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Odnalezienie komety de Vico (1846IV)
Kometa 1995 S 1, która 17 września 1995 roku została odkryta niezależnie przez trzech Japończyków
(Yuji Nakamura, Masaaki Tanaka, Shougo Utsunomiya) jako obiekt o jasności około 7 mag., okazała
się być tożsama z kometą okresową de Vico (1846 IV) obserwowaną dotychczas tylko od 27 lutego do
20 maja 1846 roku. Uwzględniając 17 wykonanych wtedy pomiarów jej pozycji na niebie i 37 obserwa
cji komety 1995 SI wykonanych od 17 do 20 września 1995 roku Daniel W.E. Green znalazł jeden
system elementów orbity wiążący te dwa pojawienia się ciekawej komety:
T = 1995 O ct. 6.026 T T
e = 0.96274
q = 0.65891 AU
a = 17.68245 A U
n = 0.013255

Peri. = 12.978
N ode = 79.626
Incl. = 85.382
P = 74.36 years

2000.0

Zauważmy, że orbita komety de Vico jest bardzo podobna do orbity komety Halleya ale zupełnie
inaczej jest zorientowana w przestrzeni. Jej powrót do Słońca w 1922 roku pozostał niezauważony.
Ponieważ kometa de Vico w obecnym pojawieniu może być obserwowana nawet przez niewielkie
lunety podajemy niżej jej efemerydę zaczerpniętą z cyrkularzy Międzynarodowej Unii Astronomicznej
(nr 6232 i 6233):
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K. Ziołkowski
Warszawa, 22 września 1995 roku
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Co dwa lata spotykają się polscy astrono
mowie aby porozmawiać o sprawach n u rtu 
jących środowisko, dowiedzieć się kto nad
czym pracuje, wspólnie wysłuchać kilku re
feratów przeglądowych i podyskutować o
zainspirowanych nim i problemach, zapre
zentować kolegom swoje najnowsze osiąg
nięcia, a także po to, aby w zajem nie lepiej się
poznać. Organizatorem tych spotkań jest
Polskie Tow arzystw o Astronom iczne będące
stowarzyszeniem naukow ym zrzeszającym
astronomów zawodowych. U czestnictw o w
nich jest nie tylko moralnym obowiązkiem
członków Towarzystwa, ale bywa też trakto
wane przez niektórych (przeważnie mło
dych) jako w yraz uznania i zaszczyt znale
zienia się w gronie profesjonalnych badaczy
Wszechświata, przez innych zaś jako pow in
ność służenia swą wiedzą i doświadczeniem.
W dniach od 12 do 15 września tego roku
odbędzie się w Poznaniu X X V I I Zjazd PTA.
Oprócz w ym ienionych ju ż zadań jego celem
będzie także dokonanie przewidzianych sta
tutem Tow arzystw a czynności sprawozdawczo-wyborczych.
Podczas
uroczystości
otwarcia Z jazdu zostanie wręczony medal
im. W łodzim ierza Zonna siódmemu laure
atow i nagrody P T A za upowszechnianie
w iedzy o Wszechświecie. Zdobywcą tego
prestiżowego w yróżnienia jest Jarosław
W Ł O D A R C Z Y K , utalentow any populary
zator astronom ii zn a n y przede w szystkim ja
ko doskonały autor i redaktor W ie d z y i Ż y 
cia. G ratulujem y!
M iło nam również poinformować, że 25
września odbędzie się w Toruniu uroczysta
sesja z okazji jubileuszu 90-lecia Prof. W il
helm iny IW A N O W S K IE ], długoletniej d y 
rektor Obserwatorium Astronomicznego
U niw ersytetu Mikołaja Kopernika w Toru
niu, która w szystkie swe siły i talenty po
święciła bez reszty astronomii. Polskie Towa
rzystw o M iłośników A stronom ii i Redakcja
U ra n ii składają Pani Profesor w yrazy głębo
kiej czci i wdzięczności.

V_______________________
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M a r e k Z a w i l s k i -Ł ó d ź
J a n u s z P. Ś l u s a r c z y k -K raków

BRZEGOWE ZAKRYCIA GWIAZD PRZEZ KSIĘŻYC
Istota zakryć brzegowych i znaczenie
ich obserwacji
Jednym z celów obserwacji zakryć
gwiazd przez Księżyc jest poprawianie teorii
ruchu naszego naturalnego satelity. Jak wia
domo, większość obserwowanych zakryć to
tzw. zakrycia centralne lub do nich zbliżone.
W wyniku obserwacji tego rodzaju zakryć
uzyskuje się wprawdzie cenne informacje o
pozycji Księżyca ale dotyczy to głównie dłu
gości ekliptycznej. Jeśli jednak tarcza Księ
życa przesunie się stycznie w stosunku do
jakiejś gwiazdy tak, że skryje się ona przy
samym jego brzegu na krótki czas, mamy do
czynienia z tzw. zakryciem brzegowym
(ang. grazing occultation). W wyniku takiej
obserwacji otrzymuje się dane o poprawce
pozycji Księżyca w szerokości ekliptycznej
(rys. 1).

Rys. 1 Schem at brzegow ego zakrycia gwiazdy przez Księżyc.
W w yniku pozornego ruchu tarczy K siężyca w zględem gw iazdy
na niebie skryw a się ona na krótki czas - w tym przypadku za
ciem nym brzegiem tarczy od strony północnej.

Zakryć brzegowych jest znacznie mniej
niż “zwykłych” zbliżonych do centralnych.
Przy tym, aby mogły być obserwowane, mu
szą wystąpić dość ściśle pewne warunki, z
których najistotniejszym jest to, aby zjawi
sko zaszło przy nieoświetlonym brzegu
Księżyca. Inaczej bowiem gwiazda jest pra
ktycznie niedostrzegalna, chyba, że jest jaś

niejsza niż 3 mag.
Charakter zakrycia zależy głównie od
profilu tarczy księżycowej w tym jej rejonie,
przy którym gwiazda się skrywa. Profil ten
to nic innego jak projekcja na sferę niebieską
rzeźby globu Księżyca - jego gór, dolin oraz
wałów kraterów. Toteż zazwyczaj profil ten
jest dosyć urozmaicony, na tyle, aby obser
wowana gwiazda gasła i pojawiała się na
powrót w różnych odstępach czasu - od
ułamka sekundy do kilku minut. Czasy te
zależą bowiem w prosty sposób od rozległo
ści utworów księżycowych oraz szybkości
przesuwania się naszego satelity w stosunku
do obserwatora; szybkość ta zaś zawsze jest
rzędu 1 km/s. Profil Księżyca został wyzna
czony przy różnych libracjach fotografcznie
i opublikowany przez C.B. W a 11 s a w po
staci atlasu w r. 1963. Niestety, dane o profi
lu nie są wystarczająco dokładne, a np. po
dane tam wartości tzw. ochyłek od promie
nia średniego są znane z krokiem tylko 0.2
stopnia licząc po obwodzie tarczy. W obser
wacjach zakryć brzegowych uzyskiwana
rozdzielczość profilu jest znacznie lepsza.
Na powierzchni Księżyca w rejonach jego
biegunów istnieją ponadto pewne obszary,
które nie mogły być sfotografowane z Ziemi
jako oświetlone światłem słonecznym. No
szą one nazwę rejonów Cassiniego. Zakrycia
brzegowe mogą jednak występować przy
brzegu Księżyca, odpowiadającemu tym to
rejonom w czasie, kiedy są one ukryte w
cieniu. Rzecz jasna, obserwatorzy muszą się
liczyć w takim przypadku z bardzo dużą nie
pewnością efemerydy.
Znaczenie omawianych zakryć jest tym
większe, że granice zjawisk, czyli linie na
mapie, oznaczające, że obserwator znajduje
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się w punkcie, w którym może zobaczyć teo
retycznie “styk” gwiazdy z brzegiem tarczy
Księżyca, przebiegają zwykle z dala od ob
serwatoriów i większych miast. Stwarzają
zatem zwykle możliwość organizowania ob
serwacji wyjazdowych w terenie. Zrozumia
łe staje się więc to, że większość zakryć
brzegowych obserwują miłośnicy astrono
mii.

Nieco historii
Obserwacje zakryć brzegowych to sto
sunkowo młoda dziedzina astronomii obser
wacyjnej. Początkowo wykonano jedynie
kilka tego typu spostrzeżeń, nie dysponując
żadnymi efemerydami zjawisk. W dniu 6
stycznia 1852 r. J.M. G i 11 i s s zanotował
niedaleko Santiago w Chile momenty zakryć
i odkryć gwiazdy ZC 946 także nie dysponu
jąc efemerydą zjawiska. Były to pierwsze
wartościowe obserwacje zakrycia brzego
wego. Kolejną próbę obserwacji podjęli do
piero 6 kwietnia 1933 r. w Anglii członko
wie British Astronomical Association. To
zakrycie miało być bardzo atrakcyjne, jako,
że obiektem zakrywanym był Regulus. Nie
stety, mimo starannych przygotowań i
wcześniej obliczonej efemerydy, zachmu
rzenie nieba uniemożliwiło uzyskanie ja
kichkolwiek wyników. Wreszcie 20 listopa
da 1959 r. weteran obliczania i obserwowa
nia zjawisk zakryciowych Jean M e e u s
przewidział i zarejestrował brzegowe zakry
cie gwiazdy X Gem w Kessello w Belgii. Co
ciekawe, granica tego zakrycia przebiegała
tylko kilkaset metrów od jego obserwato
rium.
W dniu 18 września 1962 r. zapoczątko
wano obserwacje wyjazdowe, tj. z miejsc
odległych od stałych punktów obserwacyj
nych. Inauguracja ta odbyła się w Kalifornii,
gdzie Leonard K a 1i s h zdecydował się na
wyjazd do granicy zakrycia gwiazdy 5 Tau,
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zabierają ze sobą przenośny teleskop i koń
cząc obserwacje z sukcesem. Zatem dopiero
od ponad 30 lat, ale z rosnącą intensywno
ścią, zakrycia brzegowe są obserwowane na
całym świecie.

Obserwacje zakryć brzegowych w
Polsce i za granicą
W Polsce omawiany typ zakryć gwiazd
interesował miłośników astronomii od mniej
więcej 20 lat. Niestety, mała liczba zaintere
sowanych, brak dokładnych efemeryd oraz
skromne możliwości sprzętowe spowodo
wały, że uzyskanie wartościowych obserwa
cji było długo niemożliwe. W latach 70tych i 80-tych zanotowano wiele zakryć,
zbliżonych do brzegowych lub istotnie typo
wych brzegowych, ale przy wykonywaniu
ich z jednego miejsca. Znane są takie rezul
taty m.in. z Grudziądza i Warszawy.
Pierwszą natomiast próbę obserwacji gru
powej podjęli członkowie PTMA w Krako
wie 12 lutego 1981 r., kiedy to granica brze
gowego zakrycia Aldebarana przebiegała w
pobliżu Obserwatorium UJ na Forcie Skała.
Niestety i tym razem przeszkodziło zachmu
rzenie nieba.
Większość kolejnych prób kończyła się w
następnych latach niepowodzeniem z powo
du złej pogody, chociaż przyznać trzeba, że
ze względu na trudności organizacyjne nie
podejmowano prób obserwowania wszys
tkich potencjalnych zjawisk na terenie kraju.
W r.1984 uzyskano pierwsze wyniki pod
czas obserwacji grupowej na południe od
Włocławka. Wyniki te były jednak niezbyt
pewne, ponieważ zjawisko następowało
przy jasnym brzegu Księżyca, a zakrywana
gwiazda miała jasność ok. 4 mag. 10 marca
1987 r. udało się nareszcie zanotować kilka
momentów podczas zakrycia brzegowego w
Łodzi. Podobna obserwacja zakończyła się
powodzeniem 3 maja 1990 r. w Niepołomi-
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cach. W obu tych przypadkach zanotowa
nych momentów jak i stanowisk obserwa
cyjnych było jednak zbyt mało, aby możliwe
było odtworzenie profilu brzegu Księżyca.
Przełomowym momentem stało się zor
ganizowanie przez obserwatorów z Krako
wa i Niepołomic wyprawy na dwa zakrycia
brzegowe w sierpniu 1990 r. w okolice
Gdańska. Dzięki korzystnemu zbiegowi
okoliczności, w rejonie tym przecinały się
granice dwóch dobrze widocznych zjaw isk w dniach 12/13 i 17 sierpnia, co stwarzało
niepowtarzalną dużą szansę na powodzenie
obserwacji.
Dzięki pomocy, uzyskanej z Pałacu M ło
dzieży (transport sprzętu) i jednostki woj
skowej z Krakowa (nieodpłatna podróż
uczestników samolotem w okolice Gdań
ska), 12 sierpnia rozpoczęto przygotowania
w terenie i tej samej nocy przeprowadzono
udaną obserwację.

