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Zdjęcie W enus wykonane w ultrafiolecie za pomocą teleskopu kosmicznego Hubble’a w dniu 24 stycznia 1995 roku, 
kiedy odległość planety od Ziemi wynosiła około 114 tys. km (fot. L.Esposito, NASA).

P ierw sza s tro n a  okładki:O braz całej powierzchni W enus uzyskany na podstawie sondowań radarowych misji 
Magellan; jasny obszar w centrum to góry Ovda Regio w zachodniej części równikowego płaskowyżu Afrodyty (fot. 
NASA/JPL).
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Trzy tematy zdominowały niniejszy nu

mer Uranii: Wenus, Neptun i komety.
Najbliższa Ziemi planeta ukazała nam 

już wprawdzie swą powierzchnię dzięki 
wspaniałym rezultatom niedawnej misji 
Magellan, które poniekąd sumuje zdjęcie na 
okładce, ale w dalszym ciągu pozostaje okry
ta mgłą tajemniczości, o czym przekona nas 
lektura artykułu Stanisława R. BRZOST- 
KIEWICZA. Najdalsza obecnie planeta 
Układu Słonecznego, której tym razem po
święcamy E lem entarz Uranii, jest jeszcze 
mniej znana, chociaż najnowsze jej obserwa
cje, wykonane za pomocą teleskopu kosmicz
nego Hubble'a, o których wspominamy w 
K ronice, wydają się być jakby zapowiedzią 
tego, że i ona będzie zapewne musiała uchylić 
wkrótce rąbka swych tajemnic coraz dosko
nalszym narzędziom współczesnej astrono
mii. I wreszcie ciągłe tajemnicze komety nie
jako wymuszają zwrócenie na siebie uwagi 
miłośników astronomii. Trudno bowiem po
zostać obojętnym wobec pojawienia się no- 
urych, ciekawych obiektów, które z pewnością 
dostarczą licznym obserwatorom wielu prze
żyć i dużo satysfakcji z ich śledzenia. Dlate
go, oprócz artykułu informującego o najno
wszych odkryciach w świecie komet, publi
kujemy materiały przygotowane przez Se
kcję Obserwatorów Komet PTMA. Dowie
my się z nich jak się przyłączyć do grona 
uczestników prac Sekcji (P oradn ik  O bser
w atora ), a także poznamy interesujące re
zultaty amatorskich obserwacji niedawno 
widocznej komety okresowej (O bserw acje).

Lekturę tego numeru U ranii proponuje
my jednak rozpocząć od wstępnego artykułu 
o astronomii w Estonii, niepodległego dziś 
kraju, którego związki z Polską na przestrze
ni dziejów są obecne w życzliwej pamięci obu 
naszych narodów (czego wymownym przy
kładem może być to, że publikowany tekst 
został napisany przez estońskiego astronoma 
poprawną polszczyzną).

V_____________ ______________ /
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Izold P u s t y l n i k  -  Toravere, Estonia

ASTRONOMIA W ESTONII

Nauka szuka prawd, które są czy
ste i szlachetne, jak sama natura.

Taavet Rootsmae

Dotychczasowe dzieje badań astronomi
cznych w Estonii można podzielić w sposób 
umowny na pięć okresów: 1) od czasu póź
nego renesansu do początku XIX stulecia, 2) 
wiek XIX -  epoka panowania dynastii Stru
ve, 3) początek XX wieku -  narodziny no
woczesnej astrofizyki oraz powstanie astro
nomii galaktycznej, 4) astronomia estońska 
w ZSRR, 5) astronomia niezależnej Estonii.

Podejście historyczne stwarza autorowi 
możliwość rozpatrywania równoległości 
rozmaitych zjawisk i czynienia różnych alu
zji, które, choć nie są bezpośrednio powiąza
ne z tematem artykułu, niemniej budzą zain
teresowanie czytelnika. Na przykład profe
sor Alan B a t t e n ,  słynny kanadyjski ba
dacz ciasnych układów podwójnych, autor 
pierwszej wydanej w języku angielskim 
książki biograficznej o dynastii Struve pt. 
Resolute and Undertaking Characters: the 
Lives o f Wilhelm and Otto Struve (Reidel 
Publishing Company 1988), tak rozpoczyna 
drugi rozdział: „Estonia jest niewielkim kra
jem, który bardzo rzadko bywał pozostawio
ny w spokoju”.

Niestety niewiele wiadomo o początkach 
astronomii estońskiej w wieku XVII, w 
okresie panowania króla szwedzkiego Gu
stawa po wojnie północnej. Wiadomo jed
nak, że w roku 1632 w Tartu założono szkołę 
Academia Gustaviana, która przetrwała aż 
do końca wieku, kiedy wybuchła nowa woj
na. Wiemy też, że w tym czasie pracował w 
Tartu profesor-astronomii P. S c h o m e r . ż e  
w ciągu 75 lat wydrukowano aż 17 rozpraw 
astronomicznych (wśród nich były również

astrologiczne), że nauczanie teorii Koperni
ka oraz Newtona zostało wprowadzone 
przez S . D i m b e r g a  już w roku 1693. Wy
daje się, że w tym samym mniej więcej cza
sie narodziła się w Estonii astronomia ama
torska.

W kronikach historycznych znaleziono 
wiadomości o Gerhardzie H i m s e 1 e (1603 
-  1676), profesorze matematyki, a jedno
cześnie miłośniku astronomii, który praco
wał w najstarszym gimnazjum w Revalu 
(obecnie Tallin, stolica Estonii), a od 1633 
roku układał i wydawał kalendarze astrono
miczne.

Współczesna astronomia w Estonii bez 
wątpliwości wywodzi swój początek od je 
dynej w swoim rodzaju dynastii astronomi
cznej Struve, a przede wszystkim od nie
przeciętnej postaci Wilhelma S t r u v e .  
Warto więc tu przypomnieć choćby najważ
niejsze jego osiągnięcia naukowe. Wszak je 
go imię zostało nadane stacji obserwacyjnej 
w Toravere koło Tartu w roku 1964 podczas 
inauguracji tego nowego ośrodka astronomi
cznego (w stulecie śmierci W. Struve). Na 
marginesie warto wspomnieć, że istnieją po
głoski, iż w swoim czasie namawiano ów
czesnego szefa zakładu, prof. Aksela K i p - 
p e r a aby swoje „dziecię” nazwał imieniem 
pierwszego kosmonauty Jurija G a g a r i 
n a , ale on wybrał postać z przeszłości. Obe
cnie trudno już ustalić, ile tu jest prawdy, a 
ile legendy.

