jed n ą w iel
ką rodzinę, coraz częściej się przekonuję,
że nie jest to stw ierdzenie gołosłowne.
Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska
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ELEMENTARZ URANII
Wenus
Wenus, gwiazda poranna lub wieczorna:
druga, licząc w edług rosnącej odległości
od Słońca, p lan eta U kładu Słonecznego.
N osi im ię bogini piękności, gdyż wyróżnia
się swoim niezwykłym blaskiem — jest po
Słońcu i Księżycu najjaśniejszym o b iek 
tem na niebie. Jasność W enus zm ienia się
od -2 .5 m ag do -4 .3 m ag — w tedy m oże
być w idoczna nawet w dzień. O kres o rb i

talny W enus P = 0.615 roku, półoś wielka
orbity a = 108.2 min km, m im ośród tej
orbity e - 0.0068 i nachylenie do płasz
czyzny ekliptyki i = 3.394°. Biegnąc po
orbicie ze średnią prędkością 35.02 km/s
obraca się raz na 243 dni w okół osi nachy
lonej do ekliptyki pod kątem e = 177.3°
(tzn. obraca się ruchem wstecznym). W re 
zultacie doba słoneczna trw a na W enus
117 dni. M asa W enus = 4.8 7 x 1027g jest
408524 razy m niejsza niż m asa Słońca,

Fol. Obraz globu planety Wenus zrekonstruowany na podstawie radarowych sondowań M A G E L L A N a .
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prom ień równikowy — 6051 km stanowi
0.949 prom ienia Ziemi; podobnie średnia
gęstość, 5.25 g/cm3 i prędkość ucieczki z
równika planety 10.4 km/s są tylko nie
wiele mniejsze od ziemskich (odpowie
dnio 5.515 i 11.2). Planeta ta nigdy nie
oddala się od Słońca o więcej niż 48°, stąd
często jest zwana (niesłusznie) gwiazdą
wieczorną (gdy zachodzi po Słońcu) lub
poranną (gdy przed Słońcem wschodzi).
Już Galileusz odkrył, że Wenus, jak Księ
życ, widać w różnych fazach. Widziana z
Ziemi gruba i nieprzezroczysta atmosfera
Wenus uniemożliwiała do niedawna bada
nie jej powierzchni — ostatnio dzięki son
dom znamy szczegóły tej planety (jej roz
ległe równiny, góry, skalne uskoki, asy
metryczne kratery itp., patrz np. Urania
5/1994) z dokładnością do 120 m! Na ra
darowych mapach wyróżniają się szcze
gólnie dwie wielkie wyżyny: Ziemia Afro
dyty i Ziemia Isztar (na niej między inny
mi wysokie na 11 km góry Maxwella). Ilość
energii słonecznej docierająca w ciągu se
kundy na jednostkę powierzchni ustawio
ną w średniej odległości Wenus od Słońca,
prostopadle do padającego promieniowa
nia (odpowiednik stałej słonecznej) jest
1.91 razy większa niż dla Ziemi. Budowa
wewnętrzna tej planety — zgodnie ze współ
czesnymi modelami — zbliżona jest do
budowy Ziemi. Nad żelazo-niklowym ją
drem o prom ieniu około 3000 km rozcią
ga się skalisty płaszcz o grubości około
2900 km, a nad nim leży skorupa o dość
zmiennej (średnio 60 km) grubości. Na
Wenus unosi się gęsta i gruba warstwa
obłoków, co powoduje, że planeta ta ma

bardzo duże albedo; znakomicie odbija
światło i dlatego bywa widoczna nawet w
dzień. Nad powierzchnią Wenus unosi się
gruba (ponad 90 km) atm osfera — war
stwa gazu składającego się z dwutlenku
węgla (96%) i azotu (3.5%) ze śladami pary
wodnej, dwutlenku siarki, argonu, tlenku
węgla, neonu, chlorowodoru i fluorowodo
ru. Temperatura i ciśnienie atmosfery We
nus przy powierzchni planety wynoszą od
powiednio 750 K i 90 barów (90 razy tyle
co na Ziemi!) Za tak wysoką temperaturę
powierzchniową Wenus (najwyższa tem pe
ratura powierzchni planetarnej) odpowie
dzialny jest efekt cieplarniany. Na wysokoś
ci około 100 km temperatura spada do oko
ło 100 K. Na Wenus jest też znacznie suszej
niż np. na Saharze — jest tam (obecnie)
1O ’—10 5 tyle wody, co na Ziemi. Sondy
W EN ERA I PIO N EER VENUS odkryły
warstwową strukturę wenusjańskich chmur
— najbliżej powierzchni planety atmosfera
jest prawie przezroczysta, wyżej (30-50 km)
rozciąga się obszar wypełniony gęstymi mgła
mi, następnie warstwa chmur niskich, śred
nich i wysokich (50-70 km) i znów mgły.
Mgły są zawiesinami kwasów siarkowego,
solnego i fluorowodorowego. Spadając ni
żej, do gorętszych warstw, mogą powodo
wać niszczące, gorące deszcze kwasów. Nad
Wenus zaobserwowano także jonosferę.
Wokół Wenus nie ma ani księżyców ani
pierścieni, a jej pole magnetyczne jest zaniedbywalne (przynajmniej tysiąc razy słab
sze od ziemskiego). Najdokładniejsze da
ne o niej zawdzięczamy sondom PIO N E 
E R VENUS, W EN ERA I MAGELLAN.
MSK