9/1995

Na dziewięciu “domierzonych” w terenie
zgodnie z efemerydą granicy zakrycia stano
wiskach rozmieszczono przywiezione tele
skopy (od refraktora 8 cm do Celestrona 20
cm). Służbę czasu oparto na dwóch kompu
terach Commodore 128, połączonych ze sta
nowiskami obserwacyjnymi kablami. Mo
menty, podawane ręcznie kluczami przez
obserwatorów, były automatycznie rejestro
wane w pamięci komputerów. Większość
obserwatorów widziała seryjne zjawisko za
krycia brzegowego po raz pierwszy w życiu,
pomimo to niemal wszystkie obserwacje by
ły poprawne. Oczywiście, stało się tak głów
nie dlatego, iż obserwatorzy mieli doświad
czenie w obserwacjach zwykłych zakryć
gwiazd przez Księżyc.
W sumie uzyskano 38 momentów na 9
stanowiskach. W yniki obserwacji pokazano
na rys. 2.
Przedstawia on w układzie współrzęd
nych czas-odległość przewidywany i obser-
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Rys. 3
wowany przebieg profilu brzegu Księżyca
na tym jego odcinku, przy którym zachodzi
ło zjawisko. Uzyskane na kolejnych stano
wiskach (STN - od 1 do 9) momenty zakry
cia lub odkrycia gwiazdy przełożono na da
ne o profilu: odcinki czasu pomiędzy zakry
ciem a odkryciem odpowiadają przebywa
niu gwiazdy za utworami księżycowymi
(wzniesieniami), a na odcinkach pomiędzy
odkryciem a koilejnym zakryciem gwiazdę
widać w dolinach księżycowych. Na stano
wiskach nr 8 - 9 widać pewne luki, wynikłe
z braku rutyny w notowaniu szybko po sobie
następujących zjawisk. M imo to, obserwacja
ta wykazała, co później stało się ju ż pewne
go rodzaju regułą, że obserwowany i efemerydalny profil brzegu Księżyca różnią się od
siebie zasadniczo. W tym przypadku samo
przesunięcie się profilu nie było duże (wła
ściwie trudne do stwierdzenia), natomiast je 
go obserwowany kształt daleko odbiegał od
przewidywanego. M ożna stwierdzić tylko

pewne ogólne podobieństwo części lewej,
natomiast wzniesienie, zaobserwowane w
prawej części profilu w ogóle nie było w
efemerydzie uwzględnione. Obserwację
przeprowadził zespół w składzie: S. Krucz
kowski, M. Niedbała, D. Pasternak, W. Pi
skorz, J. Siwek, J. Skalski, G. Strojek, A.
Szumny, J. P. Ślusarczyk , A. Trębacz,
B. Zemanek.
Drugie z zakryć, nad ranem 17 sierpnia
miało być jeszcze ciekawsze, bowiem zakry
ciu miała ulec gwiazda 3.2 mag. W nocy
jednak przechodził akurat front atmosfery
czny z opadami deszczu (jedyna pochmurna
noc!) i obserwacja zjawiska nie doszła do
skutku. Jedynie po ok. 20 minutach po zja
wisku można było podziwiać w lukach mię
dzy chmurami sierp Księżyca i oddalającą
się od niego jasną gwiazdę...
Na kolejną udaną obserwację w Polsce
trzeba było poczekać trzy lata. W między
czasie znowu zachmurzenie nieba udare-
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mniło próby w styczniu 1991 r. i kwietniu
1992 r. w oklicach Łodzi (w obu przypad
kach przy zmiennym zachmurzeniu brakło
kilku minut aby zakrycia były w końcu zaob
serwowane). 24 sierpnia 1992 r. obserwato
rzy z Polski brali czynny udział w “europej
skich” obserwacjach zakrycia gwiazdy 3
mag. koło Neapolu.
29 kwietnia 1993 r. doszło do jedego z
najciekawszych zakryć brzegowych - przy
ciemnym brzegu Księżyca m iała znikać
gwiazda Cne (4.3 mag.) a granica zakrycia
przebiegała od Pomorza przez Mazowsze do
Polski/płd.-wschodniej. Tym razem zdecy
dowano się na organizację dwóch grup ob
serwacyjnych : jedna, złożona z uczestnków
z Łodzi, Grudziądza i W arszawy udała się w
rejon Puszczy Bolimowskiej, druga zaś zło
żona z obserwatorów z Krakowa, Niepoło
mic i Jarosławia wyjechała w rejon Luba
czowa. Po raz piewrszy w obu grupach służ
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ba czasu oparta była na sprzęcie indywidual
nym każdego obserwatora. Sposób ten jest
łatwiejszy ale wymaga ścisłej koordynacji
podstawy czasu. Praktyką stało się wykorzy
stywanie do tego celu radiowych sygnałów
odbiorników DCF-77.
Obie grupy obserwacyjne natrafiły na
sprzyjające warunki atmosferyczne i wyko
nały rejestracje bez większych trudności. W
sumie obserwowano na 15 stanowskach
uzyskując łącznie 56 momentów (w tym 29
w okolicach Bolimowa i 24 w okolicach Lu
baczowa). Wyniki obserwacji przedstawia
rys. 3. Skład zespołu obserwacyjnego był
następujący:
^ w okolicach Bolimowa: M. Borkowski,
R. Fangor, A. Gołębiewski, M. Głogo
wski, M. Górko, S. Kruczkowski, P. M a
tys, R. Stasiak, J. Wiland, A. Wrembel,
M. Zawilski,

BRZEGOWE ZAKRYCIE GWIAZDY Z.C. 643 (6.7 mag.)

1995.IV.4
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es- w oklicach Lubaczowa: L. Benedyktowicz, R. Bodzoń, A. Janus, W. Piskorz,
J. Siwek, J.P. Ślusarczyk, B. Zemanek.
W reszcie, wieczorem 4 kwietnia 1995 r.
grupa obserwatorów z Łodzi i Warszawy
spotkała się w umówionym miejscu - w
miejscowości Grabica na zachód od Piotrko
wa Trybunalskiego, aby obserwować kolej
ne zakrycie brzegowe gwiazdy 6.7 mag. Po
deszczowym dniu niebo rozpogodziło się,
uzyskując rzadko spotykaną przyjrzystość
powietrza. Z powodzeniem obserwowano na
pięciu stanowiskach zakrycia i odkrycia tej
gwiazdy przy ciemnym brzegu Księżyca z
wyraźnym światłem popielatym. Jedynie na
dwóch stanowiskach rejestrację niektórych
momentów uniemożliwiła niewielka chmu
ra. Zanotowano w sumie 28 momentów zja
wisk.
Wyniki obserwacji przedstawia rys. 4.
Zakrycie obserwowała grupa w składzie:
M. Borkowski, R. Fangor, A. Gołębiewski,
P. Perek, J. Wiland, Z. W inkler, M. Zawilski.
Należy dodać, że przytoczone wyżej licz
by zanotowanych momentów dla zakryć w
r.1993 i 1995 były faktycznie większe, gdyż
na jednym stanowisku pracowało czasem
dwóch obserwatorów. Ich niezależne spo
strzeżenia zostały następnie uśrednione. Nie
podano ponadto nazwisk wielu osób, które
pomagały w organizacji wypraw i często
również asystowały czynnie na stanowi
skach obserwacyjnych.
W arto jeszcze wspomnieć o rekordowych
osiągnięciach, uzyskanych za granicą. Naj
więcej momentów zjawisk zanotowano bo
daj w dniu 3 grudnia 1970 w USA na Flory
dzie, a było ich 235. W yczyn ten być może
jest już nieaktualny, ponieważ w ostatnich
latach obserwuje się coraz intensywniej.
Ostatnio np., 29 listopada 1994 r. podczas
brzegowego zakrycia Spiki w Japonii, na 47
stanowiskach pięć niezależnych ekip odno
towało w sumie 194 momenty.
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Technika przygotowania obserwacji
zakryć brzegowych
Powodzenie obserwacji zakryć brzego
wych zależy w dużej mierze od wysiłku wło
żonego w przygotowanie wyprawy.
Przede wszystkim konieczne jest wcześ
niejsze precyzyjne (na ile pozwala dokład
ność efemerydy) wybranie miejsca obserwa
cji oraz poszczególnych stanowisk.
Ostatnio zakrycia brzegowe są przewidy
wane za pomocą dwóch programów oblicze
niowych: OCCULT wersja druga oraz
GRAZEREG. Ten ostatni jest dokładniej
szy, a przebieg granicy zakrycia jest poda
wany we współrzędnych geograficznych z
dokładnością około 500 m. W iększa dokład
ność nie jest obecnie możliwa zarówno ze
względu na błąd pozycji Księżyca jak i z
uwagi na błąd pozycji gwiazd. Dodatkowy
błąd efemerydy powoduje jeszcze jedna
okoliczność: kształt globu księżycowego nie
jest do końca poznany (nie jest on bynaj
mniej idealną kulą o stałym promieniu, na
wet wtedy, gdy pominąć lokalne nierówno
ści powierzchni), a także środek jego masy
nie pokrywa się, co jest już niemal pewne, z
optycznym środkiem widomej tarczy.
Samo zaś ustalenie granicy w terenie
oparte jest na dostępnych mapach topografi
cznych. Tu potencjalnych obserwatorów
czeka pokonanie kolejnej trudności, jaką jest
fakt stosowania na mapach kilku różnych,
choć zbliżonych do siebie układów geode
zyjnych współrzędnych geograficznych.
Różnice w szerokości geograficznej (co naj
bardziej nas tu interesuje ) mogą dochodzić
do około 100 m.
W końcu jednak, skoro zakrycia brzego
we mają się przyczyniać do usuwania tych
rozbieżności, od efemeryd nie można wyma
gać w ięcej. Stanowiska obserwacyjne muszą
po prostu pokryć pas odpowiedniej szeroko
ści w terenie i być usytuowane mniej więcej
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w linii prostopadłej do granicy efemerydalnej. Jest swoistą loterią, co zobaczą obser
watorzy na swoich stanowiskach. Jeden lub
dwóch z nich powinni zostać przy tym roz
mieszczeni “na zewnątrz” pasa zakrycia,
czyli po tej stronie granicy, po której do za
krycia w ogóle może nie dojść. Jednak nale
ży to potwierdzić, co też stało się w przypad
ku zjawisk, omówionych powyżej.
Oczywistością jest wcześniejsze przygo
towanie stanowisk w terenie, ich zabezpie
czenie, dostęp do energii elektycznej w razie
potrzeby oraz możliwość schronienia się w
razie pogorszenia się pogody.
Obserwatorzy powinni być gotowi do re
jestrow ania kilkunastu szybko po sobie na
stępujących zjawisk z dokładnością rzędu
0.1 s a co najmniej 0.5 s. Popularne staje się
ostatnio korzystanie ze stoperów z pamięcią,
ciągłych sygnałów czasu i klucza akustycz
nego przy nagrywaniu tych sygnałów na ta
śmę magnetofonową, używanie różnych re
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jestratorów z pamięcią cyfrową czy też reje
stracja na video. Ta ostatnia jest najbardziej
wiarygodnym sposobem obserwacyjnym,
niestety, związanym z wysokimi kosztami i
limitowanym jeszcze do gwiazd jasności
około 6-7 mag.
Niekiedy, przy fazach Księżyca między
pierwszą a trzecią kwadrą, zakrycia, nomi
nalnie następujące przy ciemnym brzegu, fa
ktycznie zachodzą bardzo blisko oświetlo
nych utworów przy terminatorze; blask
Księżyca stanowi tu sporą przeszkodę, a cza
sem uniemożliwia odnotowanie wszystkich
momentów zjawisk. Także zmienne za
chmurzenie czy zamglenie nieba, często nie
niweczące obserwacji w przypadku poje
dynczego zakrycia, podczas zakryć brzego
wych może spowodować fiasko przedsię
wzięcia.
Biorąc pod uwagę te okoliczności, w Pol
sce przyjęto za regułę organizowanie wy
praw na brzegowe zakrycia potencjalnie do-

Tab. 1. Zakrycia brzegowe jaśniejszych gwiazd w Polsce do końca XX wieku

II

L.p.

Data

U.T.

1
2
3

1995X1111
19961111

23.8
3.6

1996V23

20.6

4

1996X112

2.7

5

1997X115

6
7

1997X115
1998 IV 28

8
9
10
11
12
13

1998V115
1998 VII115
1998X1128
1999 IV24
1999X4
2000IX 19

1.3
22.6
18.8

14

2000X115

Nr
gwiazdy
wg Z.C.

Nazwa
gwiazdy

1341
2053
1341

a Cne

16.5

1465
0677

89 B.Leo
264 B. Tau

18.6

0692

19.0

0692

22.2
2.1
23.7
22.2

a Cne
XVir

Jasn.

C.A.

FK
%

AK

HK

4.3

4N

4.6
4.3

1S

7963-

ON

33+

+87

25
18

1N
23 N
24 N

60+
98+

-25
-111

46
4

aTau

6.3
4.8
1.1

98+

-87

25

a Tau

1.1

3173
0671
0364
1487

42 Cap
02Tau
^ Cel

5.3

-5 N
2S

8+
76-

102
-25

12
21

3.6
4.3
1.3

2N
1S
2N

3775+
72+

-111
+2

4
47

+68

33

1275
0730
1110

6Cnc
97 Tau
8 Gem

5.6
5.1

8N
11 N

29+

-90
-75

30
34

3.5

11 N

-82

35

a Leo

62+
79-

-52
-1

HS

39

-9
-8

O znaczenia: U. T. - przybliżony m om ent zjawiska wg czasu uniwersalnego; Z. C. - The Zodiacal Catalog
- katalog gwiazd pasa zodiakalnego; C. A. - kąt pozycyjny od term inatora (ang. “cusp angle”), + przy
jasnym, - przy ciem nym brzegu tarczy Księżyca; FK - faza Księżyca jako procent oświetlonej tarczy,
+ faza rosnąca, - faza malejąca; AK - azym ut Księżyca (liczony od południa - dodatni na na zachód od
południka); HK - wysokość Księżyca; HS - wysokość Słońca (podana, gdy w iększa niż -1 2 °).
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brze widoczne i wtedy wyjazdy te odbywają
się nawet przy niepewnej pogodzie, która
jednak ma szansę zmienić się na korzystną.
O przeprowadzeniu samej obserwacji decy
zję podejmuje się na miejscu.
Ze względu na potrzebę organizowania
dużej liczby stanowisk obserwacyjnych w
różnych rejonach kraju, celowe byłoby włą
czenie się do omawianych obserwacji jak
największej liczby miłośników, nawet tych,
których na codzień interesują inne dziedziny
astronomii.

Szczegółowych informacji udziela Se
kcja Obserwacji Pozycji i Zakryć PTMA, a
w tym obserwatorzy z Oddziałów w Krako
wie i Łodzi, z którymi to Oddziałami prosi
my nawiązywać kontakt.
Tab.2. Przybliżony przebieg granic zakryć
brzegowych na terenie Polski
D a ta

P r z e b ie g g r a n ic y

1

1995X1111

Myślibórz-Rogoźno-Wlodawek-Zegrze-

2

19961111

Dartowo-Chojnice-Lipno-Grójec-Tomaszów

3

1996 V 2 3

Myślibórz-OstrówWkp.-Jędrzejów

4

1996X112

Zqorzeiec-Strzelin-Katowice-Kraków-Solina

5

1997 X115

Mtawa-Pisz-Seiny

6

1997X115

Ustrzyki Din.

7

1998 IV 28

Myślibórz-Poznań-Łódż-Kraśnik

ll- .p -

Mielnik

Lubelski

Przyszłe zakrycia brzegowe w Polsce
W najbliższych latach w Polsce nastąpi
szereg interesujących zakryć brzegowych.
Ich wykaz przedstawia tabela 1.
Już pierwsze trzy zakrycia przedstawiają
się niezwykle interesująco, w tym dwa doty
czące gwiazdy a Raka, której zakrycie brze
gowe było już obserwowane w r. 1993.
Zachęcamy do wzięcia udziału w obser
wacjach brzegowych zakryć gwiazd przez
Księżyc.

-Ustrzyki Din.