Wróćmy jednak do samego Struvego. 
Friedrich Wilhelm Struve urodził się 15 
kwietnia 1793 roku w mieście Altona (obec
nie przedmieście Hamburga). W roku 1808, 
pragnąc uniknąć służby wojskowej, mło
dziutki Wilhelm przyjeżdża do Tartu, gdzie 
właśnie otwarto Uniwersytet i gdzie już mie-
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Friedrich Georg W ilhelm  Struve (1793 -  1864)

szkał jego starszy brat. Po zakończeniu stu
diów od roku 1813 pracował w Obserwato
rium jako obserwator. Dzięki jego wysiłkom 
oraz dzięki znajomości z F r a u n h o f e -  
r e m  obserwatorium w Tartu otrzymało w 
roku 1824 od słynnego optyka niemieckiego 
największy w owym czasie oraz najdokład
niejszy refraktor o średnicy 9 cali. Tym in
strumentem W. Struve obserwował ponad 
trzy tysiące gwiazd podwójnych i wielokrot
nych oraz przygotował katalog tych obie
któw. Dla 1660 gwiazd pomierzył również 
ruchy własne. Największym osiągnięciem 
Struvego był pomiar w 1838 roku paralaksy 
Wegi (praktycznie jednocześnie z B e s s e -  
1 e m ; przez całe życie trwała przyjacielska 
rywalizacja między tymi dwoma wielkimi 
astronomami XIX wieku). Nie można pomi
nąć milczeniem jego słynnych pomiarów 
geodezyjnych łuku południka od Tartu aż do 
Dunaju (a w kierunku północnym przez 
Skandynawię do Morza Arktycznego), pro
wadzonych w ciągu 35 lat poczynając od 
roku 1816. Struve ponadto domyślił się, wy
przedzając swoją epokę, że oprócz gwiazd w 
przestrzeni kosmicznej muszą znajdować się 
także obłoki pyłu i gazu. Jak wiadomo istnie

nie materii międzygwiazdowej potwierdzo
no dopiero w roku 1930. W ciągu trzydziestu 
lat Struve nie opuścił prawie żadnej dobrej 
nocy obserwacyjnej, ćwierć wieku wykładał 
astronomię na uniwersytecie w Tartu. Pry
watnie był wzorowym ojcem 14 dzieci, a 
jeszcze czworo zaadoptował. Trudno nie po
dziwiać ile ten człowiek potrafił dokonać w 
ciągu jednego życia.

W 1837 r. Struve opuścił Tartu oraz prze
niósł się do Sankt Petersburga, aby utworzyć 
inny ośrodek astronomiczny -  obserwato
rium w Pułkowie. Z „dynastii” Struvego 
przynajmniej cztery osoby pracowały tam 
jako astronomowie: on sam, jego syn Otto, 
oraz wnukowie, synowie Otta, Ludwik i 
German. Talent i zapał Wilhelma Struvego 
był tak wielki, że nawet po jego odejściu z 
Tartu badania astronomiczne nigdy nie zo
stały tam przerwane. Następcą oraz spadko
biercą W. Struvego stał się jego rówieśnik 
Johann Heinrich M a d 1 e r, który przetrwał 
na stanowisku dyrektora obserwatorium w 
Tartu 25 lat. Kiedy w 1840 r. został dyrekto
rem był już znanym w skali europejskiej ob
serwatorem. Między innymi był autorem do
kładnej mapy Księżyca. Prowadził również 
obserwacje gwiazd podwójnych oraz pomia
ry ruchów własnych (ponad 3200 gwiazd). 
Wychodząc z rozpowszechnionego w swo
im czasie założenia, iż gwiazdy, podobnie 
jak planety, „obracają się dokoła ciała środ
kowego”, przypuścił Madler, że w wypadku 
układu gwiazdowego chodzi o obieg dooko
ła środka masy. Posługując się własnymi po
miarami ruchów gwiazd wnioskował, że 
„środek” musi znajdować się w Plejadach 
blisko gwiazdy Alcyone, a nawet oszacował, 
iż Słońce dokona jednego obrotu w ciągu 18 
milionów lat. Choć jego artykuł Centralson- 
ne (1846) wywołał sporą oraz ostrą krytykę, 
Madlera słusznie uważa się za ojca dynamiki 
gwiazdowej. W ciągu trzydziestu lat, kiedy 
szefem obserwatorium byli Madler oraz
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Clausen, prowadzono regularnie obserwacje 
planet, Księżyca oraz komet, zorganizowa
no kilka ekspedycji na zaćmienia słoneczne. 
Niemniej z odejściem Struvego obserwato
rium w Tartu stopniowo traciło swoją pozy
cję, ponieważ nie było wyposażone w nowo
czesne instrumenty i nie mogło rywalizować 
z szybko rozwijającym się Pułkowem. Os
tatnie 25 lat XIX wieku nazywa się niemiec
kim okresem historii astronomii estońskiej. 
Za najważniejsze osiągnięcie tego okresu 
uznano odkrycie przez Ernesta Albrechta 
H a r t w i g a  (1 8 5 1 - 1923) gwiazdy super
nowej w 1885 r. w mgławicy Andromedy.

Czołowymi przedstawicielami astrono
mii estońskiej pierwszej połowy XX stulecia 
są Ernst Ó p i k (1893 -  1987) oraz Taavet 
R o o t s m a e  (1885 -  1959). Po pierwszej 
wojnie światowej obserwatorium astronomi
czne było wyposażone w stosunkowo nie
wielkie teleskopy -  astrograf Petzwalda oraz 
refraktor Zeissa o średnicy 20 cm. Niemniej 
prowadzono obserwacje w celu wyznacze
nia wskaźników barwy oraz jasności foto
graficznych setek gwiazd, obserwowano ce- 
feidy oraz inne gwiazdy zmienne, także me
teory. E. Ópik był głęboko przekonany, iż 
wszyscy astronomowie nawet teoretycy, 
muszą uczestniczyć w obserwacjach; sam 
konsekwentnie też obserwował. Bez żadnej 
przesady można stwierdzić, że mamy obec
nie nowoczesny ośrodek badań astrofizycz
nych w T5ravere dzięki Ernstowi Ópikowi 
oraz Taavetowi Rootsmae, którzy wprowa
dzili nauczanie fizyki kwantowej i relatywi
stycznej w Tartu w latach trzydziestych. 
Później ich najzdolniejsi uczniowie Aksel 
K i p p e r ,  Grigori K u z m i n ,  Włodzimierz 
R i i v e s kształcili obecną generację tartu- 
skich astrofizyków: J. E i n a s t o ,  A. S a -  
p a r a , T .  K i p p e r a , T .  V i i k a  jak i wielu 
innych. Dość niedawno zmarły Ernst Ópik, 
były szef obserwatorium w Armagh (Irlan
dia Północna) był najwybitniejszym astrono

mem pochodzenia estońskiego: dosłownie w 
każdej dziedzinie współczesnej astrofizyki 
E. Ópik osiągnął fundamentalne wyniki (as
tronomia meteorów, teoria ewolucji gwiazd, 
fizyka planetarna, czy też zagadnienia kos- 
mogoniczne). Warto przypomnieć, że jesz
cze w latach trzydziestych słusznie przepo
wiedział, iż tarcza Marsa musi być pokryta 
kraterami meteorytowymi, prawidłowo opi
sał główne etapy ewolucji gwiazd, niezależ
nie od Ciołkowskiego otrzymał równania 
opisujące ruch rakiety odrzutowej. W odróż
nieniu od rosyjskiego uczonego nie potra
ktował swoich „ćwiczeń” na tyle poważnie, 
aby w czasie właściwym je wydrukować. 
Wydaje się paradoksalne, że do dzisiaj jesz
cze nie wydano żadnej książki biograficznej 
poświęconej E. Ópikowi.

Nazwisko E. Ópika jest znane na całym 
świecie, lecz wspomniany już wielokrotnie 
T. Rootsmae niestety prawie nie był znany 
poza granicami Estonii. A przecież jest uwa
żany tu za ojca nowoczesnej statystyki 
gwiazdowej: już w latach trzydziestych tra
ktował poważnie zagadnienia ewolucyjne w 
astronomii gwiazdowej, domyślił się, że roz
kład gwiazd w przestrzeni kosmicznej musi 
odzwierciedlać rozlokowanie materii mię- 
dzygwiazdowej w czasie powstania gwiazd. 
A więc im większa jest średnia prędkość ob
rotu dookoła środka galaktyki, tym młodsze 
muszą być gwiazdy. W swoim czasie to kry
terium kinematyczne, wprowadzone przez 
profesora Rootsmae, było rewelacją.