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Słońce: W czerwcu Słońce wstępuje w
znak Raka i osiąga najwyższy punkt na
ekliptyce ponad równikiem niebieskim; od
tej chwili liczymy początek lata astrono
micznego. W tym czasie mamy też naj
dłuższe dni i najkrótsze noce na naszej
półkuli; dla kilku dat podajemy momenty
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Czerwiec 1995 r.

wschodu i zachodu Słońca w Warszawie:
l d wsch. 4h21m, zach. 20h47m; l l d wsch.
4h15m, zach. 20h56m; 21d wsch. 4h14m, zach.
21dl m; 1 lipca wsch. 4h18m, zach. 21hl m.
Księżyc: Kolejność faz Księżyca jest w
czerwcu następująca: pierwsza kwadra 6d12h,
pełnia 13d6h, ostatnia kwadra 19d24h i nów
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Dane dla obserwatorów Słońca (na 14h czasu wschod.-europ.)
Data
1995

P

VI 1
3
5
7
9
11
13
15

-15944
-1 4 .6 8
-1 3 .9 0
-1 3 .1 2
-1 2 .3 0
-1 1 .4 8
-10.65
- 9.80

Bo
-0965
-0.41
-0 .1 7
+ 0.07
+ 0.32
+ 0.56
+0.80
+ 1.04

Lo
150976
124.28
97.82
71.35
44.88
18.40
351.93
325.46

i | |

| | |

Data
1995
VI 17
19
21
23
25
27
29
VII 1

P

Bo

-8994
-8 .0 7
-7 .1 8
-6 .3 0
-5 .4 0
-4 .5 0
-3 .6 0
-2 .6 9

+ 1927
+ 1.51
+ 1.74
+ 1.98
+2.21
+ 2.44
+ 2.66
+ 2.88

Lo
298998
272.51
246.04
219.56
193.09
166.62
140.14
113.67

P - kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
12d23h32m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

28d3h. Najbliżej Ziemi Księżyc znajdzie się
13 czerwca, a najdalej od Ziemi 26 czerwca.
W czerwcu tarcza Księżyca zakryje Spikę (Kłos Panny), najjaśniejszą gwiazdę w
gwiazdozbiorze Panny, oraz Merkurego.
Zjawiska te nie będą u nas widoczne.
Planety i planetoidy: Rankiem coraz ni
żej nad wschodnim horyzontem świeci W e n u s jak jasna gwiazda -3.9 wielkości. Pod
koniec miesiąca możemy w pobliżu We
nus próbować odnaleźć M e r k u r e g o
jako gwiazdę około +1 wielkości. M a r s
widoczny jest wieczorem jako gwiazda ok.
+1 wielk. w gwiazdozbiorze Lwa. J o w i s z
świeci przez całą krótką czerwcową noc
jak gwiazda -2.5 wielk., ale dość nisko nad
horyzontem na granicy gwiazdozbiorów
Wężownika i Skorpiona; przez lunety mo
żemy śledzić ciekawe zjawiska w układzie
czterech najjaśniejszych księżyców Jowi
sza. S a t u r n widoczny jest w drugiej po
łowie nocy w gwiazdozbiorze Wodnika ja
ko gwiazda +1.2 wielk. U r a n (6 wielk.) i
N e p t u n (8 wielk.) widoczne są prawie
całą noc nisko nad horyzontem w gwiaz
dozbiorze Strzelca, a P l u t o n dostępny
jest tylko przez duże teleskopy jako słaba
gwiazdka około 14 wielk. na granicy gwiaz
dozbiorów Wężownika i Wagi.
Przez większe lunety możemy poszu
kiwać planetoidy J u n o wśród gwiazd
10 wielkości na granicy gwiazdozbiorów