8

1998V115

Kłodzko-Suleiów-Garwolin-Siemiatycze

9

1998 VII115

Głuchołazy-Częstochowa-Radom-Mielnik

10

1998X1128

Nysa-Opole-Piotrków-Białowieża

11

1999 IV 24

Bolesławiec-Walbrzych-Paczków

12
13

1999 X 4

Głuchołazy-Wtoszczowa-Wtodawa

20001X 19

Skwierzyna-Krzyż-Choinice-Gdańsk

2000X115

Żary-Gniezno-Szczytno-Suwałki

I 14

S t a n i s ł a w R. B r z o s t k i e w i c z - Dąbrowa Górnicza

SKĄD SIĘ WZIĘŁY NAZWY NA MAPACH PLANET
I KSIĘŻYCÓW?
Współczesny miłośnik astronomii nie
miałby chyba większego problemu z udzie
leniem odpowiedzi na zadane w tytule pyta
nie. W każdym razie jest mało prawdopo
dobne, aby dziś w naszym kraju mogła się
powtórzyć nieco zabawna historia, od przy
pomnienia której chcemy rozpocząć niniej
szy artykuł. Otóż miało to miejsce wkrótce
po zakończeniu drugiej wojny światowej,
kiedy mało kto posiadał odbiornik radiowy,
a o telewizji w tym czasie jeszcze w ogóle się

nie mówiło. Nic zatem dziwnego, że odczyty
popularnonaukowe cieszyły się wtedy du
żym powodzeniem i prelegent zawsze mógł
liczyć na komplet słuchaczy zainteresowa
nych danym tematem i na ich żywy udział w
kończącej imprezę dyskusji. W całej rozcią
głości dotyczy to również odczytów o tema
tyce astronomicznej i zapowiadana historia
zdarzyła się właśnie w końcowej fazie jed
nego z nich. Poświęcony on był ówczesnej
wiedzy o Księżycu, opartej naturalnie wyłą-
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cznie na materiale, który uzyskano na pod
stawie naziemnych obserwacji teleskopo
wych. Wśród słuchaczy znalazł się ktoś, kto
z zainteresowaniem wysłuchał wykładu,
wyraził nawet podziw dla osiągnięć astrono
mii w tej dziedzinie, a jednak nie był w pełni
zadowolony. „W ierzę - powiedział - że
astronomowie wyznaczyli odległość Księ
życa od Ziemi, zmierzyli średnicę i masę
globu księżycowego, znają rozmiary tamtej
szych gór, ale jednego nie rozumiem: skąd
wiedzą, jak się która z nich nazywa?”
Chwilową ciszę przerwał z trudem tłu
miony śmiech i towarzyszące mu burzliwe
oklaski. W idocznie uczestnicy odczytu w
ten sposób wyrażali podziw owemu słucha
czowi za jego śmiałość i dociekliwość, bo
najprawdopodobniej mało kto z obecnych na
sali mógłby coś więcej na ten temat powie
dzieć. Jedynie bardziej zaawansowani m i
łośnicy astronomii nie mieli najmniejszej
wątpliwości, iż odkrywane na ciałach nie
bieskich utwory topograficzne noszą nazwy
nadane im przez ziemskich obserwatorów i
że na początku dotyczyło to wyłącznie Księ
życa. Nie był to oczywiście przypadek, gdyż
ze wszystkich tych ciał znajduje się on naj
bliżej Ziemi i nawet gołym okiem widać na
jego powierzchni sporo, szczegółów, przede
wszystkim zaś w oczy rzucają się ciemne
plamy różnego kształtu i wielkości. Daw
niejsi obserwatorzy byli przekonani, że są to
mniejsze i większe zbiorniki wody, toteż na
zwali je morzami i jeziorami. Nie mieli je d 
nak racji, na Księżycu bowiem nie ma i naj
prawdopodobniej nigdy nie było wody. Owe
ciemne plamy to po prostu ogromne równi
ny, czyli obszary pokryte warstwą zastygłej
lawy, która odbija mniej światła słoneczne
go niż pierwotna skorupa globu księżycowe
go i obserwator widzi je w postaci wspo
mnianych plam. Najlepiej przyjrzeć się im
podczas pełni Księżyca, kiedy to ludzie ob
darzeni bujną wyobraźnią dostrzegają n aje-
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Rys. 1 Rysunek pow ierzchni K siężyca W . G ilberta z końca
XVI wieku.

go tarczy przeróżne obrazy. Dla jednych są
to zarysy ludzkiej twarzy, dla drugich sie
dząca kobieta z książką w ręku, a dla jeszcze
innych - krab lub zając. W ielka szkoda, że
zachowało się tak mało rysunków Księżyca
z czasów, gdy lunety jeszcze nie znano. M o
głyby one dostarczyć cennych informacji o
ówczesnych ludziach i o ich kulturze.
Na szczególną uwagę zasługuje rysunek
wykonany przez W illiama G i l b e r t a (ok.
1540-1603). Może on śmiało uchodzić za
najstarszą mapkę Księżyca, opracowaną u
schyłku XVI wieku, a więc przed wynalezie
niem lunety. Fizyk angielski zaznaczył na
niej kilkanaście utworów widocznych go
łym okiem i nawet dla najważniejszych pro
ponował następujące nazwy łacińskie:
Insula Borealis
Regio Magna Orientales
Promontorium Boreale
Regio Magna Occidentalis
Sinus Magnus
Continens Meridionalis
Sinus Orientalis
Mare Meditarraneum
Insula Longa
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Opracowana przez Gilberta mapka zosta
ła w rękopisie i nie odegrała właściwie żad
nej roli w dalszym rozwoju kartografii Księ
życa. Zam yka ona jedynie pewien etap w
badaniach astronomicznych, bo przecież up
łynęło zaledwie parę lat od śmierci angiel
skiego fizyka, a do obserwacji ciał niebie
skich zaczęto używać lunety. W pierwszej
kolejności skierowano ją naturalnie na Księ
życ, toteż wkrótce pojawiły się nowe, znacz
nie dokładniejsze mapy jego powierzchni.
Są na nich nie tylko coraz poprawniej odda
wane kontury tamtejszych rzekomo mórz,
ale zawierają także coraz więcej innych
utworów, przede wszystkim zaś tajemni
czych - dla ówczesnych badaczy - gór pier
ścieniowych, zwanych dziś, powszechnie
kraterami. Autorem jednej z takich map był
holenderski uczony Michel Florent van
L a n g r e n (1600-1675), nadworny mate
matyk i astronom hiszpańskiego króla Filipa
IV, któremu ją właśnie zadedykował. Jej
pierwsza wersja powstała ju ż w roku 1628,
lecz przez wiele lat była ulepszana i dopiero
w roku 1645 ukazała się drukiem. M a około
35 cm średnicy i zawiera ponad trzysta
utworów topograficznych Księżyca, przy
czym większość z nich otrzymała odpowied
nie nazwy. I tak na przykład owe ciemne
plamy - zgodnie z ówczesnymi poglądami Langren uznał za zbiorniki wodne i dał im
odpowiednie nazwy (Oceanus Philippicus,
M are Eugenianum, Fretum Catholicum itd.),
jasne obszary zwał zaś ziemiami (Terra Ho
noris, Terra Dignitatis, Terra Pacis itd.).
Proponowane przez Langrena nazewnic
two utworów księżycowych zostało jednak
odrzucone. Niestety, taki sam los spotkał
projekt, którego autorem był Jan H e w e 
l i u s z (1611 -1 6 8 7 ), twórca głośnego swe
go czasu dzieła Selenographia sive Lunae
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descriptio (Gdańsk 1647). Dołączył do nie
go trzy doskonałe - jak na owe czasy - mapy
Księżyca i na jednej z nich gdański astronom
proponuje nazwy dla utworów księżyco
wych, zapożyczając terminów z geografii. I
tak na przykład Oceanus Procellarum na ma
pie Heweliusza zwał się Mare Eoum, Mare
Imbrium i Mare Cognitum - Mare Mediterraneum, krater Kopernika - Insula Sicilia,
trójka kraterów Theophilus, Cyrillus, Catharina - Mons Moschus, a krater Plato - Lacus
Niger Lacus*. Z bogatej oferty Heweliusza
do naszych czasów pozostało niewiele, zale
dwie nazwy dwóch łańcuchów górskich
(Montes Alpes i Montes Apenninus) oraz
nazwy trzech przylądków (Promontorium
Agarum, Promontorium Archerusia i Pro
montorium Taenarium). Pozostałe wpraw
dzie też były jakiś czas używane, lecz w koń
cu wyparły je nazwy zaproponowane przez
Giovanniego Batistę R i c c i o 1 i e g o (1598
- 1671).
W roku 1651 astronom włoski wydał
dzieło A Imagestum novum i w nim zamieścił
mapę Księżyca opracowaną przez swego
ziomka Francesco M arię G r i m a l d i e g o
(1618 -1 6 6 3 ). I właśnie na tej mapie Riccioli dał obowiązujące dziś poetyczne nazwy
mórz księżycowych, a kraterom nazwiska
wybitnych uczonych, przede wszystkim
astronomów, matematyków i fizyków. W
miarę upływu czasu projekt ten zyskiwał co
raz większe uznanie, w ubiegłym wieku za
czął być już właściwie powszechnie stoso
wany i w roku 1932 został ostatecznie za
twierdzony przez Międzynarodową Unię
Astronomiczną. W ten sposób już oficjalnie
powierzchnia Księżyca stała się czymś w ro
dzaju panteonu ludzi nauki, chociaż długo
dotyczyło to wyłącznie półkuli zwróconej
ku Ziemi, bo jego odwrotna strona wciąż po-

* Pełny wykaz nazw proponowanych przez Jana Heweliusza zamieszczono w artykule „Heweliuszowskie na
zewnictwo utworów księżycowych” (Urania Nr 7-8/1987, s. 208).
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zostawała „ziemią nieznaną”. W prawdzie na
skutek libracji pokazuje on nam nieco więcej
niż połowę swego globu i teoretycznie do
obserwacji naziemnych dostępny jest wąski
pas „tamtej” półkuli, to jednak skrót perspe
ktywiczny powoduje, że trudno tam coś roz
poznać. Próbę uporania się z tym problemem
pół wieku temu podjęli arizońscy astrono
mowie pod kierunkiem Gerarda P. K u i p e r a (1905 - 1973), posługując się bardzo po
mysłową, lecz jednocześnie nadzwyczaj
prostą metodą. Polegała ona na tym, że
zwykłe zdjęcia Księżyca za pomocą aparatu
projekcyjnego wyświetlano na biały ekran w
postaci kuli o średnicy 90 cm, a następnie z
innego ju ż m iejsca fotografowano ten lub
inny fragment wyświetlanego na ekranie ob
razu, otrzymując w rezultacie zupełnie no
wej jakości zdjęcie, na którym utwory topo
graficzne miały już kształty zbliżone do rze
czywistych. I tak „poprawione” zdjęcia
brzegowych partii Księżyca oraz opracowa
ne na ich podstawie mapy zostały wydane w
pracy Rectified Lunar Atlas.
W pasie libracyjnym astronomowie ari
zońscy odkryli kilkadziesiąt nieznanych do
tąd kryteriów. Niektóre z nich istotnie poło
żone są na odwrotnej stronie Księżyca, ale
był to ju ż kres możliwości naziemnej astro
nomii i dalsze poznanie topografii tej półkuli
globu księżycowego umożliwiła dopiero
astronautyka. Na szczęście nie trzeba było
długo na to czekać, bo przecież pierwszy ob
raz tej półkuli, mający dziś jedynie wartość
historyczną, otrzymano 4 października 1959
roku za pomocą radzieckiej sondy Łuna 3.
Obraz był daleki od ideału, toteż opracowa
na na jego podstawie mapa odwrotnej strony
Księżyca nie mogła być zbyt dokładna, a na
wet zawierała i takie utwory, które - jak się
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okazało - w rzeczywistości nie istnieją*.
Stwierdzono to jednak dopiero w latach
1966 - 1967, kiedy to glob księżycowy okrą
żały amerykańskie sondy typu Lunar Orbiter
i przekazywały na Ziemię doskonałe obrazy
jego powierzchni. N a ich podstawie opraco
wano pierwszą dokładną mapę całej powie
rzchni Księżyca, a odkrytym na jego odwrot
nej stronie kraterom dano nazwiska nie tylko
uczonych różnych specjalności, ale także
utworów powieści fantastyczno-nauko
wych. Niestety, z nieznanych powodów, po
minięto Jerzego Ż u ł a w s k i e g o (18741915), autora głośnej swego czasu powieści
Na Srebrnym Globie. Podobno to ona właś
nie inspirowała Mieczysława B e k k e r a w
pracy nad konstrukcją wehikułu księżyco
wego użytego podczas ostatnich wypraw
programu Apollo.
Już ten ograniczony z konieczności prze
gląd historii nazewnictwa księżycowego da
je pewne wyobrażenie o tym łatwym z pozo
ru do realizacji problemie. A przecież rów
nie burzliwe i barwne są dzieje nazewnictwa
marsjańskiego, chociaż zaczęło ono powsta
wać znacznie później, co oczywiście wydaje
się być w pełni uzasadnione. Mars wpraw
dzie także już w XVII wieku był obserwo
wany za pomocą lunet, lecz musimy pamię
tać, iż nawet podczas najkorzystniejszej
opozycji znajduje się od nas o wiele dalej niż
Księżyc, toteż tak skromnymi instrumenta
mi nie sposób było coś dostrzec na jego tar
czy. W arunki do obserwacji powierzchni
marsjańskiego globu pojawiły się właściwie
dopiero w drugiej połowie XVIII wieku, kie
dy to astronomowie dysponowali już dosta
tecznie dużymi i pod względem technicz
nym znacznie lepszymi teleskopami. I tak w
latach 1772-1783 obserwacjami M arsa z za-

* Interpretacja obrazu otrzym anego za pom ocą sondy Ł una 3 zdaw ała się mówić, że na odwrotnej stronie Księ
życa znajduje się długie pasm o górskie, które postanowiono nazwać Montes Sovietici. W rzeczyw istości cze
goś takiego nie ma i nazwę tę trzeba było usunąć z księżycowej nomenklatury.
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Pierwsza mapa M arsa wykonana przez W. Berra i J.H. von Madiera.

pałem zajmował się W illiam F. H e r s c h e l
(1738-1822), który ciemne obszary na po
wierzchni planety uważał za oceany, a jasne
za lądy pokryte jakim ś czerwonym materia
łem. W ykonane przez tego sławnego astro
noma rysunki marsjańskiego globu zawiera
ją sporo szczegółów, lecz nie przedstawiają
dziś większej wartości, gdyż trudno je po
wiązać z późniejszymi obserwacjami. O
wiele większą wartość miałyby rysunki wy
konane w latach 1783 - 1805 przez Johanna
Hieronima S c h r ó t e r a
(1745-1816),
gdyby nie mylny pogląd astronoma niemiec
kiego, biorącego obserwowane przez siebie
szczegóły na powierzchni M arsa za chmury.
Starał się nawet w oparciu o nie wyznaczyć
kierunek i prędkość tamtejszego wiatru, to
też obserwacje wykonywał bardzo starannie
i sporządzone przez niego rysunki pozwoliły
później na wyciągnięcie pewnych wniosków
o zmianach, jakie od tego czasu zaszły na
powierzchni planety. Ale za przełomową da
tę w historii tych badań należy uznać rok
1830, kiedy to obserwacjami marsjańskiego
globu zaczęli zajmować się W ilhelm B e e r
(1797-1850) i Johann Heinrich von