W 1944 r. E. Ópik, przed wejściem do 
Estonii wojsk radzieckich, opuścił Tartu. 
Skończył się kolejny etap historii rozwoju 
astronomii estońskiej. W drugiej połowie 
XX stulecia, aż do niezapomnianego sierp
nia 1991 roku, przebieg badań astronomicz
nych w Estonii był oczywiście nierozerwal
nie powiązany z astronomią całego ZSRR. 
Dzięki najwybitniejszym spadkobiercom 
szkoły E. Ópika oraz T. Rootsmae -  Akselo-
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wi Kipperowi, Grigiriowi Kuzminowi oraz 
Włodzimierzowi Riivesowi astronomia w 
Estonii już wkrótce, na początku lat 50-tych, 
osiągnęła dość wysoki poziom. Ci trzej zna
komicie uzupełniali się. A. Kipper (1907 -  
1984) był wybitnym fachowcem w dziedzi
nie fizyki gwiazd oraz fizyki teoretycznej 
(jednocześnie, jak i jego nauczyciel, świet
nie znał się na teleskopach i innych odbior
nikach promieniowania), G. Kuzmin był 
bezpośrednim spadkobiercą Taaveta Ro- 
otsmaa w zakresie badań fizyki galaktyk, na
tomiast W. Riives odziedziczył po E. Ópiku 
zamiłowanie do fizyki komet. Za założyciela 
obserwatorium w Toravere słusznie uważa 
się Aksela Kippera. Dyrektor w latach 1950 
-  1973, były wiceprezydent Estońskiej Aka
demii Nauk oraz wybitny uczony -  miał 
również nieprzeciętne zdolności organiza
cyjne. Chyba największą zasługą prof. A. 
Kippera jest to, iż po drugiej wojnie świato
wej wprowadził wykłady z mechaniki kwan
towej na uniwersytecie w Tartu. Za najwy
bitniejsze czysto naukowe osiągnięcie A. 
Kippera powszechnie uznaje się odkryty 
przez niego tzw. dwufotonowy mechanizm 
promieniowania mgławic planetarnych, któ
ry wyjaśnił rozbieżność pomiędzy widmami 
obserwowanymi tych obiektów oraz mode
lami teoretycznymi. Ta fundamentalna praca 
była skończona jeszcze w roku 1943, jednak 
w czasie okupacji niemieckiej nie istniała 
żadna możliwość opublikowania tych wyni
ków. Później, w roku 1952 L. S p i t  z e r  
oraz J. G r e e n s t e i n  opublikowali artykuł 
z podobnymi wynikami. Tylko dzięki inter
wencji E. Ópika, który odjeżdżając z Tartu 
zabrał ze sobą egzemplarz rękopisu (istniała 
obawa, że mógł zginąć w ogniu wojny) wy
jaśniono kwestię pierwszeństwa. Dodajmy 
jeszcze, że słuszność mechanizmu dwufoto
nowej emisji była ostatecznie stwierdzona 
dzięki obserwacjom pozaatmosferycznym w 
dalekim ultrafiolecie ze sztucznych sateli

tów dopiero w latach 80-tych. Jeszcze przed 
wojną światową A. Kipper prowadził obser
wacje cefeid. W latach 5 0 -6 0  zainteresował 
się w związku z tymi obiektami zagadnienia
mi magnetohydrodynamicznymi oraz gene
racją pola magnetycznego w gwiazdach: 
udało mu się pokazać, że pole magnetyczne 
jest wmrożone w materię. Pod koniec swego 
życia A. Kipper starał się wytłumaczyć prze
sunięcie ku czerwieni linii w widmach kwa- 
zarów.

Nowa generacja astronomów estońskich 
otrzymała wykształcenie astrofizyczne na 
wykładach prof. A. Kippera, ale słynna 
szkoła astronomii gwiazdowej w drugiej po
łowie XX wieku powstała dzięki staraniom 
mistrza Grigora Kuzmina (1917 -  1988). W 
życiu codziennym był niezwykle delikat
nym oraz skromnym człowiekiem, nato
miast sprawiał ogromne wrażenie na kole
gach oraz uczniach swoją nieprzeciętną in
tuicją oraz twardością w kwestiach zasadni
czych. Zyskał międzynarodowe uznanie 
przede wszystkim za szereg artykułów doty
czących zagadnienia tak zwanej trzeciej cał
ki ruchu. Całki te, jak wiadomo, są wielko
ściami, które zależą od prędkości oraz poło
żenia gwiazdy: stanowią ważne narzędzia 
teoretycznych badań struktury oraz ruchów 
układów gwiazdowych. Przed Kuzminem 
wykorzystywano głównie całkę energii oraz 
całkę pól. Kuzminowi udało się odnaleźć 
trzecią całkę w postaci, która zależała od 
kwadratu prędkości gwiazdy. Za jej pomocą 
udało się zbudować rozsądne modele Gala
ktyki. A to z kolei pozwoliło oprzeć na solid
nym fundamencie teoretycznym obliczanie 
orbit gwiazd w przestrzeni. Wymieńmy jesz
cze niektóre z ważniejszych prac Kuzmina. 
Udoskonalił on teorię płaskich układów 
gwiazdowych, podstawowe wyniki otrzy
mał w dziedzinie struktury sferycznych 
układów gwiazdowych oraz ewolucji i two
rzenia się struktury spiralnej. Kiedyś Ku-
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Fot. 1. Dawny budynek Obserwatorium Astronomicznego w Tartu.

zmin poskarżył się żartobliwie żonie, iż gło
wa jego jest tak nasycona różnymi pomysła
mi, że potrzebował by do ich zrealizowania 
przynajmniej 150 lat.

Po omówieniu głównych wyników badań 
A. Kippera oraz G. Kuzmina dochodzimy do 
współczesnej epoki rozwoju astrofizyki 
gwiazd, astronomii galaktycznej oraz poza- 
galaktycznej. Po wojnie światowej po raz 
pierwszy w swojej historii obserwatorium 
astronomiczne weszło w skład Instytutu z 
dość rozszerzoną tematyką naukową. Można 
to zauważyć po samej „zmianie szyldu”: In
stytut Fizyki, Matematyki oraz Mechaniki 
(1947 -  1952), Instytut Fizyki i Astronomii 
(1953 -  1973), który w roku 1973 został 
przemianowany na Instytut Astrofizyki oraz 
Fizyki Atmosferycznej (AAI) (tak się nazy
wa i dzisiaj). A więc, pod jednym dachem, 
oprócz badań czysto astronomicznych, ro
biono sporo innych rzeczy: prowadzono ba
dania geofizyczne, konstruowano fotometry 
oraz różne przyrządy dla sztucznych sateli

tów oraz statków kosmicznych, obserwowa
no srebrzyste obłoki z Ziemi i z przestrzeni 
kosmicznej, poznawano procesy fotosynte
zy. Już od czasów wielkiego Wilhelma Stru
ve marzono o prowadzeniu obserwacji astro
nomicznych poza Tartu, bo nawet wtedy 
przeszkadzały obserwacjom astronomicz
nym dym, mgła, światła miejskie. W latach 
trzydziestych, za czasów republiki Estoń
skiej pomysł W. Struvego o mało nie został 
zrealizowany, ale wybuchła druga wojna 
światowa... Jak już mówiliśmy, na początku 
lat 50-tych astronomia estońska miała dość 
wybitną pozycję, była dobrze znana oraz ce
niona w całym ZSRR. Poza niewątpliwymi 
wartościami czysto naukowymi, w oczach 
inteligencji rosyjskiej, zupełnie izolowanej 
od Zachodu przez żelazną kurtynę, Estonia 
wciąż jeszcze miała posmak „niewielkiego 
Zachodu”. Chętnie tu przyjeżdżali czołowi 
astronomowie radzieccy, organizowano w 
Tartu albo w Tallinie liczne sympozja. Dla
tego w roku 1953 przy poparciu Akademii
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I-'ot. 2. Ernst Ó pik (1893 -  1987) (z lewej) w rozm owie z redaktorem  Uranii Krzysztofem Ziołkowskim w Obserwatorium 
A stronom icznym  w Armagh (Irlandia Północna) w sierpniu 1978 roku (fot. M. Suhonen).