Węża i Wężownika. Podajemy równikowe
współrzędne planetoidy dla kilku dat: V.
31d: rekt. 18h3.7”\ deki. -5°10’; VI. 10d:
rekt. 17h55.8m, deki. -4°51’; 20d: rekt.
17h47.3m, deki. -4°44’; 30d: rekt. 17h38.7"\
deki. -4°51\
Meteory: W dniach od 10 do 21 czerwca
promieniują meteory z roju czerwcowych
L i r y d ó w. Radiant meteorów leży w gwiaz
dozbiorze Lutni i ma współrzędne: rekt.
18h22m, deki. +35°. Rój nie jest zbyt obfity,
a warunki obserwacji w tym roku nie są dobre.
*

*

*

l d13hJowisz w przeciwstawieniu ze Słoń
cem względem Ziemi (w opozycji).
2/3d O 0h5mobserwujemy początek za
krycia 3 księżyca Jowisza przez tarczę pla
nety. Księżyc 3 przejdzie za tarczą Jowi
sza, a potem przez strefę jego cienia; o
2h24mpojawi się nagle blisko prawego brze
gu tarczy (patrząc przez lunetę odwraca
jącą), będzie to koniec zaćmienia.
3/4d Po północy księżyc 1 zbliża się do
brzegu tarczy Jowisza; o 2hl m obserwuje
my początek zakrycia tego księżyca przez
tarczę planety.
4/5d księżyc 1 i jego cień przechodzą na
tle tarczy Jowisza. Początek przejścia księ
życa o 23h38ra, a jego cienia o 23h43m; księ
życ kończy przejście o l h49m, a jego cień
widoczny jest na tarczy planety jeszcze pra
wie przez sześć minut.
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5dO 8h dolne złączenie Merkurego ze
Słońce. O 22h złączenie Marsa z Księży
cem w odl. 6°.
5/6d Po zachodzie Słońca w pobliżu Jo
wisza dostrzeżemy brak jego 1 księżyca,
który przechodzi właśnie za tarczą plane
ty; o 23h4m nastąpi koniec zaćmienia; o
23h4mnastąpi koniec zaćmienia tego księ
życa, co zaobserwujemy tuż koło prawego
brzegu tarczy Jowisza (w lunecie odwra
cającej). Tymczasem do brzegu tarczy zbli
ża się księżyc 2; o 2h3mobserwujemy po
czątek przejścia księżyca 2 na tle tarczy
planety, a o 2h15m początek przejścia cie
nia tego księżyca.
7d Od 20h58mksiężyc 2 Jowisza jest ukryty za tarczą planety; o 23h49mobserwu
jemy koniec zaćmienia tego księżyca.
90 O 8h bliskie złączenie Księżyca ze
Spiką (Kłosem Panny), gwiazdą pierwszej
wielkości w gwiazdozbiorze Panny; zakry
cie gwiazdy przez tarczę Księżyca widocz
ne będzie w północnej części Ameryki Pół
nocnej.
ll/12d O l h23m księżyc 1 rozpocznie
przejście na tle tarczy Jowisza, a o l h38m
na tarczy planety pojawi się plamka cienia
tego księżyca.
12d10h Księżyc w złączeniu z Jowiszem
w odl. 2°. Wieczorem księżyc 1 przechodzi
za tarczą Jowisza; o 22h31mnastąpi począ
tek zakrycia, a o 24h58mkoniec zaćmienia.
13d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na
tle tarczy Jowisza. W godzinę po zachodzie
Słońca spróbujmy obserwować koniec przej
ścia: księżyca o 21h59m, a cienia o 22h18m.
14d16h Złączenie Jowisza z Antaresem,
gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdoz
biorze Skorpiona (w odl. 5°).
14/15d Księżyc 2 przejdzie za tarczą Jo
wisza; o 23h14mnastąpi początek zakrycia,
a o 2h25mkoniec zaćmienia tego księżyca.
15d Księżyc znajdzie się w złączeniu z
dwiema planetami: o 12h z Neptunem w
odl. 5° i o 21h z Uranem w odl. 6°. O 23h
złączenie Merkurego z Aldebaranem, gwiaz
dą pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze
Byka (w odl. 1°).
17d8h Merkury nieruchomy w rektas-
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censji, zmienia kierunek swego ruchu wśród
gwiazd na sklepieniu niebieskim.
18d O 16h Merkury ponownie znajdzie
się w złączeniu z Aldebaranem. O 17h planetoida Juno w opozycji.
19d Tfego dnia nastąpi seria złączeń ciał
niebieskich: o 7h Wenus z Aldebaranem w
odl. 5°, o 9h Merkurego z Wenus w odl. 4°,
0 21h Saturna z Księżycem w odl. 6°.
19/20d Księżyc 1 przejdzie za tarczą Jo
wisza; o Oh15mobserwujemy początek za