M a d l e r (1794-1847). Już na podstawie
pierwszych obserwacji zwrócili uwagę, że
dostrzeżone szczegóły na tarczy planety nie
zmieniają swego położenia i że wobec tego
nie są to zjawiska atmosferyczne - jak sądził
Schróter - lecz trwałe twory na powierzchni
Marsa. Wkrótce też sporządzili pierwszą
mapę marsjańskiego globu i nawet wyposa
żyli ją w siatkę współrzędnych geograficz
nych (Rys. 2).
W ubiegłym stuleciu dzieło Beera i
Madlera kontynuowało wielu znanych astro
nomów. Obserwacjami powierzchni Marsa
zajmowali się zarówno William Rutter D a 
w e s (1799-1868),J o h n P h i l l i p s (18001874), F red erick K ai s e r (1808-1877),jak
też Angelo S e c c h i (1818-1878), Natha
niel G r e e n (1823-1899), Joseph Norman
L o c k y e r (1836-1920) i Richard Anthony
P r o c t o r (1837-1888). Ten ostatni w roku
1867 opracował nową, znacznie lepszą niż
Beer i M adler mapę powierzchni Marsa. On
to właśnie jako pierwszy wprowadził na
zewnictwo dla marsjańskich utworów, dając
im - tak samo jak Ricciolli kraterom księży
cowym - nazwiska sławnych uczonych,
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M apa M arsa R.A. P roctora w ykonana w 1877 roku.

chociaż ograniczył się tylko do astronomów
(Herschel Continent, Dawes Ocean, Coper
nicus Land itd.). Niemal taki sam, a w każ
dym razie bardzo zbliżony system nazew
nictwa utworów marsjańskich w roku 1892
zaproponował Camille F l a m m a r i o n
(1842-1925), który Marsa zaczął obserwo
wać w wieku siedemnastu lat, czyli wkrótce
po podjęciu pracy w obserwatorium pary
skim, potem zaś dokonywał ich w swym pry
watnym obserwatorium w Juvisy pod Pary
żem. Owocem tych długoletnich badań było
nie tylko dwutomowe dzieło La planete
Mars (Paryż 1892 i 1909), ale i wydana w
roku 1892 mapa powierzchni marsjańskiego
globu. Nieco zmienił na niej i znacznie roz
szerzył nazewnictwo proponowane ćwierć
wieku wcześniej przez Proctora.
Duży wpływ na dalszy rozwój areografii
wywarł astronom włoski Giovanni Virginio
S c h i a p a r e l l i (1835-1910). To on właś
nie, podczas wielkiej opozycji Marsa w roku
1877, odkrył słynne kanały, które oczywi
ście zaznaczył na opracowanej w tymże roku
mapie planety. Była ona dużo lepsza od
wszystkich dotychczasowych map, a w każ

dym razie przewyższała je zarówno liczbą
zamieszczonych na niej szczegółów, jak i
znacznie większą dokładnością. Była to bo
wiem pierwsza mapa Marsa opracowana na
podstawie ścisłych pomiarów, wykonanych
przez Schiaparelliego za pomocą mikrome
tru. Zignorował on całkowicie nazewnictwo
proponowane przez Proctora i Flammeriona,
wprowadzając zupełnie nowe, oparte na m i
tologii i historii starożytnej. Po pewnych
oporach przyjęło się ono w areografii i z nie
wielkimi zmianami było stosowane aż do
wielkiej opozycji w roku 1971, kiedy to po
orbicie okołomarsjańskiej zaczęła krążyć
sonda kosmiczna Mariner 9 i przekazywać
na Ziemię doskonałe obrazy powierzchni
Marsa. Okazało się wówczas, że odkrywane
na nim utwory topograficzne nie mają nic
wspólnego z obserwowanymi dotąd jasnymi
i ciemnymi plamami. Te bowiem uzależnio
ne są od albedo danego obszaru, czyli od
zdolności odbijania promieni słonecznych
przez materiał pokrywający skorupę w tej
lub innej okolicy planety, a nie od rzeczywi
stego ukształtowania terenu. Trzeba więc
było posłużyć się współrzędnymi geogra-
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ficznym i, aby zidentyfikować odkrywane
form acje topograficzne z owymi plamami,
znanymi z naziemnych obserwacji telesko
powych. N a mapie M arsa opracowanej na
podstawie obrazów otrzymanych za pomocą
sond kosmicznych można rozpoznać zale
dwie kilka utworów już wcześniej znanych
(Argyre I, Hellas, Nix Olympica i „kanał”
Coprates).
Czy zatem posługiwanie się dotychcza
sowymi mapami M arsa i widniejącymi na
nich nazwami miałoby jakiś sens? Nie, bo
przecież nie ułatwiałyby one pracy bada
czom, chociaż z drugiej strony stosowane
niem al od stu lat nazwy tak dalece zadomo
wiły się w aerografii, że nie można było z
nich zrezygnować. Należało po prostu
znaleźć jakieś kompromisowe rozwiązanie i
tym problemem zajmowała się powołana
przez Międzynarodową Unię Astronomicz
ną specjalna komisja, której przewodził Ge
rard A. de V a u c o u 1e u r s. Po wnikliwych
rozważaniach i konsultacjach zdecydowano,
iż odkrywane za pomocą sond kosmicznych
utwory topograficzne M arsa będą nosić na
zwy zapożyczone z mapy Schiaparełliego,
co oczywiście nie znaczy wcale, aby na no
we mapy wprowadzono je automatycznie i
by nie było żadnej różnicy między dawniej
szym a współczesnym nazewnictwem marsjańskim. Pod tym względem wiele się zmie
niło i o ile kiedyś - poza nielicznymi wyjąt
kami - nazwa nic nam nie m ówiła o chara
kterze danego utworu, to obecnie jednozna
cznie go określa (M argaritifer Chaos, Copra
tes Chasma, Erythraea Fossa, Noctis Labyronthus, Tharsis Montes, A lba Patera, Icaria
Planum, Hellas Planitia, Olympus Mons,
Arabia Terra itd.). Ponieważ jednak współ
czesne mapy M arsa zawierają o wiele więcej
szczegółów niż dawniejsze, nie dla wszy
stkich utworów starczyło używanych dotąd
nazw i w związku z tym trzeba było wprowa
dzić nowe. Ale i w tym przypadku starano
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się uszanować tradycję, a przykładem mogą
być marsjańskie doliny, które otrzymały
imiona postaci z mitologii różnych narodów
(Al-Qabira Vallis, Maja Vallis, Nirgal Vallis
itd.). Natomiast tamtejszym kraterom, tak
bardzo zdających się upodabniać glob marsjański do globu księżycowego, dano nazwi
ska sławnych uczonych. Większymi utwora
mi tego typu uhonorowano astronomów ma
jących jakieś większe osiągnięcia w bada
niach Marsa.
Czy doświadczenie z nazewnictwa Marsa
miało jakiś wpływ na ustalenie nazewnictwa
utworów topograficznych innych ciał Ukła
du Słonecznego? Raczej tak, zwłaszcza do
tyczy to topografii Merkurego i czterech galileuszowych księżyców Jowisza, dla któ
rych na podstawie naziemnych obserwacji
teleskopowych też opracowano mapy i dla
zamieszczonych na nich utworów albedowych również zaproponowano odpowiednie
nazwy. Ale w zasadzie to samo można po
wiedzieć o dawnym nazewnictwie Wenus,
bo i dla tej planety opracowano podobne ma
py, chociaż - jak dziś wiadomo - posiada
ona gęstą atmosferę i na wspomnianych ma
pach znalazły się jedynie szczegóły obser
wowane w jej górnych warstwach. Krótko
mówiąc - aktualnie obowiązujące nazew
nictwo Merkurego, Wenus, księżyców M ar
sa i księżyców planet grupy jowiszowej to
już wyłącznie dzieło współczesnych astro
nomów oraz współpracujących z nimi
przedstawicieli innych dyscyplin, w tym tak
że reprezentantów nauk humanistycznych.
A oto przyjęte przez Międzynarodową Unię
Astronomiczną zasady nazewnictwa utwo
rów topograficznych poszczególnych ciał
Układu Słonecznego:

Księżyc
Kratery "^Nazwiska sławnych uczonych
Morza, ^Łacińskie określenia różnych
zatoki, zjawisk pogodowych na Ziemi
jeziora, bagna

240

URANIA
Góry ■s’Nazwy gór ziemskich
Doliny
Nazwy nawiązujące do dane
go łańcucha górskiego
Bruzdy, ra’Nazwa nawiązuje do pobliszczeliny skiego krateru
Przylądki ■s’Nazwy zapożyczone z geogra
fii lub pochodzą od nazwisk
sławnych uczonych

Merkury
Kratery ^ N a z w isk a sławnych artystów
(pisarzy, malarzy, muzyków)
Równiny '^ N azw a odpowiada położeniu
danego utworu lub pochodzi
od nazwy planety w jakim ś ję 
zyku
Uskoki •s’Nazwy sławnych statków
morskich i pojazdów kosm icz
nych
Doliny ra’Nazwy znanych obserwato
rów radio-astronomicznych

Wenus
Kratery, wul- ^ N a z w isk a sławnych kobiet
kany, patery
Inne utwory ^ Im io n a różnych bogiń i mito
logicznych bohaterek*

Mars
Duże kratery ^ N a z w isk a astronomów zajm u
jących się badaniem M arsa
Mniejsze ^ N a z w isk a sławnych uczonych
kratery
Duże doliny «■Nazwy M arsa i innych ciał
niebieskich w różnych języ 
kach
Małe doliny ra-Nazwy rzek ziemskich
Inne utwory r^N azw y zapożyczone z mapy
Schiaparalliego

Księżyce Marsa
Phobos ^ U tw o ry topograficzne noszą
nazwiska uczonych zajm ują
cych się badaniem tego księ
życa
Deimos
Kratery odkryte na tym księ
życu otrzymały nazwiska pisa
rzy wspominających w swych
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dziełach o księżycach Marsa

Księżyce Jowisza
Amalthea
Kratery ^ Im io n a postaci z mitologii
greckiej

Io
Aktywne w ul ■^Imiona bogów i opiekunów
kany
ognia, piorunów i Słońca
Patery ^ im io n a bogów, bogiń i posta
ci mitologicznych
Góry ^ S ta ro ż y tn e nazwy niektórych
łańcuchów górskich
Kopuły "^Im iona mitologicznych wład
ców
Krainy i pła •s’Nazwy zapożyczone ze staro
skowyże żytnej geografii

Europa
Linie •^Im iona postaci związanych z
mitem o Europie, córce króla
Tyru, ukochanej Zeusa
Zakręty •s’Nazwy zapożyczone ze staro
i plamy
żytnej geografii

Ganimedes
Kratery “ 'Im iona bogów i innych posta
ci z mitologii narodów Bli
skiego W schodu
Bruzdy 'S'Nazwy zapożyczone z geogra
fii asyryjsko-babilońskiej
Krainy •^•Nazwiska astronomów zajm u
jących się badaniem księży
ców Jowisza

Callisto
Kratery “ ’Imiona bogów i innych posta
ci ze skandynawskiej mitolo
gii
W ielkie stru- ^ N a z w y miejscowości związaktury koliste nych ze skandynawską mito
logią

Księżyce Saturna
Enimetheus
Kratery ^ Im io n a postaci związanych z
mitem o Polluksie i Kastorze

* Wyjątek stanowią dwie wenusjańskie krainy, które oznaczono dużymi literami alfabetu greckiego (Alpha Regio i Beta Regio), a także najwyższe góry na Wenus, którym dla odmiany dano nazwisko sławnego fizyka an
gielskiego Jamesa Clerka Maxwella (1831-1879), chcąc w ten sposób uczcić jego wkład w poznanie teorii
pola elektromagnetycznego.
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Kratery ^ Im io n a postaci związanych z
mitem o Polluksie i Kastorze

Mimas
Kratery ^ Imiona osób i nazwy miejsco
wości związanych z legendą
przedstawioną przez Thomasa
M alory’ego w dramacie
Śm ierć Artura (M orte d ’A rt
hur)
Kaniony »*■N azwy zapożyczone ze staro
żytnej geografii

Enceladus
Kratery, bruz- ^ Im io n a bohaterów z legend
dy, równiny arabskich zawartych w K się
dze tysiąca i jed n ej nocy (Kitab alflayla wa layla)

Tethys
Kratery i ka- ^ Im io n a bohaterów i nazwy
niony
miejscowości z homerowskiej
epopei Odyseja

Diona
Kratery, ka- "^Im iona bohaterów i nazwy
niony i linie miejscowości występujących
w epopei W ergiliusza Eneida

Rhea
Kratery i ka- “^ Im io n a bogów i postaci wystęniony
pujących w mitologiach róż
nych ludów

Hyperion

Grzbiety «'N azw iska sławnych astronogórskie mów

Iapetus
Kratery i zie- ^ Im io n a bohaterów i nazwy
mie miejscowości związanych ze
starofrancuskim eposem ry
cerskim Pieśń o Rolandzie
(Chanson de Roland)
Krainy •s’Nazwiska sławnych astrono
mów

Księżyce Urana
(nazwy utworów topograficznych)
Puck ■s’lm iona psotliwych duchów
M iranda »*■Im iona postaci i nazwy miej
scowości ze sztuk W illiama
Shakespeare’a
Ariel ^ Im io n a dobrych duchów
Umbriel ^ Im io n a złych duchów
Titania ^ Im io n a żeńskie i nazwy miej
scowości ze sztuk Shakespe
are’a
Oberon « Imiona bohaterów i nazwy
miejscowości z dramatów
Shakespeare’a

Księżyce Neptuna
(nazwy utworów topograficznych)
Proteus ra'Im iona duchów i bogiń w od
nych
Tryton «*■Im iona bóstw wodnych*
N ereida ■s’Imiona poszczególnych nereid

Kratery ^ Im io n a bóstw Słońca i Księży
ca

K R O N IK A
Przygody z księżycami Saturna
Prasę, nawet tę codzienną, obiegła wiado
mość o odkryciu kolejnych dwu księżyców
krążących wokół Saturna. Podane to zostało
jako wynik obserwacji przeprowadzonych
za pomocą teleskopu kosmicznego Hubbla
dnia 22 maja br - wtedy to pierścienie Satur
na ustawione były w ten sposób, że dla ob
serwatora na Ziemi (dokładniej - dla HST)

stawały się niewidoczne. Zastanawiające
jest to, że dziennikarze piszą o dwu księży
cach podczas gdy w oryginalnych doniesie
niach NASA mówi się o przynajmniej dwu,
a może i czterech (dwa w pierścieniu F, trze
ci na zewnątrz F, czwarty około 6000 km za
nim). Księżyce byłyby nie większe niż 80
km a przypomnijmy, że bryłki wchodzące w
skład pierścieni mają rozmiary centymetrów