Nauk ZSRR była podjęta ostateczna decyzja 
wybudowania nowego obserwatorium astro
nomicznego w Estonii, nieco później wybór 
padł na miejscowość Toravere, 22 km w kie
runku południowym od Tartu. Przed uroczy
stościami inauguracyjnymi jesienią 1964 ro
ku był tu już ustawiony reflektor Maksutowa 
o średnicy 70 cm dla prowadzenia badań 
spektroskopowych oraz dwa, prawie identy
czne półmetrowe reflektory dla obserwacji 
fotometrycznych (głównie gwiazd zmien
nych -  nowych, symbiotycznych oraz zwy
kłych układów zaćmieniowych). Dodajmy, 
że wkrótce była stworzona druga filia -  nie
wielkie obserwatorium w Tallinie, gdzie był 
umieszczony również półmetrowy reflektor 
Maksutowa i gdzie już od 25 lat astronomo
wie zawodowi oraz miłośnicy prowadzą ob
serwacje gwiazd zmiennych (kierownikiem 
obserwatorium przez cały czas pozostaje P.

K a ł  v).
Wszyscy astronomowie w miarę możli

wości zajmowali się uzupełnieniem oraz 
udoskonalaniem „parku instrumentów”. 
Szczególne zasługi mają prof. J. E i n a s t o , 
przedwcześnie zmarły prof. L. L u u d (1933 
-  1989) oraz T. K i p p e r (syn byłego dyre
ktora A. Kippera). W 1975 r. obserwatorium 
otrzymało 1.5 m reflektor AZT-12 (wszy
stkie teleskopy były wyprodukowane w Le
ningradzie) -  jest to jeden z największych 
teleskopów w Europie północnej. Głównym 
odbiornikiem promieniowania do rejestracji 
widm pozostaje spektograf Cassegraina 
ASP-32, przeznaczony do spektrografii sła
bych gwiazd, mgławic oraz obiektów poza- 
galaktycznych z małą lub umiarkowaną dys
persją (od 18 do 556 A/mm; obejmuje on 
zakres długości fal 3000 -  11000 A). W 
Estonii, jak wszędzie w krajach bałtyckich,
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nie istnieją miejscowości z bardzo dobrymi 
warunkami dla prowadzenia obserwacji 
astronomicznych. Obserwatorium astrono
miczne jest położone na wysokości 73 m 
npm, typowajakość obrazu („seeing”) jest tu 
rzędu 3" i tylko rzadko wynosi 1". Co gorsza 
przezroczystość warstw atmosferycznych 
stopniowo pogarsza się (o czym przekonują
co świadczą wyniki pomiarów geofizycz
nych prowadzonych od prawie 40 lat). Śred
nia liczba jasnych nocy przydatnych (choć
by częściowo) do pomiarów spektroskopo
wych nie przekracza 90 -  100, natomiast li
czba nocy fotometrycznych wynosi nie wię
cej niż 30 -  40 na rok, a zdarza się czasem, 
że nawet 1 0 -1 5  (co prawda, kiedy wypada 
taka noc w końcu roku, jeden seans obserwa
cyjny może trwać aż 16 - 1 7  godzin!). Głów
ne okresy obserwacyjne to luty -  maj oraz 
sierpień -  listopad. Dlatego miejscowi ob
serwatorzy zawsze starali się prowadzić ob
serwacje jeszcze w innych ośrodkach z le
pszym astroklimatem: w Biurakanie, Bułga
rii, w obserwatorium Krymskim, na 6-me- 
trowym teleskopie (Zieleńczukskaja, Pół
nocny Kaukaz), dzięki dobrym stosunkom z 
astronomami wspomnianych ośrodków. Od 
pewnego czasu szukano możliwości stwo
rzenia małej stacji obserwacyjnej na szczy
cie Majdanak. Przeprowadzono tam już ob
serwacje fotometryczne za pomocą półme
trowego teleskopu. W obecnej sytuacji poli
tycznej rozwój wspomnianej stacji wydaje 
się jednak nieaktualny. Od czasu powstania 
obserwatorium w Toravere, stary ośrodek w 
Tartu stopniowo prawie zupełnie stracił 
swoje znaczenie naukowe, choć prowadzo
no tam jeszcze obserwacje planetoid oraz 
komet za pomocą astrografu Petzwalda, na
tomiast jedna z sal została przebudowana na 
muzeum astronomiczne. Wśród najcenniej
szych eksponatów jest oczywiście słynny re- 
fraktor Struvego. W ostatnim czasie pojawi
ły się plany odrodzenia starego obserwato

rium jako centrum kosmologicznego. Obec
nie w AAI z grubsza można wyodrębnić trzy 
główne kierunki: fizyka gwiazd oraz plazmy 
astrofizycznej, fizyka galaktyczna oraz po- 
zagalaktyczna i kosmologia. Tradycyjne 
kiedyś działy, które odgrywały ważną rolę w 
Tartu: badania komet, meteorów oraz plane
toid odeszły do przeszłości. Natomiast roz
wijają się badania kosmologiczne i to jest 
chyba znak czasu.

Ciekawe jest porównanie ilościowe eta
tów obserwatorium. Za czasów Struvego, a 
faktycznie biorąc przez cały wiek XIX, na 
etacie obserwatorium w Tartu był, poza dy
rektorem, astronom -  obserwator oraz asy
stent. W latach 30-tych w epoce E. Ópika na 
stale zatrudnionych było 5 - 6  astronomów 
oraz kilku młodych na części etatu. Nato
miast w Instytucie Fizyki, Matematyki i Me
chaniki w roku 1946 było już zatrudnionych 
30 osób, w latach 80-tych liczba pracowni
ków w AAI dochodziła do 240, obecnie wy
nosi 140, w tym 30 astronomów.

W młodym państwie estońskim wszystko 
się szybko zmienia, ale na razie od kilku lat 
Instytut nie może uzyskać funduszy na naby
cie aparatury, literatury astronomicznej, co
raz trudniej wydawać Tahetorni Kalender, 
Kalendarz Obserwatorium niezmiennie dru
kowany od 1924 roku. Za to regularnie wy
chodzi nowe czasopismo państw bałtyckich 
Baltic Astronomy (redaktor naczelny, prof. 
V. S t r a j z y s , jest z Litwy) w języku an
gielskim. Jednocześnie zaprzestano wyda
wania publikacji obserwatorium w Tartu 
(wydawanych od roku 1817-go!). Zespół 
astronomów zawodowych Estonii stanie się 
niedługo pełnoprawnym zbiorowym człon
kiem Międzynarodowej Unii Astronomicz
nej (obecnie 11 astronomów jest jej indy
widualnymi członkami). Estonia ma rów
nież nadzieję na wstąpienie w niedalekiej 
przyszłości do ESO, najpierw na prawach 
obserwatora.
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Stanisław R. B r z o s t k i e w i c z  -  Dąbrowa Górnicza

WENUS -  PLANETA OKRYTA MGŁĄ TAJEMNICZOŚCI

Co się ukrywa pod gęstą i nieprzejrzystą 
powłoką wenusjańskich chmur? Oto pyta
nie, jakie astronomowie zadawali sobie już u 
schyłku ubiegłego stulecia i chociaż od cza
su do czasu pojawiały się doniesienia o do
strzeżeniu na Wenus jakiegoś szczegółu, to 
jednak odnoszono się do tych doniesień z 
dużą rezerwą, gdyż „według wszelkiego pra
wdopodobieństwa -  pisał Marcin E r n e s t  
-  polegają one na złudzeniu”. A naw et, jest 
rzeczą wątpliwą -  dodawał lwowski astro
nom -  czy w ogóle kiedykolwiek oko ludz
kie będzie w stanie przeniknąć gęsty woal 
chmur”*. W jakimś stopniu miał rację, at
mosfera Wenus stanowi poważną przeszko
dę dla promieniowania z widzialnej części 
widma i wobec niej bezradne okazały się nie 
tylko naziemne teleskopy optyczne, ale tak
że kamery zainstalowane w sondach kosmi
cznych w pobliżu planety. Na szczęście tę 
gęstą powłokę wenusjańskich chmur stosun
kowo łatwo przenikają fale radiowe i już w 
latach pięćdziesiątych obecnego stulecia za
częto rozmyślać o radarowych sondowa- 
niach naszej sąsiadki kosmicznej.