krycia, a o 2h25m koniec zaćmienia tego
księżyca (pojawi się on blisko brzegu tar
czy z prawej strony, patrząc przez lunetę
odwracającą).
20d Dwa księżyce i ich cienie przecho
dzą jednocześnie na tle tarcz Jowisza. Księ
życ 3 jest niewidoczny na tle tarczy od 20h
18m, a księżyc 1 od 21h33m. Cienie tych księ
życów pojawią się prawie jednocześnie, bo
księżyca 1 o 22hl ra, a księżyca 3 o 22h4m.
Przejście na tle tarczy kończy najpierw księ
życ 3 (o 22h4m), a potem księżyc 1 (o 23h44m).
Cienie księżyców widoczne będą: księżyca
1 do 24h12m, a księżyca 3 do 24h21m.
21d22h34mSlońce wstępuje w znak Ra
ka, jego długość ekliptyczna wynosi wów
czas 90°. Mamy początek lata astronomi
cznego oraz najdłuższe dni i najkrótsze
noce na naszej półkuli.
21/22d O l h31mobserwujemy początek
zakrycia 2 księżyca Jowisza przez tarczę
planety.
23d Księżyc 2 i jego cień przechodzi na
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy koniec
przejścia: księżyca o 22h9m, a jego cienia o
23h13m.
26d O 4h nastąpi bliskie złączenie Mer
kurego z Księżycem; zakrycie planety przez
tarczę Księżyca widoczne będzie w pół
nocnej Azji, w Japonii, na północnym Pa
cyfiku i w północno-zachodniej części Ame
ryki Północnej. O 17h Wenus w złączeniu z
Księżycem w odl. 3°.
26/27d Księżyc 1 zbliża się do brzegu
tarczy Jowisza; o 2h0m obserwujemy po
czątek zakrycia tego księżyca przez tarczę
planety.
27/28d Księżyce 1 i 3 oraz ich cienie
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przechodzą jednocześnie na tle tarczy Jo
wisza. O 23h19mrozpocznie przejście księ
życ 1, a o 23h38m księżyc 3. O 23h55m na
tarczy planety pojawi się cień księżyca 1.
Księżyc 1 kończy przejście o l h30m, a księ
życ 3 o l h46m. D opiero o 2h3m na tarczy
planety pojawi się cień księżyca 3, gdy tym
czasem o 2h7mcień księżyca 1 kończy w ę
drówkę po tarczy planety.
28d Księżyc 1 ukryty jest za tarczą Jo
wisza. O 23h15mobserwujemy koniec zać
mienia tego księżyca.
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29d18h Merkury w największym zachod
nim odchyleniu od Słońca (22°).
30/VII. l d Księżyc 2 wraz ze swym cie
niem przechodzi na tle tarczy Jowisza. Po
czątek przejścia księżyca o 21h57m, a jego
cienia o 23h16m; koniec przejścia księżyca
o 9h26m, a cienia o l h48m.
Momenty tych zjawisk podane są w cza
sie wschodnio-europejskim (w czasie let
nim w Polsce).
Opracował G. Sitarski
c o a e p x a h m e
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OBJAŚNIENIA Z D JĘ Ć NA OKŁADCE:
P ierw sza s tro n a okładki: Z d ję c ie m gław icy p la n etarn e j N G C 6543 (o trz y m an e z n ało żen ia n a sieb ie o b razó w w trzech
różnych filtrach ) uzyskane za po m o c ą T eleskopu K osm icznego H u b b le ’a w d n iu 18 w rześn ia 1994 ro k u
p atrz
K ro n ik a (fot. J. P. H a rrin g to n , K. J. B orkow ski, N A SA ).
D ru g a s tr o n a okład k i: U góry — fragm ent flin d ersy tu zn a le z io n e g o w w arstw ie im p ak to w ej w ręk ac h a u to ra arty k u łu
„ F lin d ersy ty z G ó r F lin d e rsa ” M ark a Ż b ik a. U d o łu — pełnow y m iaro w e m o d e l p e n e tra to ra M arsa w M oskiew skim
In sty tu c ie L otniczym , o b o k a u to r artykułu „M arsjań sk a m isja” J a c e k K ruk.
lY zecia s tro n a okład k i: Z d ję c ia K siężyca w ykonane 14 p aź d ziern ik a 1994 ro k u p rzez Ja n u sz a Płeszkę, la u re a ta I n ag ro d y w
ubiegłorocznym k o n k u rsie na w akacyjne zd jęcie nieba.
C zw a rta s tr o n a okładki: Z d ję c ie K siężyca w y konane 15 w rześnia 1994 ro k u p rz e z Je rz e g o Ł ag iew k ę w y ró żn io n eg o w
ubiegłorocznym k o n k u rsie na w akacyjne zd jęcie nieba.
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