* Nie są brane pod uwagę postacie z mitologii greckiej i rzymskiej.
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lub metrów. Tymczasem jednak w tzw.tele
gramach Międzynarodowej Unii Astronomi
cznej niektórzy astronomowie dość scepty
cznie się odnoszą do tego odkrycia - biorąc
pod uwagę granice obserwacyjnych błędów
nie da się wykluczyć, że te “nowe” księżyce
są tożsame ze “starymi”. Podobną euforię
przeżywali planetolodzy tuż po przelocie
sond Voyager - naliczono wtedy aż 28 sate
litów Saturna, ale potem została potwierdzo
na obecnośc tylko 18. Należy więc być
ostrożnym! Tym bardziej, że 10 sierpnia
znów pierścień ustawi się swym brzegiem
do nas i będzie można ponowić dokładne
obserwacje.
MSK

Obiecujące obrazy utworów albedowych Westy
Zapewne już wkrótce planetolodzy dys
ponować będą pierwszą mapą albedową
Westy. Jej wyróżnienie może nawet wywo
ływać pewne zdziwienie, bo wprawdzie
idzie o najjaśniejszy obiekt głównego pasa
planetoid, mającym przy tym - według naj
nowszych pomiarów - 525 km średnicy, to
jednak pod względem rozmiarów ustępują
cemu dwom innym planetoidom (Cererze i
Pallas). Z uwagi na duże odległości są to
ciała trudne do obserwacji z Ziemi, nie po
wiodły się także podjęte w latach 1990 i
1993 próby zbadania Westy za pomocą
„wadliwego” wtedy jeszcze teleskopu kos
micznego HST (Hubble Space Telescope).
Dopiero na przełomie listopada i grudnia
1994 roku astronomowie amerykańscy Ben
Zellner i Alex Storrs ponownie go użyli do
obserwacji tej planetoidy, otrzymując za po
mocą kamery WFPC 2 (Wide Field and Pla
netary Camera) w ciągu trzech kolejnych dni
całą serię obrazów, ukazującą planetoidę we
wszystkich możliwych fazach rotacji (jedne
go obrotu wokół swej osi dokonuje ona w
ciągu 10h i 41m). W tym czasie W esta odda
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lona była od Ziemi o 252 min km i pozorna
średnica jej tarczy mierzyła 0,42 sekundy
kątowe, toteż zdolność rozdzielcza otrzyma
nych obrazów jest dość duża, dochodzi bo
wiem do 86 km (0,02” )- W drugiej połowie
grudnia 1994 roku dokonano dalszych ob
serwacji, tym razem za pomocą kamery FOC
(Faint Obiekt Camera). A ponieważ w tym
czasie planetoida znajdowała się akurat w
opozycji i w porównaniu z poprzednim po
łożeniem zbliżyła się do Ziemi o około 16
min km, jakość obrazów nieco się poprawi
ła. W yraźnie pokazują one, że zgodnie - z
przewidywaniami - W esta ma kształt zbli
żony do kuli. Jej powierzchnia pokryta jest
ciemnymi i jasnym i plamami, które uczeni
interpretują jako dowód różnorodnego skła
du chemicznego skał tworzących tamtejszą
skorupę. Ale na ostateczne rozwiązanie tej
zagadki przyjdzie nam chyba czekać do cza
su dokładnego zbadania planetoidy za po
mocą sondy kosmicznej.
W grudniu 1994 roku astronomowie eu
ropejscy do obserwacji Westy użyli zainsta
lowanego przed kilku laty w obserwatorium
na La Silla (Chile) teleskopu NTT (New Te
chnology Telescope) o średnicy 3,6 m. W
danym przypadku optyka adaptacyjna oka
zała się być bardzo pomocna, niemal zupeł
nie wyeliminowała szkodliwy wpływ ru
chów turbulentnych ziemskiej atmosfery, co
pozwoliło na uzyskanie obrazów o zdolności
rozdzielczej 120 - 1 8 0 km (0,1 - 0,15 ” ). I na
nich zostały zarejestrowane analogiczne
struktury, j ak na obrazach uzyskanych za po
mocą teleskopu kosmicznego HST, a to nie
wątpliwie będzie miało odpowiednie zna
czenie przy opracowywaniu fotografii in
nych tego rodzaju obiektów. W każdym ra
zie wzrośnie wiarygodność danych obser
wacyjnych otrzymywanych za pomocą tele
skopu NTT i innych instrumentów optycz
nych zainstalowanych na Ziemi.
Stanisław R. Brzostkiewicz
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Nietypowe kłopoty wahadłowca
Zaplanowany szczegółowo plan lotów
wahadłowców tym razem został zaburzony
przez... dzięcioły. Przy rutynowej kontroli
pozostawionego na wyrzutni promu Disco
very okazało się, że w materiale izolacyjnym
otulającym zewnętrzne zbiorniki paliwa
znaleziono około 60 dziurek. Wydziobały je
zamieszkujące w pobliżu dzięcioły. Otulina
izolacyjna odgrywa zasadniczą rolę przy
przechodzeniu wahadłowca przez atmosferę
ziemską - zarówno podczas startu jak i pod
czas powrotu na Ziemię. Start siedemdzie
siątej misji promu (STS-70) został więc od
wołany. Technicy musieli przesunąć wahad
łowiec z wyrzutni do budynku, w którym
montuje się kosmiczne pojazdy - naprawa
jest zbyt trudna by ją można było przeprowa
dzić na zewnątrz. Wszystko to przedłuża
czas niezbędnego remontu. Pozostaje nad
zieja, że lot następny STS-71 (tym razem
polecieć ma wahadłowiec Atlantis) odbę
dzie się bez nieprzyjemnych niespodzianek.
Jest to o tyle ważne, że lot ten będzie pier
wszym z siedmiu lotów do stacji Mir. Planu
je się spotkania statków na orbicie, wymianę
załóg, przekazywanie ładunków - wszystko
po to, by planowane na lata 1995-97 misje
doprowadziły do powstania wspólnej, mię
dzynarodowej stacji kosmicznej w listopa
dzie 1997 roku. A nim do tego dojdzie mo
żemy się pozastanawiać nad tym czego szu
kał dzięcioł w wahadłowcu?
MSK

Międzynarodowy Dzień Planetariów
- 19 marca 1995 roku
Międzynarodowy Dzień Planetariów ob
chodzony jest w niedzielę poprzedzającą lub
następującą po dniu wiosennego zrównania
dnia z nocą jako dzień otwartych drzwi. W
roku 1995 przypadł 19 marca.
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Pomysł organizowania Międzynarodo
wego Dnia Planetariów zrodził się we W ło
szech. Włoskie Towarzystwo Przyjaciół Pla
netariów (Associazione Amici dei Planetari)
zorganizowało w 1990 roku Narodowy
Dzień Planetariów, aby popularyzować
astronomię i promować tamtejsze planetaria.
We Włoszech jest 50 planetariów. W ię
kszość planetariów (20) znajduje się w insty
tutach nawigacji. Są to z reguły małe plane
taria dla 20-40 widzów. Jest też kilkanas'cie
planetariów nieco większych dla 50-80 wi
dzów i duże planetarium w Rzymie dla 380
widzów. W Livorno i Modenie jest aż po 3
planetaria, a w miastach: Firenze, Genova,
Piza i Rzym po 2. Tak więc we Włoszech,
porównywalnych terytorialnie z Polską, jest
cztery razy więcej planetariów niż u nas.
W roku 1992 w Międzynarodowym Dniu
Planetariów wzięły już udział planetaria w
Londynie, Genk (Belgia) oraz Saint-Etienne
(Francja). W roku 1993 dołączyły planeta
ria: Pamplona (Hiszpania) i Armagh (Irlan
dia Północna), a w 1994 roku planetaria nie
mieckie: Aschersleben, Herzberg, Osnabriick i Schkeuditz.
W czasie konferencji “Popularyzacja
astronomii” odbywającej się w dniach 46.10.1994 w Preszowie na Słowacji udział w
organizacji Międzynarodowych Dni Plane
tariów zadeklarowały planetaria z Czech,
Polski, Słowacji i Ukrainy.
Trzy polskie planetaria - grudziądzkie,
olsztyńskie i toruńskie - przygotowały róż
norodne programy specjalnie dla widzów
odwiedzających te placówki 19 marca.
Planetarium w Grudziądzu prezentowało
spektakl “Wiosenne spotkanie z gwiazda
m i”. Planetarium w Toruniu projekcje: “A
jednak się kręci” i “Wielkie zderzenie”.
W Olsztyńskim Planetarium i Obserwato
rium Astronomicznym program w Między
narodowym Dniu Planetariów był bardzo
bogaty. Pod kopułą planetarium odbyło się 5
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projekcji: 2 projekcje dla dzieci (“Opowieści
o niebie i gwiazdach” i “Podróże Księży
ca”), przedpremierowy pokaz nowej proje
kcji popularnej “Spacerkiem po Mlecznej
Drodze”, okolicznościowy pokaz na temat
początku astronomicznej wiosny “Witaj
wiosno” i projekcja o wiosennym niebie z
cyklu “Cztery pory roku” - “Słowik i gwiaz
dy”. Po południu w obserwatorium widzo
wie mogli zwiedzić pracownie: analizy
widm gwiazdowych, promieniowania kos
micznego, służby czasu i fotometryczną. Zła
pogoda w dzień nie pozwoliła na obserwacje
Słońca, ale w zamian widzowie mogli obej
rzeć fabularny film “Spokojnie to tylko awa
ria”. W ieczorem, gdy pogoda się poprawiła
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odbył się pokaz nieba gwieździstego.
W innych krajach programy w planeta
riach i obserwatoriach wyglądały podobnie:
projekcje astronomiczne, filmy video, od
czyty, pokazy nieba.
W tym dniu planetarium odwiedziło
510 osób, zaś obserwatorium 135. Zatem
jest to dobra promocja działalności planeta
riów i nowy impuls do odwiedzenia tych pla
cówek przez mieszkańców macierzystych
miast i turystów.
Następny Międzynarodowy Dzień Pla
netariów obchodzony będzie w niedzielę 24
marca 1996 roku. Może weźmie w nim
udział jeszcze więcej planetariów ?
Jadwiga Biała

KONFERENCJE ZJAZDY
Doroczne zgromadzenie Towarzy
stwa Meteorytowego
W dniach 24-29 lipca 1994 roku w Pra
dze odbyło się kolejne 57 doroczne zgroma
dzenie członków Meteoritical Society. Po
raz pierwszy spotkanie odbywało się w kraju
dawnego bloku wschodniego. Dla wielu
uczonych było to na tyle istotne, że od
stwierdzenia tego faktu rozpoczynali swe
wystąpienia.
Obrady odbywały się w salach Pałacu
Kultury - nowoczesnego gmachu z wieloma
salami koncertowymi i konferencyjnymi
oraz zapleczem gastronomicznym. W iel
kość tego gmachu oraz liczba sal umożliwia
ją odbycie jednocześnie kilku zjazdów liczą
cych ponad 100 uczestników. Pałac Kultury
znajduje się w pobliżu W yszehradu, tak więc
w czasie przerw w obradach można było
spacerować wśród najstarszych zabytków
Pragi.
Kilka dni przed rozpoczęciem zgroma
dzenia minęło 25 lat od lądowania ludzi na