Za historyczną datę tego rodzaju badań 
Wenus możemy uznać 10 marca 1961 roku. 
Owego bowiem dnia uczeni z Jet Propulsion 
Laboratory w Kalifornii nawiązali pierwszy 
kontakt z planetą właśnie za pośrednictwem 
radaru, wysyłając w kierunku wenusjańskie- 
go globu odpowiednie sygnały radiowe 
(użyto fali o długości 12,5 cm), które docie
rały do Wenus i odbijając się od jej powierz
chni, do zainstalowanej na Ziemi aparatury 
niczym echo wracały po kilku minutach (ty

le czasu fale radiowe potrzebowały na dwu
krotne pokonanie odległości dzielącej w da
nym czasie obie planety). W ten sposób uzy
skano pierwsze konkretne informacje o 
ukształtowaniu powierzchni Wenus, toteż z 
czasem mogła powstać jej pierwsza mapa, 
obejmująca obszar dostępny do obserwacji z 
Ziemi podczas dolnego złączenia planety. 
Na mapie tej znalazły się zarówno najwy
ższe góry wenusjańskie (Maxwell Montes), 
jak i dwie interesujące krainy (Alpha Regio 
i Beta Regio). Dalszy postęp w kartografii 
Wenus możliwy był dopiero wtedy, gdy son
dowania radarowe zaczęto przeprowadzać z 
niewielkiej odległości, wykorzystując do te
go celu sondy kosmiczne. Okrążały one glob 
wenusjański po odpowiednio dobranych or
bitach i przekazywały na Ziemię obrazy ra
darowe poszczególnych fragmentów powie
rzchni planety. Początek zrobiła sonda Pio
neer Venus 1, kontynuowały takie badania 
sondy Wenera 15 i Wenera 16, a dzieła do
kończyła sonda Magellan. Przekazane przez 
nią obrazy umożliwiły zestawienie plastycz
nej mapy całej powierzchni Wenus (patrz 
zdjęcia na pierwszej stronie okładki).

Sondowania radarowe umożliwiły jednak 
nie tylko dobrze poznać rzeczywistą rzeźbę 
powierzchni Wenus. Dzięki nim udało się 
również rozwiązać inne ważne problemy, za 
przykład zaś może służyć dokładny pomiar 
promienia globu wenusjańskiego, mierzące
go w rzeczywistości 6051,2 ±  0,3 km, czyli 
o około 50 km mniej niż to wynikało z po
miarów wykonanych na podstawie optycz
nych obserwacji teleskopowych. No i wresz-

* Marcin Ernest tak pisze w książce Planety i warunki życia na nich (W arszawa-Lwów 1913, str. 165).
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cie w oparciu o sondowania radarowe można 
było wyznaczyć okres rotacji Wenus, czym 
długo zajmowało się wielu badaczy, którzy 
jednak -  jak  dziś wiemy -  opierali swe wnio
ski na obserwacji utworów atmosferycznych 
i dlatego żaden z nich nie mógł otrzymać 
poprawnego wyniku. Według jednych glob 
wenusjański miał dokonywać obrotu wokół 
swej osi raz na 22 godziny i 21 minut, we
dług in n y ch -w  ciągu 224 dni 16 godzin i 48 
minut, gdy tymczasem faktyczny okres ob
rotu Wenus wynosi aż 243,16 dnia. Tak dłu
ga jest tam doba gwiazdowa, bo doba słone
czna trwa tylko 116,8 dnia. Po prostu glob 
wenusjański obraca się w przeciwnym kie
runku niż glob ziemski i -  nie biorąc pod 
uwagę Urana -  pozostałe planety Układu 
Słonecznego.

Tak więc w ostatnim ćwierćwieczu astro
nomowie dowiedzieli się dużo więcej o We
nus niż poprzednie pokolenia badaczy w cią
gu kilku stuleci. Mimo to pozostała ona jed
ną z najbardziej zagadkowych planet Układu 
Słonecznego, bo chociaż współczesnym 
astronomom udało się odpowiedzieć na nie
jedno ważne z punktu widzenia planetologii 
pytanie, to jednak ich miejsca zajęły niezna
ne dotąd, znacznie trudniejsze do rozwiąza
nia problemy. Daremne są przecież -  przy
najmniej na razie -  wysiłki uczonych, aby 
dowiedzieć się czegoś konkretnego na temat 
wydarzenia, które niewątpliwie rozegrało 
się w odległej przeszłości i doprowadziło do 
tego, że oś rotacyjna obróciła się o 180° i że 
dziś planeta wiruje jakby „do góry nogami”, 
a przy tym obraca się bardzo wolno, dużo 
wolniej od innych planet. Jedynym znanym 
mechanizmem, mogącym wyjaśnić to „nie
normalne” -  można by powiedzieć -  zacho
wywanie się Wenus jest założenie, iż w 
przeszłości doszło do jej „ciasnego” spotka
nia z jakąś inną planetą Układu Słonecznego 
lub -  co jednak wydaje się mniej prawdopo
dobne -  z jakimś intruzem przybyłym z

przestrzeni międzygwiazdowej. Nic więcej 
na ten temat nie potrafimy dziś powiedzieć, 
choć planetologowie chcieliby zapewne 
wiedzieć, co to było za ciało i co się z nim 
potem stało? Ale na te dwa -  zdawałoby się 
tak proste pytania -  współczesna nauka nie 
potrafi udzielić jednoznacznej odpowiedzi i 
z konieczności możemy robić na ten temat 
różne przypuszczenia.

Jednak powolna rotacja Wenus i jej wste
czny kierunek to właściwie „małe piwo” w 
porównaniu z innymi zagadnieniami doty
czącymi tej planety. O wiele trudniej bo
wiem zrozumieć mechanizm, w wyniku któ
rego doszło do synchronizacji jej wsteczne
go obrotu z ruchem orbitalnym Ziemi? Idzie 
po prostu o to, że glob wenusjański dokonuje 
względem naszej planety pełny obrót raz na 
około 146,0 dni, co stanowi dokładnie jedną 
czwartą okresu synodycznego Wenus, wy
noszącego -  jak wiadomo -  583,9 dnia. Z 
tego zaś wynika, iż podczas każdego złącze
nia dolnego, do którego dochodzi właśnie co 
583,9 dnia, zwraca ona ku Ziemi zawsze jed
ną i tę samą półkulę swego globu. Jako jedy
ne rozsądne wyjaśnienie powyższej zagadki 
byłoby przyjęcie założenia, że doprowadziły 
do tego siły pływowe, działające między obu 
planetami. One to właśnie są odpowiedzial
ne za to, że zaistniała zależność rotacji Mer
kurego od Słońca, lecz w tym przypadku 
idzie o znacznie większe siły pływowe niż 
te, jakie działają między Ziemią i Wenus nie 
tylko dziś, ale i w przeszłości. Przecież za
równo masy tych planet, jak i dzielące je 
odległości niemal od samego początku ist
nienia Układu Słonecznego były takie same 
jak obecnie, a w każdym razie pod tym 
względem nie mogły nastąpić jakieś większe 
zmiany. A jeżeli tak istotnie było, to jak ich 
wzajemne oddziaływania grawitacyjne mo
gły doprowadzić do tego stanu, który dziś 
obserwujemy? Niestety, pytanie to musi po
zostać -  przynajmniej do pewnego czasu -
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bez odpowiedzi.
Równie trudny do rozwiązanie problem 