Księżycu. Astronauci amerykańscy z misji
Apollo 11 - Neil A r m s t r o n g i Edwin
A l d r i n 20 lipca 1969 r. wylądowali na
Księżycu, przebywali na jego powierzchni
przez wiele godzin i szczęśliwie powrócili
na Ziemię. Przywieźli na Ziemię próbki
gruntu księżycowego, których badanie po
zwoliło rozwiązać wiele zagadek związa
nych z pochodzeniem Księżyca i jego histo
rią. Po raz pierwszy badano w ziemskich la
boratoriach skały z innego ciała niebieskie
go zebrane i przywiezione przez ludzi.
Wcześniej o budowie innych ciał Układu
Słonecznego można było coś powiedzieć na
podstawie badań meteorytów, które same
spadały na Ziemię.
Pierwsza sesja 25 lipca poświęcona była
właśnie rocznicy lądowania ludzi na Księży
cu. Uczeni, którzy badali pierwsze okazy
skał księżycowych, dzielili się swymi wspo
mnieniami z tamtych dni. Opowiadali o
przygotowaniach do badań, o pierwszych
konferencjach prasowych na temat wyni
ków, o tym, jak niezwykłym przeżyciem by-
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ła dla nich praca z księżycową materią. Jed
nym z uczonych wspominających swe przy
gody z badaniem gruntu księżycowego był
S. Ross T a y l o r z Canberry w Australii. S.
Ross Taylor był w latach 1987-1988 wice
prezydentem, a w latach 1989-1990 prezy
dentem Meteoritical Society. Jest też w kole
gium redakcyjnym czasopism a Meteoritics.
Oprócz rocznicowych wspomnień na
pierwszej sesji wygłoszono jeszcze trzy refe
raty: E. Z i n n e r - „Spektrometria masowa
w astronomii. M iędzygwiezdne ziarna w
meteorytach”, A.G.W . C a m e r o n
“Astrofizyczne procesy wpływające na for
mowanie składników meteorytów czyli pier
wsze 10 milionów lat mgławicy słonecznej”
oraz D.J. R o d d y - „Kratery uderzeniowe i
wybuchowe: perspektywy badań” . Pierwszą
sesję prowadzili: prezydent M eteoritical So
ciety Heinrich W a n k e
oraz H.Y.
M c S w e e n Jr.
Następne sesje odbywały się równolegle
w dwóch salach i uczestnicy z konieczności
musieli wybierać tematykę. Po południu
25.07. do wyboru była sesja poświęcona
ziarnom pyłu m iędzygwiazdowego lub
ziemskim kraterom uderzeniowym i tektytom. Ci, którzy jak ja, wybrali drugą możli
wość, mogli usłyszeć o ciekawej hipotezie
postawionej przez I z o k h a. Uważa on, że
tektyty: australity, indochinity i zhamanshinity są pozostałością po komecie, która ude
rzyła w Ziemię. Niewątpliwą inspiracją do
postawienia tej hipotezy było bombardowa
nie Jowisza przez fragmenty komety Shoemaker-Levy 9 w dniach 16-22 lipca 1994
roku.
Pierwszego dnia wywieszono również
około 40 plakatów. M ożna je było oglądać
przez cały czas trwania konferencji. Poświę
cone były zwykle badaniom konkretnych
meteorytów lub kraterów. Obok Czesi sprze
dawali książki o tem atyce mineralogicznej i
geologicznej oraz jedyną książkę ściśle
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związaną z tematyką konferencji - Moldavites. The Czech Tektites Vladimira Bouka.
Następnego dnia przed południem można
było wybrać albo meteoryty marsjańskie al
bo chondryty. Sesję o meteorytach marsjańskich prowadziły dwie panie: G. D r e i b u s
i M. G r a d d y. Na 15 referatów tej sesji aż
13 poświęconych było różnym badaniom
jednego meteorytu ALH 84001 (Allan Hills
84001).
Meteoryt ALH 84001 znaleziono w roku
1984 na Antarktydzie. Jest to bryła kamien
na o wadze 1,9 kg. Badania wykazały, że jest
to fragment skorupy marsjańskiej. Przy tym
w porównaniu z innymi meteorytami z Mar
sa jest to skała bardzo stara. Jej wiek ocenia
się na 4.2-4.5 mld lat, podczas gdy wiek in
nych meteorytów marsjańskich nie przekra
cza 1.3 mld lat. W oparciu o badania ekspo
zycji tego meteorytu na promieniowanie
kosmiczne można oszacować jak długo wę
drował on z Marsa na Ziemię. Badania wy
kazały, że ta podróż trwała 14-18 min lat.
M . M . L i n d s t r o m rozważał problem,
na ile uboższa byłaby nasza wiedza o Księ
życu i Marsie, gdybyśmy bazowali tylko na
pochodzących z nich meteorytach, obserwa
cji z daleka i automatycznych lądownikach.
Poznanie Księżyca i planet rozpoczęło
się od badań teleskopowych i było konty
nuowane przez sondy i automatyczne lądowniki. Jedynie w przypadku Księżyca lu
dzie prowadzili badania bezpośrednio na je
go powierzchni, i przywieźli próbki skał
księżycowych na Ziemię. Dla Księżyca i
M arsa mamy także przypadkowe próbki do
starczone w wyniku wybicia w przestrzeń
fragmentów skał, czyli księżycowe i mar
sjańskie meteoryty.
Znanych jest 13 meteorytów księżyco
wych oraz 10 meteorytów marsjańskich. W
przypadku Księżyca wyraźnie widać, że me
teoryty, które są przypadkowymi próbkami z
kilku miejsc nie mogłyby nam powiedzieć
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tyle o ew olucji naszego satelity, co egzem 
plarze skał przyw iezione w program ie A pol
lo. M ars je st podobny do K siężyca pod tym
w zględem , że zderzenia i w ulkanizm są
dom inującym i procesam i form ow ania p o 
w ierzchni. M eteoryty m arsjańskie m ów ią
nam stosunkow o niew iele o typach skał na
M arsie. W ydaje się w ięc, że bez w iększej
liczby m eteorytów m arsjańskich oraz bez
przyw iezienia próbek z M arsa nie poznam y
różnorodności skał m arsjańskich i będziem y
m ieć ograniczoną m ożliw ość m odelow ania
geologicznej ew olucji M arsa.
J.S. D e l a n e y om ów ił trzy m odele
kom pozycji M arsa z różnych proporcji m a
terii chondrytow ej. W ziął pod uw agę trzy
rodzaje chondrytów : chondryty zw yczajne
typu H oraz dw a rodzaje chondrytów w ęglistych typ C I i CM . C hondryty zw yczajne oliw inow o-bronzytow e typu H charakteryzują
się dużą zaw artością żelaza. C hondryty węgliste typu CI (od m eteorytu Ivuna) i typu
C M (od m eteorytu M ighei) w ykazują dużą
zaw artość w ęgla.
T rzy m odele D elaneya m iały następujący
skład chondrytow y:
1 /8 6 .5 % ( H )+ 13.5% (CM )
2 / 70% (CI) + 30% (H)
3 /9 0 % (C I)+ 10% (H)
G ęstości w edług przedstaw ionych m odeli
w ynosiłyby odpow iednio - 3.77 g/cm 3 dla
składu: pierw szego i 3.84g/cm 3 dla składu
drugiego. Ś rednia gęstość M arsa szacow ana
je st na 3.75 g/cm 3, co preferuje m odel pier
wszy.
Po południu były sesje pośw ięcone pyło
wi kosm icznem u oraz ciałom planetarnym ,
głów nie K siężycow i, ale też W enus i lodo
w ym księżycom Saturna.
W e środę 27 lipca do południa była druga
sesja pośw ięcona chondrytom i rów nolegle
sesja pośw ięcona gazom szlachetnym . C ie
kaw y referat na tem at m eteorytu Peekskill
w ygłosił Th. G r a f . Przedstaw ił on pracę ze
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społu liczącego aż 19 osób. M eteoryt P e
ekskill spadł 9.10.1992 i uderzył w sam o
chód należący do M ichell K napp. W aga m e
teorytu w ynosiła 12.4 kg. G raff w raz z ze
społem dokonali o szacow ania m asy i roz
m iarów m eteoroidu Peekskill nim w padł on
w atm osferę Z iem i oraz odtw orzyli je g o h i
storię.
B adania ekspozycji m eteoroidu na p ro 
m ieniow anie kosm iczne oparto na pom ia
rach izotopów prom ieniotw órczych, gazów
szlachetnych i śladów działania prom ieni
kosm icznych. W iek ekspozycji w yznaczony
z różnych pom iarów w ynosi około 27 m i
lionów lat. T yle czasu w ędrow ał m eteoroid
od m om entu odłupania od m acierzystej planetki do spotkania z Ziem ią. D olną granicę
rozm iarów m eteoroidu oszacow ano na 1 m
zaś górną na 2 m średnicy. M asa m eteoroidu
w ynosiła od 1 do 8 ton.
N astępnego dnia Z. C e p l e c h a z mniej
licznym zespołem (tylko 5 osób) podali in
form acje na tem at orbity i trajektorii w ziem 
skiej atm osferze m eteoroidu Peekskill na
podstaw ie obserw acji video. M eteoroid był
obserw ow any z pięciu m iejsc. D o opracow a
nia w zięto obserw acje z czterech m iejsc, bo
obserw acje z piątego m iejsca były nie
pewne.
9 października 1992 roku o godz. 23.48
U T bolid jaśn iejszy niż K siężyc w pełni po
jaw ił się nad Z achodnią W irginią (USA).
Przeleciał około 700 km w kierunku północ
no-w schodnim i spadł w Peekskill w stanie
N ow y Jork. W stępne obliczenia w ykazały,
że m eteoroid poruszał się po orbicie nie sty
kającej się z pow ierzchnią Ziem i. C iało o
m asie początkow ej rzędu 10 ton i prędkości
14,7 km s '1 poruszało się po orbicie o półosi
w ielkiej a - 1,5 j.a., z aphelium nieco pow y
żej 2 j.a., o nachyleniu i - 5 stopni i okresie
obiegu 1,8 roku.
G dyby Z iem ia nie m iała atm osfery m e
teoroid przeleciałby nad jej pow ierzchnią na
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wysokości 22 km. Atmosfera zahamowała
jego lot, spowodowała rozpad i odparowanie
znacznej części. Na wysokości 30 km pręd
kość meteoroidu spadła poniżej 3 km s '1 i
przestał on świecić. Przeleciał jeszcze 50 km
i uderzył w końcu w samochód z prędkością
pionową około 80 m s '1. Podczas drugiej po
łowy lotu bolid rozpadł się na kilkadziesiąt
fragmentów. Na zdjęciach o wysokiej roz
dzielczości widać przynajmniej 70 fragmen
tów oddalonych od siebie nawet o 20 km.
W arto w tym miejscu wspomnieć, że Peekskiłł jest piątym meteoroidem, dla którego
obliczono orbitę. Cztery wcześniejsze to:
Sikhote-Alin (spadł 12.02.1947 w Rosji), Pibram (spadł 7.04.1959 w Czechach), Lost
City (spadł 3.01.1970 w USA) i Innisfree
(spadł 5.02.1977 w Kanadzie).
W e czwartek 28 lipca sesje przedpołu
dniowe poświęcone były achondrytom oraz
chondrom i wietrzeniu.
Sesję poświęconą chondrom prowadzili
John A. W o o d oraz Derek W.G. S e a r s .
John A. W ood jest wybitnym członkiem Meteoritical Society. W latach 1969-1970 był
wiceprezydentem, w latach 1971-1972 pre
zydentem, zaś w latach 1973-1975 ustępują
cym prezydentem Meteoritical Society. Na
pisał wiele książek. Jedną z nich Układ Sło
neczny wydało PW N w 1983 roku. Derek
W .G. Sears jest redaktorem naczelnym cza
sopisma Meteoritics.
John A. W ood wygłosił referat “Chondry
i formowanie chondrytów. W ażniejsze nie
rozwiązane kwestie sporne”. Istnieje zgoda,
choć nie powszechna, tylko co do kilku aspe
któw tworzenia się chondr - zostały one
utworzone jako rozproszone kropelki mag
my w mgławicy i ostygły w skali czasowej
rzędu jednej godziny. Niektóre, jeśli nie
wszystkie, zawierają wcześniejsze generacje
ziaren minerałów. Poza tym wiele parame
trów i procesów, które oddziaływały na two
rzenie chondr, jest przedmiotem dyskusji i
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sporów. Wood wymienił kilkanaście pro
blemów. Dlaczego każdy typ chondrytów
m a wyraźnie określony, choć nie identycz
ny, rozkład rozmiarów chondr? Czy chondry
tworzyły się przez stopienie zimnych, utwo
rzonych kul pyłu, czy też przez akumulację
gorących kropelek i pyłu? Czy proces two
rzenia się chondr był tak rozpowszechniony
jak wskazuje ich obfitość, czy też tylko tak
się wydaje, ponieważ procesy tworzenia się
chondr i ich łączenia się były związane ze
sobą? Jaki jest związek między chondrami, a
inkluzjami wapniowo-glinowymi różnych
typów? Czym były impulsowe zjawiska
ogrzewające, które tworzyły chondry i in
kluzje? W jakiej temperaturze i jak długo
tworzyły się chondry? Czy była nieskończo
na liczba typów chondrytów, z których obe
cnie mamy próbki tylko kilku, czy też typów
chondrytów jest tyle, ile jest reprezentowa
nych w kolekcjach? Zestaw tych pytań
uświadomił słuchaczom, że meteorytyka nie
rozwiązała jeszcze wielu bardzo istotnych
problemów.
Sesje popołudniowe poświęcone były
achondrytom oraz asteroidom i kometom.
C.R. C h a p m a n prezentował planetoidę
243 Ida i jej księżyce. 28 sierpnia 1993 roku
sonda Galileo przeleciała obok planetki 243
Ida. Obraz tej planetki ukazuje ciało o bar
dzo nieregularnym kształcie (około 56 km
długości), silnie zryte kraterami, z wieloma
interesującymi utworami geologicznymi.
Blisko 30% powierzchni Idy pokryte jest
kraterami. Nowe obrazy strony przeciwnej
Idy ukazują nieregularny kształt przypomi
nający kość, z wyraźnym wklęśnięciem, któ
re wydaje się dzielić Idę na dwa odrębne
składniki. Liczna populacja kraterów Idy
ukazuje dużą różnorodność ich budowy,
zgodnie z przypuszczeniem, że powierzch
nia była bombardowana gęstym strumie
niem małych pocisków.

248

U R A N IA

Został odkryty księżyc krążący wokół
Idy. Ma on wymiary 1.6 x 1.4 X 1.1 km. Na
powierzchni księżyca widoczne są kratery.
Jego albedo i widmo odbiciowe niezbyt róż
ni się od Idy. Księżyc obiega Idę ruchem
prostym z okresem około 20 godzin, przy
założeniu kołowej orbity. Podczas obserwa
cji księżyc znajdował się około 80 km od
środka Idy.
Przypuszcza się, że księżyc Idy powstał
podczas tego samego katastrofalnego zde
rzenia, w wyniku którego powstała sama Ida
i cała rodzina planetek Koronis. W czasie
takich zderzeń fragmenty mogą być wyrzu
cone w jednym kierunku z podobnymi pręd
kościami i wtedy mogą zacząć okrążać się
wzajemnie. Być może jednak księżyc ten
jest blokiem skalnym, wyrzuconym podczas
zderzenia kraterotwórczego. Taki księżyc
powinien być rumowiskiem skalnym mniej
szym znacznie od ciała pierwotnego i powi
nien znajdować się w odległości kilku pro
mieni od ciała głównego. W każdym przy
padku mniejsze bloki, widoczne w niektó
rych częściach Idy, są najprawodopodobniej
wyrzucone z kraterów, niezaleznie od tego,
czy były kiedykolwiek chwilowymi księży
cami.
Chapman przedstawił też zdjęcia bom
bardowania Jowisza przez kometę Shoemaker-Levy 9. Były to zdjęcia z Teleskopu
Kosmicznego Hubble’a oraz z teleskopów
na powierzchni Ziemi. (Chapman miał nie
zbyt przyjemną przygodę, ponieważ na lot
nisku ukradziono mu teczkę. W prasie uka
zał się artykuł na ten temat z prośbą do zło
dzieja o zwrot materiałów naukowych, które
były w teczce.)
E. A s p h a u g przedstawił komputero
we animacje zderzeń różnych ciał z różnymi
prędkościami. Pokazały one co dzieje się w
pasie planetoid i jak w wyniku zderzeń pro
dukowane są meteoroidy, które następnie
mogą trafić w pobliże Ziemi.
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W.F. B o o t k e omówił pochodzenie ma
łych planetek przelatujących tuż obok Ziemi.
Poszukiwanie przez teleskop o średnicy
90 cm, w ramach programu “Spacewatch”,
planetek zbliżających się do Ziemi, ujawniło
więcej ciał o średnicach mniejszych niż 50
m, niż spodziewano się na podstawie rozkła
du większych ciał (d >100 m). D. R a b i n o w i t z stwierdził, że wiele z tych ciał ma
peryhelia i aphelia bliskie 1 j.a., mimośród
nie większy niż 0.35, nachylenie orbity mię
dzy 0 stopni a 30 stopni i nietypowe cechy
widma. Przy założeniu, że ciała te stanowią
stałą nadwyżkę małych ciał w okolicy orbity
Ziemi, ewentualnymi ich źródłami są zde
rzenia z jedną (lub więcej) z planet ziem
skich, fragmenty po zderzeniach w pasie pla
netoid lub zderzeniowy rozpad jednej z wię
kszych planetek przecinających orbitę Ziemi.
Aby wyznaczyć najbardziej aktywny ob
szar dostarczający fragmenty planetek w po
bliże Ziemi, prześledzono jak zachowują się
ciała z każdego możliwego źródła. Stwier
dzono, że obiekty z głównego pasa planetoid
z obszarów rezonansu z Jowiszem, gdy prze
chodzą na orbity przecinające ziemską, nie
staną się obiektami przelatującymi stale bli
sko Ziemi. Z kolei obiekty krążące już po
orbitach przecinających ziemską rzadko się
rozpadają i mają inne widma odbiciowe.
Najbardziej prawdopodobne wydaje się,
że nadwyżkę małych ciał tworzą bryły wy
rzucone w wyniku zderzeń fragmentów pla
netoid z Ziemią, Księżycem lub Wenus. Mo
gą one krążyć po obserwowanych orbitach
przez około 10 min lat po wyrzuceniu. Bryły
wyrzucone z Marsa raczej nie trafiały na or
bity, na jakich obserwuje się planetki zagra
żające Ziemi.
J. B o r o v i c k a przedstawił metodę po
zwalającą z badania widma meteoru określić
rodzaj meteorytu, który spadnie na Ziemię.
W piątek 29 lipca były tylko sesje przed
południowe. Jedna poświęcona meteorytom
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żelaznym i żelazno-kam iennym i druga po
św ięco n a w czesnym etapom pow stania
U kładu S łonecznego. W sesji pośw ięconej
m eteorytom w ystąpił dr B runo L a n g z
W arszaw y z referatem “M agnetyczne w łas
ności m etalu w m ezosyderycie Ł ow icz” .
C zesi: M . B u k o v a n s k a , R. S k a l a i
J. F r y d a przedstaw ili badania m eteorytów
żelaznych V icenice i C hlum ec. M eteoryt Vicenice znaleziono w październiku 1911 roku
w e w si V icenice około 2 km od m iejscow o
ści N am est nad O slavou (Czechy). B ryła o
w ym iarach 180 x 90 x 65 m m w ażyła
4650 g. W roku 1961 m eteorytem zajął się
Prof. Jo se f S e k a n i n a z U niw ersytetu w
B rnie. M eteoryt został sklasyfikow any ja k o
oktaedryt średnioziarnisty (IID ). M eteoryt
C hlum ec został znaleziony w iosną 1993 ro
ku n a głębokości 40 cm w ogrodzie na przed
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m ieściach C hlum ec nad C idłinou (Czechy).
W aży on 3004 g.
W czasie trw aj acego 5 dni zgrom adzenia
w ygłoszono około 200 referatów i zaprezen
tow ano około 40 plakatów . O grom na w ię
kszość prac pośw ięcona była bardzo spe
cjalistycznym w yznaczeniom składu m eteo
rytów , badaniom m ineralogicznym i petro
graficznym . Praktycznie były one przezna
czone d la specjalistów z danej dziedziny i
raczej d la m ineralogów i petrografów niż dla
astronom ów .
Z okazji przyjazdu do Pragi tak wielu
sław nych badaczy m eteorytów , w M uzeum
N arodow ym otw arto now ą w ystaw ę m eteo
rytów , która je s t na tyle interesująca, że w ar
to jej pośw ięcić osobny artykuł.
Jadw iga Biała

OBSERWACJE
Kometa McNaught-Russell (1993v)
C yrkularz M iędzynarodow ej Unii A stro 
nom icznej doniósł 18 grudnia 1993 roku, że
R obert H. M c N a u g h t na kliszach w yko
n anych przez K ennetha S. R u s s e l l a , o d 
krył rozm yty obiekt o średnicy 8 sekund łuku posiadający krótki dziesięciosekundow y
w arkocz. Jego jasn o ść w m om encie w yko
nyw ania zdjęcia (1993.12.17,46 UT) w yno
siła 17.5 m ag. Późniejsze obserw acje po
tw ierdziły szybko, że obiekt ten porusza się
n a tle gw iazd, uznano go w ięc za kobietę.
K olejne cyrkularze przyniosły efem erydę i
elem enty orbity now o odkrytego ciała. N ie
w yglądały one zachęcająco dla m iłośników
astronom ii. P rzez peryhelium kom eta m iała
p rzejść w m om encie T = 1994.03.31,094
U T. M aksym alną ja sn o ść w ynoszącą 11.2
m ag. osiągnąć m iała kilka dni później.
O bserw acje w ykonane w połow ie lutego
pokazały je d n ak , że kom eta św ieciła ju ż z

jasn o ścią 9 - 1 0 m ag., by później, na przeło
m ie m arca i kw ietnia, osiągnąć m aksym alny
blask około 7 mag.
Fakty te spow odow ały, że nie zdążyliśm y
należycie przygotow ać się do obserw acji te
go obiektu. N a pew no, gdyby od początku
było w iadom o, że będzie on w zasięgu miłośniczych teleskopów , obserw acji byłoby
dużo w ięcej. Stało się je d n ak inaczej i w su
m ie od dziew ięciu polskich obserw atorów
otrzym aliśm y tylko 57 obserw acji. O to na
zw iska tych naj wy trw alszych (w naw iasie li
czba obserw acji): Janusz P ł e s z k a (16),
T om asz S c i ę ż o r (14), R yszard S i w i e c
(10), P iotr G r z y w a c z
(5), M aciej
K w i n t a (3), A rkadiusz O l e c h (3), T o
m asz P i o t r o w s k i (2), M aciej R e s z e l s k i (2) i P iotr Z i e l i ń s k i (2).
O trzym ana przez nas liczba obserw acji
je s t niestety zbyt m ała by na jej podstaw ie
w ykonać w iarygodne opracow anie. K om eta
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McNaught-Russell była jednak na tyle jasna
i ciekawa, że zdecydowaliśmy się nasze wy
niki przedstawić wraz z obserwacjami Inter
national Comet Quarterly (ICQ). Jest to mo
żliwe dzięki uprzejmości Daniela W. G r e e n a, który dość szybko i bez problemów
przekazał nam ponad 900 obserwacji tej ko
mety wykonanych przez miłośników astro
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nomii i astronomów zawodowych na całym
świecie.
Rys. 1. przedstawia więc wszystkie (pol
skie i ICQ) oceny jasności komety. Ich duża
liczba pozwoliła na uśrednienie w odcinkach
jednodniowych. Bez tego zabiegu wykres
wyglądałby o wiele bardziej chaotycznie.
Bywały noce, że w tym samym czasie jeden

ao

(U

r*
-O
•v:
o
C
w

cd

C
Q

srd

0)
T3
C
O

•d
O

• i—4

&

dzień - moment przejścia przez peryheliura

9 /1 9 9 5

U R A N IA

obserw ator oceniał jasność komety na 10
mag., a inny na 5 mag.! Przeważnie jednak
rozrzut zawierał się w granicach 2 - 3 mag.
Obserw acje wykonane około 100 dni po
przejściu komety przez peryhelium i
później, kiedy miały ju ż ona 1 5 - 1 8 mag.,
zostały wykonane przez japońskich astrono
mów używających 60 cm teleskopu z kame
rą CCD.
Rys. 2 ukazuje zmienność w czasie sto
pnia kondensacji (DC) otoczki w głowie ko
mety. Prezentowane na tym wykresie punkty
to też wartości uśrednione w odcinkach do
bowych. W idać, że zmienność stopnia kon
densacji w m iarę dobrze naśladuje krzywą
zmian blasku. Pomimo dużego rozrzutu nie
mamy wątpliwości, że DC rosło od momen
tu przejścia komety przez peryhelium, gdzie
osiągnęło maksymalną wartość około 4.5, by
później ju ż bardziej uporządkowanie i mniej
stromo opadać ku niższym wartościom.
Dość chaotycznie wygląda także wykres
zmian średnicy otoczki (także uśredniony w
podobny jak wcześniej sposób) przedstawio
ny na rys. 3. W idać jednak na nim, że po
powolnym wzroście maksymalnie rozbudo
waną otoczkę o średnicy 9 - 1 0 minut łuku
mogliśmy podziwiać 1 0 - 2 0 dni po przej
ściu komety przez peryhelium. Kolejne 20
dni później m iała ju ż jednak ona tylko 3.5 4 minuty.
Kilka operacji matematycznych pozwala
nam na przerobienie wykresu na rys. 1, w
taki sposób by ukazać ja k kom eta reagowała
na światło słoneczne. To zachowanie dobrze
opisują dwie wielkości: Ho - jasność abso-
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lutna komety, która jest jasnością jaką mia
łaby kometa w odległości 1 AU od Ziemi i
od Słońca i n - współczynnik kierunkowy
mówiący o tym jak szybko zmienia się blask
komety w zależności od zmiennej odległości
tego ciała od naszej dziennej gwiazdy. I tak
dla komety McNaught-Russell H = 8.7 mag
i n = 3.
Z kometą naszą wiąże się jeszcze jedna
ciekawostka. Otóż po dokładnym obliczeniu
jej orbity okazało się, że mimośród jej orbity
wynosi e = 0.99321, czyli jest ona kometą
okresową. Co najciekawsze S. Nakano i I.
Hasegawa donieśli, że dość dobrze pasuje
ona do komety obserwowanej w 574 roku!
Okres jej obiegu wynosiłby 1440 ± 30 lat.
Byłaby to więc rekordzistka jeśli chodzi o
długość okresu przy jednoczesnym obser
wowaniu dwóch powrotów.
Na podstawie powyższych wniosków
można śmiało powiedzieć, że komety są cia
łami niebieskimi lubiącymi płatać wiele fi
gli, na pewno warto je więc obserwować.
Zachęcamy do tego, a wszystkich zaintere
sowanych odsyłamy do Uranii 10/94 gdzie
zamieszczony jest artykuł na ten temat. Jed
nocześnie informujemy, że więcej informa
cji na temat komet, meteorów i metod ich
obserwacji można zasięgnąć pisząc pod ad
res: Pracownia Komet i Meteorów, Arka
diusz Olech, ul. Żwirki i Wigury 11/34, 83000 Pruszcz Gdański lub Sekcja Obserwato
rów Komet PTMA, ul Św. Tomasza 30/8,
31-027 Kraków.
Arkadiusz Olech i Przemysław Woźniak

PO R A D N IK O B SER W A TO R A
Wizualne obserwacje gwiazd
zmiennych
R Arietis
oc = 2 h 1 0 m. 4 6 = +24° 35’.5 (1900.0)

A: 7m.5 - 13m.7 v Max: 2437598+186 d.80
M-m=0.45 Typ: M Sp. M3e - M6
W północno-zachodniej części gwiazdoz
bioru Barana, w odległości około 2 stopni od
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Hamala ( a Ari) i tylko 5.5 minuty kątowej
od 21 Ari, znajduje się szybka zmienna typu
Mira Ceti - R Arietis. Gwiazda ta została
odkryta przez Argelandera i dokonuje pełne
go cyklu w ciągu zaledwie sześciu miesięcy,
tak że jest możliwe wyznaczenie dwóch m a
ksimów blasku w roku. Mimo, że zmienna
osiąga czasami w maksimum siódmą wiel
kość gwiazdową to średnio jej jasność zmie
nia się w zakresie od 8m.2 do 13m.2.
Tomasz Krzyt

NOWOŚCI WYDAWNICZE
Tablice Fizyczno-Matematyczne, opraco
wanie: W itold M i z e r s k i , W ojciech
N o w a c z e k , W ydawnictwo Adamantan
(Warszawa, ul. Smyczkowa 11/155), W ar
szawa 1995.
Miłośnikom astronomii - i nie tylko warto polecić Tablice M atematyczno-Fizy
czne jako znakomity i zwarty zbiór informa
cji, także astronomicznych. Książeczka ma
200 stron z czego 35 poświęconych jest
astronomii.
Nie można tej książki streścić - są w niej
nieomal wyłącznie tabele. Ale można choć
by wyliczyć tytuły niektórych rozdziełów:
•s' Podstawowe wzory i stałe astronomiczne
(np. jasość wybranych obiektów na nie
bie, jednostki odległości),
•s* Instrumenty astronomiczne (w tym spis
największych teleskopów optycznych),
• s Rachuba czasu (obliczanie daty juliań
skiej, faz Księżyca),
•s’ Współrzędne astronomiczne,
•s- Ruch Słońca na niebie,
•s’ Ziemia jako planeta,
•s’ Wnętrze Ziemi, atmosfera, jonosfera,
magnetosfera,
•s’ Księżyc jako ciało niebieskie (jest mapa,
spis 44 kraterów, nazwy mórz),

• s Słońce jako gwiazda (budowa, aktywmość, wiatr, przyszłość),
«■ Pole grawitacyjne, prawa Keplera, defini
cje prędkości kosmicznych.
Dla miłóśników astronautyki są:
•s’ Rodzaje silników rakietowych,
•s’ Spis paliw ciekłych, dane rakiet nośnych.
Są dane planet i księżyców, spis ponad 20
planetoid, przykładowe komety, podana jest
liczba widocznych gwiazd w zależności od
ich jasności... Dalej sporo teorii: fizyka
gwiazd, rodzaje gwiazd zmiennych, ewolu
cja gwiazd, kosmologia.
I prawie wszystko co się dało zakląć w
tabelki i wzory: gwiazdy najjaśniejsze, naj
bliższe, mgławice, spis gwiazdozbiorów,...
Dołączona jest maleńka mapka nieba. Nie
wiem jak tak małe wydawnictwo poradzi so
bie z kolportarzem, ale chciałabym, by takie
publikacje sprzedawano wszędzie. Gorąco
wszystkich zachęcam do kupienia tej bardzo
pożytecznej książeczki.
MSK
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ELEM ENTARZ URANII
Uran
Uran: siódma, licząc wg rosnącej odle
głości od Słońca, planeta Układu Słoneczne
go, odkryta przez Williama H e r s c h e l a w
1781 roku, a zatem nieznana w starożytno
ści. Tradycyjnie jednak i ona otrzymała imię
greckie - Uranos był bogiem niebios, uoso
bieniem nieba jako pierwiastka płodności.
Okres orbitalny Urana wynosi P = 84.01 lat.
Półoś wielka jego orbity równa się 2870.99
min km, mimośród orbity e = 0.0461, a na
chylenie do płaszczyzny ekliptyki i = 0.774°.
Biegnąc po orbicie ze średnią prędkością
6.81 km/s Uran obraca się (na równiku) raz
na 17.9 godziny wokół osi nachylonej do
ekliptyki pod kątem e = 97.86°. Oznacza to,
że oś obrotu Urana leży prawie dokładnie w
płaszczyźnie ekliptyki; dwa razy w ciągu
urańskiego roku skierowana jest ku Słońcu,
dw a razy jest prostopadła do kierunku na
Słońce; takie ułożenie osi jest wyjątkiem w
Układzie Słonecznym. M asa Urana równa
się 8.684x 1025 kg co stanowi 1/22980 masy
Słońca lub 14.531 mas Ziemi. Promień rów
nikowy R u rów na się 25559 km (4 razy wię
cej niż promień Ziemi), a średnia gęstość
Urana - 1.29 g/cm 3 - jest niewiele większa
od gęstości wody. Prędkość ucieczki z rów
nika planety wynosi 21.3 km/s.
Uran jako jedyna z planet olbrzym ów nie
ma znaczącego wewnętrznego źródła ener
gii - prom ieniuje tylko 1.14 razy więcej niż
otrzymuje od Słońca. A nie otrzymuje wiele
- ilość energii docierająca w ciągu sekundy
na jednostkę powierzchni ustawioną w śred
niej odległości Urana od Słońca prostopadle
do padającego promieniowania (odpow ied
nik ziemskiej stałej słonecznej) stanowi tyl
ko 0.00273 tego, co dociera do Ziemi.
Tarcza Urana ma jednolity, zielonkawy
kolor (bo obecny w atmosferze Urana metan