stanowi niewątpliwie atmosfera Wenus. Z 
pomiarów wykonanych za pomocą sond 
kosmicznych wynika, że ma ona prawie 100 
razy większą masę od atmosfery Ziemi, po
siada zupełnie inną strukturę, a dwutlenek 
węgla to jej główny składnik (około 96 proc. 
zawartości). Zaczyna się mniej więcej na 
wysokości 250 km nad powierzchnią globu 
wenusjańskiego, chociaż jest jeszcze bardzo 
rzadka, gęstość gazu nie przekracza tu 
10-'5 g/cm3. Stopniowo jednak wzrasta i na 
wysokości 125 km wynosi już  10-10 g/cm3, a 
temperatura dochodzi do około 300 kelwi
nów (27° C). Ale potem spada do około 180 
kelwinów (-93° C) na wysokości 100 km, po 
czym szybko rośnie i ten wzrost temperatury 
utrzymuje się aż do samej powierzchni pla
nety. Wypada przy tym zaznaczyć, że już ta 
zewnętrzna część atmosfery Wenus składa 
się z warstw o różnym stopniu jonizacji, a 
najlepiej z nich zbadana znajduje się na wy
sokości 144 km i ma około 1 km grubości.

Skład chemiczny wenusjańskiej i ziemskiej 
atmosfery

Składniki Wenus Ziemia
Główne: C02 (96,5%) 

N2 (3,5%)
N2 (78,1%) 
0 2 (20,9%) 
Ar (0,9%)

Śladowe: H20, Ar, H2S, 
CO, COS, Ne, 
Kr, S02

H20 , C02, Ne, 
CH4i Kr, S02

Tworzą ją  głównie jony tlenu, powstające -  
przypuszczalnie tak samo jak  na Ziemi -  w 
wyniku działania nadfioletowego promie- 

. niowania Słońca. Interesujące jest może to, 
że jonosfera istnieje nie tylko nad dzienną, 
lecz i nad nocną półkulą Wenus, dokąd przez 
długi czas promieniowanie słoneczne nie 
dochodzi i wobec tego tamtejsze jony muszą 
mieć zupełnie inny rodowód. Najprawdopo
dobniej są to jony magnezu i żelaza, chara

kteryzujące się długim czasem życia, znacz
nie dłuższym od czasu życia jonów tlenu. 
Przypuszczalnie dostarczają je  wpadające 
do wenusjańskiej atmosfery liczne meteoroi- 
dy.

Górna część atmosfery Wenus jest niemal 
całkowicie przeźroczysta i promieniowanie 
Słońca stosunkowo łatwo przez nią przecho
dzi. Pod tym względem sytuacja gwałtownie 
się pogarsza gdzieś na wysokości 70 km, 
gdyż mniej więcej do tej wysokości sięga 
górny pułap głównej warstwy wenusjań- 
skich chmur, składających się przede wszy
stkim z mikroskopijnych kropelek kwasu 
siarkowego (mają one około 1 (0,m średnicy). 
Chłodniejsze z nich obniżają się i układają w 
owe tajemnicze ciemne pasma, tworzące coś 
w rodzaju leżącej litery „Y”, co doskonale 
widać na obrazach planety otrzymanych za 
pomocą sond kosmicznych (Mariner 10, 
Pioneer Venus i Galileo), a niedawno także 
za pomocą teleskopu kosmicznego HST 
(patrz zdjęcie na drugiej stronie okładki). 
Nie ulega przecież najmniejszej wątpliwo
ści, że idzie tu o jakieś osobliwe twory atmo
sferyczne, przemieszczające się -  jak dziś 
wiemy -  ze wschodu na zachód z dość dużą 
prędkością, dokonując pełnego obiegu wo
kół planety w ciągu około 4 dni. To te twory 
dawniejsi badacze brali za formacje topogra
ficzne znajdujące się rzekomo na stałej po
wierzchni Wenus i na tej podstawie mylnie 
oceniali zarówno jej rozmiary, jak i okres 
obrotu osiowego. W rzeczywistości mamy 
do czynienia z grubą warstwą chmur, uno
szących się nad powierzchnią globu wenu
sjańskiego dość wysoko, a w każdym razie 
znacznie wyżej niż ziemskie chmury nad po
wierzchnią Ziemi. A ponieważ ta warstwa 
odbija aż około 75 proc. padającego na We
nus promieniowania słonecznego, czyli - ja k  
mówią astronomowie -  posiada ona tak duże 
albedo, toteż co do jasności jest trzecim -  po 
Słońcu i Księżycu -  ciałem niebieskim na
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ziemskim niebie. W omawianej warstwie 
panuje oczywiście półmrok, tarczy słonecz
nej już stamtąd nie widać, a w ogóle widocz
ność jest słaba i nie przekracza paru kilome
trów. Ale chociaż centymetr sześcienny tam
tejszych chmur zawiera około 300 kropelek 
kwasu siarkowego, to jednak ciśnienie bywa 
jeszcze znośne, wynosi bowiem jedynie po
łowę ciśnienia przy powierzchni Ziemi. A 
temperatura tej warstwy wenusjańskich ob
łoków osiąga tylko 275 kelwinów (2° C).

Niżej, między 58 a 52 km nad powierzch
nią Wenus rozciąga się druga, nieco skro
mniejsza warstwa chmur. W ich skład wcho
dzą już nie tylko wspomniane wyżej kropel
ki kwasu siarkowego, ale także cząsteczki 
siarki zarówno w postaci stałej, jak i ciekłej. 
Są one dużo większe od kropelek kwasu 
siarkowego, mają bowiem po około 15 (im 
średnicy, lecz centymetr sześcienny zawiera 
tylko około 100 takich cząsteczek. Tempera
tura nie jest tu jeszcze zbyt wysoka, wynosi 
jedynie około 310 kelwinów (około 40° C). 
Następnie mamy jakby pustą przestrzeń, po 
czym natrafiamy na trzecią warstwę chmur, 
których dolny pułap znajduje się około 49 
km nad powierzchnią Wenus. Przeważają w 
nich cząsteczki siarki, ich gęstość jest dość 
znaczna, w centymetrze sześciennym -  jak 
się ocenia -  może być nawet 400 takich czą
steczek. Widoczność musi więc być tam bar
dzo zła i niektórzy porównują ją  do widocz
ności w ziemskich chmurach.

Pod opisanymi wyżej trzema warstwami 
chmur występują mgły o nieustalonym do
tąd składzie chemicznym. Jednakże od wy
sokości około 30 km nad powierzchnią We
nus atmosfera robi się coraz bardziej 
przeźroczysta, widoczność wzrasta do kilku
dziesięciu kilometrów, oświetlenie w przy
bliżeniu odpowiada temu, jakie mamy na 
Ziemi podczas pochmurnego dnia. A przy 
tym jest niemal bezwietrznie, bo o ile w gór
nych warstwach wenusjańskiej atmosfery

wieją silne wiatry (ich prędkość wynosi oko
ło 100 m na sekundę), to tu mamy kompletny 
spokój (prędkość wiatru nie przekracza paru 
metrów na sekundę). Robi się za to coraz 
cieplej, na wysokości 30 km temperatura do
chodzi już do 500 kelwinów (około 220° C), 
a ciśnienie mniej więcej 10 razy przewyższa 
ciśnienie przy powierzchni Ziemi. Im jednak 
bliżej powierzchni planety, tym światło staje 
się coraz bardziej czerwonawe i taką też bar
wę zdają się mieć tamtejsze utwory topogra
ficzne. Na wysokości 10 km widoczność 
zmniejsza się do 12 km, temperatura zaś 
wzrasta do 720 kelwinów (około 450° C). Z 
wysokości około 7 km można już dobrze 
rozpoznać szczegóły na powierzchni, lecz 
jak dotąd nie potwierdziły się przypuszcze
nia, że z uwagi na dużą gęstość atmosfery 
musi występować tam silna refrakcja i w 
związku z tym obserwator odnosiłby wraże
nie, iż znajduje się w środku olbrzymiej cza
szy. Obrazy otrzymane za pomocą lądują
cych na powierzchni Wenus sond Wenera 
nic takiego nie ukazują i to też stanowi pew
ną zagadkę dla badaczy.

Ale atmosfera Wenus i warunki panujące 
na jej powierzchni były o wiele większymi 
niespodziankami dla badaczy. Bo czy mógł 
ktoś przed laty przypuszczać, że piekło dan
tejskie to nic w porównaniu z tym, co czło
wiek tam zastał? Przede wszystkim na po
wierzchni planety panuje duże ciśnienie, 
gdyż -  według pomiarów wykonanych za 
pomocą sond kosmicznych -  wynosi ono aż 
900 kPa, czyli jest prawie 90 razy większe 
niż przy powierzchni Ziemi. O temperaturze 
lepiej nie mówić, dochodzi bowiem do 750 
kelwinów (około 480° C), a w takiej tempe
raturze topi się już ołów. Należy przy tym 
wyjaśnić, że warunki takie panują nie tylko 
na dziennej półkuli Wenus, ale także na pół
kuli nocnej i to zarówno w tamtejszych tro
pikach, jak i w okolicach podbiegunowych. 
Sprawcą zaś tego wszystkiego jest przede
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wszystkim dwutlenek węgla, stanowiący -  o 
czym już wspominaliśmy -  główny składnik 
wenusjańskiej atmosfery. Występują w niej 
oczywiście również inne gazy, ale w zniko
mych ilościach i w sumie nie przekraczają 
one paru procent jej zawartości. Z drugiej 
jednak strony musimy pamiętać o tym, że 
chociaż te inne składniki stanowią jedynie 
drobną część wenusjańskiej atmosfery, to z 
uwagi na jej dużą masę faktyczna zawartość 
niektórych składników może tam być dużo 
większa niż w atmosferze Ziemi (na przy
kład argonu jest 500 razy, a neonu nawet 
2700 razy więcej). Lecz -  co koniecznie 
trzeba podkreślić -  dwutlenek węgla stano
wi główny składnik wenusjańskiej atmosfe
ry i on przede wszystkim przyczynia się do 
efektu cieplarnianego.

I pomyśleć -  do niedawna Wenus ucho
dziła za bliźniaczą siostrę naszej planety. 
Kiedyś wydawało się to być w pełni uzasa
dnione, gdyż pod względem rozmiarów i 
masy niewiele ustępuje ona Ziemi, obie pla
nety powstały niemal w tym samym rejonie 
prasłonecznej mgławicy i dziś są najbliższy
mi sąsiadkami kosmicznymi, a jednak -  jak 
się okazało -  panują na nich tak odmienne 
warunki. Jest to niewątpliwie jedna z najwię
kszych zagadek przyrody i biorąc pod uwagę 
podane tu fakty wypadałoby zapytać, dla
czego Wenus i Ziemia mają tak różne atmo
sfery, czy różnica ta zrodziła się już w pro
cesie formowania się tych ciał, czy też dosz
ło do niej dopiero w wyniku późniejszej 
ewolucji? Te i inne pytania zapewne zadaje 
każdy, kto tylko bliżej zaznajomi się z wenu- 
sjańską atmosferą i warunkami panującymi 
dziś na tej planecie. Z  otrzymanych za po
mocą sond kosmicznych danych wynika, że 
atmosfery Wenus i Ziemi zawierają niemal 
takie same ilości azotu i że najprawdopodob
niej dotyczy to również tlenku węgla, bo i na 
naszej planecie występuje on w dużych ilo
ściach, lecz znaczna jego część związana

jest w skałach zawierających węgiel. Dopro
wadziła do tego biosfera, która na Ziemi buj
nie się rozwinęła, a której Wenus nie ma i 
przypuszczalnie nigdy nie było. Ogromną w 
tym rolę odgrywała i nadal zresztą odgrywa 
ziemska hydrosfera.

Woda -  sądzi wielu współczesnych pla- 
netologów -  to właśnie klucz do rozwiązania 
zagadki obecnego klimatu Wenus. Jest to po 
prostu planeta wyjątkowo sucha, bo o ile 
ogólna masa wody zawartej w ziemskiej at
mosferze i hydrosferze wynosi 1,4x1024 g, to 
ogólną masę wody występującą pod postacią 
pary w wenusjańskiej atmosferze ocenia się 
zaledwie na 5 x l0 19 g. Krótko mówiąc -  wo
dy na Ziemi jest przynajmniej około 30 000 
razy więcej niż na Wenus, a być może -  bo i 
tego nie da się wykluczyć -  pod tym wzglę
dem planety te różnią się jeszcze bardziej. A 
ponieważ woda ma wielki wpływ na powsta
wanie węglistych minerałów, duże jej ilości 
na Ziemi w zupełności wyjaśniają, dlaczego 
większość tlenku węgla została uwięziona w 
skałach zawierających wspomniane minera
ły. Co więcej -  to właśnie opady pod posta
cią deszczu lub śniegu sprawiają, iż w atmo
sferze ziemskiej nie przybywa dwutlenku 
węgla, lecz utrzymuje się w niej stale mniej 
więcej na takim samym poziomie. Nie moż
na zatem wykluczyć, że pierwotnie analogi
czna sytuacja była na Wenus, gdyż i tam 
mogły niegdyś znajdować się morza zawie
rające porównywalne ilości wody, a wię
kszość tamtejszego dwutlenku węgla mogła 
być wtedy związana w skałach tworzących 
skorupę planety. Glob wenusjański krąży 
jednak bliżej Słońca niż glob ziemski i otrzy
muje znacznie więcej ciepła, toteż woda wy
pełniająca te morza wydajnie parowała i w 
tamtejszej atmosferze unosiło się coraz wię
cej pary wodnej. A przecież para wodna -  
podobnie jak dwutlenek węgla -  wywołuje 
efekt szklarniowy, w związku z czym proces 
parowania został jeszcze bardziej przyspie-
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szony i w końcu powierzchnia planety prze
obraziła się w jałową pustynię. Z coraz lepiej 
ogrzewanej skorupy planety uwolniły się 
duże ilości dwutlenku węgla i w ten sposób 
atmosfera Wenus osiągnęła swój obecny 
stan.