pochłania światło czerwome). Dopiero po
silnym sztucznym “wzmocnieniu” barw na
obrazach przekazanych przez sondę VOYA
GER 2 widać, tak jak u innych planet olbrzy
mów, równoleżnikową strukturę powierzch
niowych warstw gazu.
Współczesne modele przewidują, że
Uran ma małe, zestalone, skaliste jądro (o
promieniu około 1/3 R u tzn. mniej więcej
rozmiarów Ziemi) otoczone lodami (nastę
pna 1/3 Ru), a nad nimi występuje warstwa
płynnego wodoru molekularnego. Uran, jak
inne planety olbrzymy, nie ma twardej po
wierzchni - jego płynne wnętrze w sposób
ciągły przechodzi w gazową atmosferę. Jest
to gruba na kilkaset km warstwa gazu skła
dającego się głównie z wodoru (H 2 , 84%),
helu( 15%), metanu CH 4 i amoniaku. Metanu
ma Uran co najmniej 10 razy tyle co Jowisz
czy Saturn!
Minimum temperatury (80K) osiąga at
mosfera Urana przy ciśnieniu 0.1 bara. Poni
żej, w wyższym ciśnieniu i temperaturze,
mogą tworzyć się chmury metanowe. Po
stronie oświetlonej przez Słońce górne war
stwy atmosfery osiągają temperaturę 750K,
podobnie jest po stronie ciemnej. Tłumaczy
się to zmianami sezonowymi; obecnie ciem
na półkula była bardzo długo oświetlana i
ogrzewana, bo wszak okres orbitalny Urana
wynosi ponad 84 lata, a oś jego obrotu leży
prawie dokładnie w płaszczyźnie ekliptyki.
Jest to przykład “termicznej bezwładności”
- półkula jasna jeszcze nie zdołała się roz
grzać, półkula ciemna - ostygnąć. W atmo
sferze tej wieją zatem bardzo szybkie wiatry
- ich prędkość dochodzi do 600 km/godz.
Uran ma dość silne pole magnetyczne. W
bardzo dobrym przybliżeniu opisać je moż
na jako pole dipola o osi nachylonej do osi
rotacji planety pod kątem 58,6°. Natężenie
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O brazy U rana w ykonane w 1980 roku z.u pomocy sondy Voyagei

jego na równiku równa się 23 x 10~2 gausa,
a przesunięcie środka dipola względem
środka Urana wynosi 0.31 Ru. Pole to skie
rowane jest przeciwnie niż pole Ziemi.
Wokół Urana krąży 15 księżyców (kolej
no: Cordelia, Ophelia, Bianka, Cressida,
Desdemona, Julia, Portia, Rozalinda, Belin
da, Puk, Miranda, Ariel, Umbriel, Titania,
Oberon). Ich orbity leżą prawie dokładnie w
płaszczyźnie równika planetarnego zatem,
zważywszy “poziome” położenie osi Urana,
księżyce poruszają się względem orbity
ja k ... tarczowa piła. Na większych księży
cach widoczne są ślady działalności wulka
nicznej, ruchów tektonicznych i obecności
“rzek”.
Ponadto w 1978 r. odkryto wokół Urana
układ 11 współśrodkowych pierścieni, wą

ziutkich “obręczy” krążących także w płasz
czyźnie równika. Znajdują się one między
1.49 a 1.952 Ru, a składają się z okruchów
(od 10 cm do 10 m) materii o albedo około
0.03. Ich grubość szacuje się na 10-100 m, a
są bardzo wąskie (najszerszy ma 2500 km,
najwęższe 1-3 km) i dzielą je duże (rzędu
40 000 km) przerwy (odwrotnie niż to się
obserwuje w pierścieniach Saturna). Sześć
pierścieni Urana jest wyraźnie eliptycznych.
Najdokładniejsze dane o Uranie zawdzię
czamy sondzie VOYAGER 2, która w 1986
roku przeleciała w odległości zaledwie
12700 km od tej planety, bliżej niż księżyc
M iranda (wtedy akurat biegun południowy
planety skierowany był do Słońca).
MSK

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Słońce
W tym miesiącu osiąga najniższy punkt
ekliptyki pod równikiem niebieskim wstępu
jąc 22 grudnia w znak Koziorożca. Mamy
wtedy początek zimy astronomicznej oraz

Grudzień 1995 r.

najdłuższą noc i najkrótszy dzień na naszej
półkuli. W W arszawie 1 grudnia Słońce
wschodzi o 7h2 1m, zachodzi o 15h28m, 22
grudnia wsch. o 7h43m, zach. o 15h26m, a 31
grudnia wsch. o 7h45m, ale zach. o 15h32m.

9 /1 9 9 5
Dane dla obserwatorów Słońca
(na 13h czasu środk.-europ.)
Data
1995
XII

XII
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P

Bo

fi

C]

1

+16.10

3
5

Lo
f]

+0.86

253.29

+15.32

+0.62

226.93

+14.04

+0.36

200.58

7

+13.69

+0.10

174.22

W odnika świeci S a t u r n jak gwiazda +1.1
wielkości. Pozostałe planety przebywają na
niebie zbyt blisko Słońca i są niewidoczne.
Niewidoczna jest też żadna z czterech naj
większych planetoid.

Meteory

9

+12.84

-0 .1 6

147.86

11

+11.98

-04 1

121.51

13

+11.10

-0 .6 6

95.16

15

+10.20

-0 .9 2

68.81

17

+9.29

-1 .1 8

42.46

19

+8.36

-1 .4 3

16.12

21

+7.42

-1 .6 8

349.76

W grudniu promieniują dwa roje: G e 
m i n i d y (w dniach od 7 do 15) i U r s y d y
(od 17 do 24). Radiant Geminidów leży w
gwiazdozbirze Bliźniąt i ma współrzędne:
rekt 7h28m, deki. +32°. Radiant Ursydów le
ży w gwiazdozbiorze Małej Niedźwiedzicy i
ma współrzędne: rekt. 14h28m, deki. +78°. W
tym roku mamy dobre warunki obserwacji
Geminidów.

23

+6.48

-1 .9 3

323.42

★ ★ ★

25

+5.52

-2 .1 8

297.08

27

+4.56

-2 .4 2

270.74

29

+3.60

-2 .6 6

244.40

31

+2.62

-2 .9 0

218.04

P - kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo - heliograficzna szerokośćć i długość środ
ka tarczy;
- 2 0 d18h21 m - heliograficzna długość środka tar
czy wynosi 0".

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w
drugiej połowie miesiąca, bowiem kolejność
faz Księżyca jest w grudniu następująca;
pełnia 7d2h, ostatnia kwadra 15d7h, nów
22d3h i pierwsza kwadra 28d20h. w apogeum
Księżyc znajdzie się 9 grudnia, a w perygeum 22 grudnia.

16d18h Wenus w złączeniu z Neptunem w
odl. 2°.
18d23h Złączenie Jowisza ze Słońcem.
20d14h Wenus w złączeniu z Uranem w
odl l.°3.
22d9 h17m Słońce wstępuje w znak Kozio
rożca, jego długość ekliptyczna wynosi
wówczas 270°; rozpoczyna się zima astrono
miczna.
23d Tego dnia nastąpi seria złączeń ciał
niebieskich. O 8h Księżyc znajdzie się w jednoczesnynm złączeniu z Merkurym (w odl.
7°) i z Marsem (w odl. 6°). O 10h nastąpi
złączenie Merkurego i M arsa w odl. l.° l. O
19h Księżyc znajdzie się w złączeniu z Nep
tunem w odl. 5°.
24d Tym razem Księżyc znajdzie sie w
złączeniu kolejno z dwiema planetami: o 3h
z Uranem w odl. 6°, a o 1 l h z Wenus w odl.

Planety i planetoidy

T.

Nad zachodnim horyzontem coraz wyżej
świeci pięknym blaskiem W e n u s jako
Gwiazda W ieczorna - 4 wielkości. W ieczo
rem też bardzo nisko nad zachodnim hory
zontem można jeszcze próbować odnaleźć
M a r s a jako gwiazdę +1.2 wielkości, a w
pierszej połowie nocy w gwiazdozbiorze

27d16h Złączenie Saturna z Księżycem w
odl. 5°.
-2 8 d3h Złączenie Merkurego z Neptunem
w odl. 2°.
Momenty wszystkich zjawisk podane są
w czasie środkowo-europejskim.
Opracował G. Sitarski

256

URANIA

9/1995

CONTENTS
M. Z a w i 1s k i, J.P. Ś l u s a r c z y k
Grazing occultations o f stars by M oon............. 226
S.R. B r z o s t k i e w i c z
The origin of the names in the maps
of planets and satellites...................................233
Chronicle:
Adventures with Saturn’s moons.......................241
Promising images of albedo features
at Vesta..............................................................242
Strange problems of the space shuttle.............. 243
International Planetrium Day
- 19 March 1995..............................................243
C o n f e r e n c e s a n d M e e t i n g s .................. 2 4 4
O b s e r v a t i o n s .................................................... 2 4 9
V a d e - m e c u m f o r O b s e r v e r s ................ 25 1
N e w b o o k s ..........................................................2 52
A s t r o n o m y P r i m e r ....................................... 2 5 3
A s t r o n o m i c a l C a l e n d a r ........................... 2 5 4

Co,nep*aHne
M. ZaBHjicKHH, SLTL CbjTiocap™ K
KacaTejrbHoe nojcpbrrs 3Be3A Jlynoft..............226

C.P. BxOCTKeBHM
TIpoH cxoxA eH H e n a 3nannH Ha xapTax
im aH eT h cnyTHHKOB......................................... 233

Xp OH h k a
FIpHKjiioMeHHsi co

cnyT H H K aM H

CaTypHa........ 241

MuorooOemaioiUHe n3o6pa*e™ s
noBop)KHOCTH BecThi........................................ 242
HeTHmriHoe xjionoTU KocMtmecKoro
caMOJieTa..............................................................243
MeacflyHapoflHhiń ^eHb n/iaHeTapbiń...............243
K o H c j j e p e H i t H H h c i e s n u ............................244
H a t f j i i o f l e H H H .......................................................... 249
C n p a m o H H H K H a O j u o f l a T e j i a ....................251
H 3 f l a T e ^ b C K H e h o b o c t h ..............................252
B y K B a p b Y p a H H H ................................................ 253
A c T p o H O M H M e c K H ń K a j i e H ^ a p t ............254

OGŁOSZENIA
Sprzedam zwierciadła: <p=170 mm, fc950 mm; <p=230 mm, fe150 mm. Paweł Turek, tel. (0-12) 3702 11.
Teleskop systemu Cassegraina <p=250 mm, M 5 00 mm, udostępnię osobie posiadającej odpowiednie pomieszczenie obserwa
cyjne w okolicy Trójmiasta. Maria D. Grablis, ul. Startowa 21E/18,80-270 Gdańsk, tel. (0-58) 56 92 39.

ERRATA
W poprzednim numerze Uranii (7-8/1995) na stronie 194 przed tytułem arykułu „Ciemna materia we Wszechświecie”
(wydrukowanym inną czcionką niż powinien być) zabrakło nazwiska Marcina K i r a g i z Warszawy, a na stronie
219 zabrakło tytułu „Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych”. Autorów i czytelników bardzo przepraszamy za te
niedopatrzenia.

OBJAŚNIENIA ZDJĘĆ NA OKŁADCE:
Pierwsza strona okładki: Zdjęcie Wielkiej Mgławicy w Orionie wykonane za pomocą teleskopu kosmicznego
Hubble’a 29 grudnia 1993 roku; kolor czerwony przedstawia emisję w linii azotu, zielony - wodoru i
niebieski - tlenu; nietypowy kształt zdjęcia odzwierciedla pole widzenia kamery WFPC 2 (fot. C.R. O ’Dell,
Rice University, NASA).
Druga strona okładki: U góry - zdjęcia Urana wykonane za pomocą teleskopu kosmicznego Hubble’a 14 sierpnia
1994 roku w odstępie 3 i 5 godzin (licząc od lewego); literami A i B oznaczono plamy na powierzchni o
rozmiarach ocenionych na odpowiednio 4300 i 3100 km, których położenia odzwierciedlają obrót planety
(fot. K. Seidelmann, U.S. Naval Obs., NASA). U dołu - sekwencja 24 zdjęć Westy wykonanych za pomocą
teleskopu kosmicznego Hubble’a od 28 listopada do 1 grudnia 1994 roku obejmująca pełny okres obrotu
planetoidy trwający 5.34 godz. (fot. B. Zellner, NASA).
Trzecia strona okładki: Obraz Urana uzyskany za pomocą teleskopu kosmicznego Hubble’a 14 sierpnia 1994 roku,
na którym widać pierścienie planety oraz trzy spośród jej satelitów (od lewej): Cressida, Juliet i Portia; obraz
każdego z satelitów złożony jest z trzech punktów gdyż zdjęcie zostało utworzone ze złożenia trzech
ekspozycji wykonanych co 6 minut (fot. K. Seidelmann, U.S. Naval Obs., NASA).
Czw arta strona okładki: Zdjęcie gromady galaktyk w Warkoczu Bereniki wykonane za pomocą teleskopu kosmi
cznego Hubble’a 4 marca 1994 roku; najjaśniejsza, centralna galaktyka eliptyczna NGC 4881 nie należy do
gromady, a jej średnica wynosi około 300 tys. lat świetlnych; ocenia się, że gromada ta zawiera około tysiąc
dużych i kilka tysięcy mniejszych galaktyk i znajduje się w odległości od nas większej niż 300 min lat
świetlnych (fot. NASA).
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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 człon
kowskiej; w 1995 roku 36 zł (zniżka 30%). Cena poza PTMA 3,20 zł (32 000 starych złotych). Nr indeksu 380016.
Druk: Z akład P oligraficzny W ydaw nictw a PL A T A N , K ryspinów 1 8 9 ,3 2 -0 6 0 Liszki

ji