Ale na ile powyższe rozważania są popra
wne i co się potem stało z tak wielką ilością 
pary wodnej? Pytanie całkiem logiczne, lecz 
trudno na nie udzielić jednoznacznej odpo
wiedzi, choć na pierwszy rzut oka wydaje się 
to być tak proste. Wiadomo bowiem, że nad
fioletowe promieniowanie Słońca mogłoby 
znajdującą się w atmosferze Wenus parę 
wodną rozłożyć na tlen i wodór, przy czym 
tlen mógłby być zużyty na utlenianie mine
rałów tworzących skorupę planety, wodór 
zaś z łatwością umykałby z jej pola grawita
cyjnego i oddalał w przestrzeń międzyplane
tarną. Niestety, wydajność tego mechani
zmu wydaje się być zbyt mała, a w każdym 
razie niedostateczna na to, aby w czasie ist
nienia Układu Słonecznego mogło dojść do 
tak znacznego wysuszenia Wenus. Badania 
zdają się dowodzić, że tylko niewielka ilość 
pary wodnej, która dziś znajduje się w tam
tejszej atmosferze, może przedostać się do 
górnych warstw tej atmosfery, a tylko tam 
może dochodzić do jej rozkładu na tlen i 
wodór. W związku z tym wypada się zasta
nowić, czy przypadkiem ta planeta od same
go początku nie była tak sucha i czy wystę
pująca dziś w atmosferze wenusjańskiej para 
wodna nie ma „słonecznego pochodzenia”? 
I takiej możliwości nie można przecież wy
kluczyć, gdyż -  o czym będzie jeszcze mo
wa -  Wenus ma bardzo słabe pole magnety
czne, toteż cząstki wiatru słonecznego mogą 
głęboko przenikać do jej atmosfery. A po

nieważ korpuskularne promieniowanie 
Słońca zawiera zjonizowane atomy wodoru, 
to te w niższych warstwach wenusjańskiej 
atmosfery mogą łączyć się z atomami tlenu i 
tworzyć tam molekuły wody. No i wreszcie 
woda może pochodzić z wpadających do tej 
atmosfery jąder komet lub ich fragmentów.

Czy i ewentualnie w jakim stopniu przed
stawione powyżej hipotezy mogą być pra
wdziwe? Tego oczywiście na razie nie wie
my i nawet trudno powiedzieć, czy kiedyś w 
przyszłości zostanie to wyjaśnione do końca. 
Warto jednak na zakończenie wspomnieć o 
jeszcze jednej osobliwości Wenus, która 
wprawdzie i bez tego -  jak zdążyliśmy się 
przekonać -  w pełni zasługuje na miano ta
jemniczej planety. Mamy na myśli jej słabe 
pole magnetyczne, czego nie można zrozu
mieć, gdyż jest to planeta o rozmiarach, ma
sie i gęstości prawie takich samych, jakie ma 
Ziemia. Na ten temat istnieje wciąż wiele 
niejasności, niepewne są wszelkie przypusz
czenia usiłujące wyjaśnić, dlaczego jedne 
planety posiadają silne pola magnetyczne, 
inne natomiast bardzo słabe. Jedni przypusz
czają, że pole magnetyczne planety związa
ne jest z istnieniem jej żelaznego jądra, ale 
nie potrafią wyjaśnić, dlaczego Wenus mia
łaby być pozbawiona takiego jądra. Drudzy 
zakładają, iż pole magnetyczne powstaje do
piero wtedy, gdy planeta odpowiednio szyb
ko obraca się wokół swej osi, a Wenus prze
cież wiruje bardzo wolno. Ale wobec tego 
jak wytłumaczyć, że Merkury posiada dość 
silne pole magnetyczne, chociaż też ma sil
nie wyhamowaną rotację? Tak więc i pod 
tym względem Wenus okrywa mgła taje
mniczości!

ASTRO-BIT poleca programy komputerowe z astronomii na IBM PC, algorytmy astrono
miczne: kupno -  sprzedaż, Ireneusz Włodarczyk, 42-500 Będzin, ul. Rewolucjonistów 
15/13.
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Krzysztof Z i o ł k o w s k i  — Warszawa

NOWE ODKRYCIA W ŚWIECIE KOMET

Jeszcze nie wygasły do końca emocje roz
budzone przez kometę Shoemaker-Levy 9 i 
jej zderzenie z Jowiszem w lipcu 1994 roku, 
a już pojawiły się nowe obiekty, które wyda
ją  się zapowiadać kolejny przypływ zainte
resowań kometami. Tegoroczne lato przy
niosło bowiem kilka ciekawych odkryć w 
świecie tych niezwykłych ciał niebieskich.

Kometa C/1995 O l (Hale-Bopp)

Największe nadzieje wiążą zarówno pro
fesjonaliści jak  i amatorzy z kometą C/1995 
O l, której odkrywcami są dwaj amerykań
scy miłośnicy astronomii: Alan H a l e  
(Cloudcroft, Nowy Meksyk) i Thomas 
B o p p (Stanfield, Arizona). Obaj, niezależ
nie od siebie, obserwując w nocy z 22 na 23 
lipca 1995 roku za pomocą kilkunastocalo- 
wych teleskopów gromadę kulistą M70 w 
gwiazdozbiorze Strzelca, dostrzegli w jej 
pobliżu rozmyty obiekt z centralną konde
nsacją o jasności około 10 mag., którego nie 
zdołali zidentyfikować z żadnym ze znanych 
obiektów mgławicowych. O swym spostrze
żeniu natychmiast powiadomili Biuro Tele
gramów Astronomicznych Międzynarodo
wej Unii Astronomicznej, które cyrkularzem 
nr 6187 datowanym 23 lipca doniosło o od
kryciu nowej komety. W wielu obserwato
riach na całym świecie zaczęto intensywnie 
ją  obserwować, co umożliwiło Danielowi 
W.E. G r e e n o w i ogłoszenie już 26 lipca 
pierwszych prowizorycznych elementów pa
rabolicznej orbity tej komety obliczonych na 
podstawie 57 pomiarów jej pozycji na niebie 
wykonanych od 24 do 26 lipca. Okazało się, 
że w momencie odkrycia była ona oddalona 
od Słońca o około 7 j.a.; amatorzy nigdy 
jeszcze nie odkryli tak odległej komety.

Kilka dni później Robert H. M c -  
N a u g h t  z Australii doniósł, że znalazł ob
raz tej komety na kliszy eksponowanej 27 
kwietnia 1993 roku za pomocą 1.2 m tele
skopu w obserwatorium w Siding Spring. 
Znajdowała się ona wtedy w odległości oko
ło 13 j.a. od Słońca, miała jasność około 18 
mag. i była otoczona komą o średnicy około 
0.4 minuty kątowej. Nie dostrzegł natomiast 
jej śladu na kliszy z 1 września 1991 roku 
mimo, że powinien on być wtedy słabszy od 
obrazu w 1993 roku tylko o 1 mag. Uzupeł
nienie zbioru już prawie 250 obserwacji o 
pozycję z 1993 roku umożliwiło znacznie 
bardziej wiarygodne wyznaczenie orbity no
wej komety i jej efemerydy na najbliższą 
przyszłość. Na początku sierpnia Brian G. 
M a r s d e n ogłosił wyniki swoich obliczeń, 
z których wynikało, że kometa Hale’a-Bop- 
pa porusza się po orbicie eliptycznej o mi- 
mośrodzie 0.995 położonej w płaszczyźnie 
niemal prostopadłej do płaszczyzny eklipty- 
ki i 1 kwietnia 1997 roku przejdzie przez 
peryhelium odległe od Słońca o 0.9 j.a. Zbli
żając się do Słońca minie Jowisza w odległo
ści 0.7 j.a. w dniu 5 kwietnia 1996 roku, a 
najbliżej Ziemi znajdzie się 23 marca 1997 
roku w odległości 1.3 j.a. Jeśli stosunkowo 
duża jasność komety w momencie odkrycia 
nie jest wynikiem jakiegoś jej wybuchu ale 
naturalnej ewolucji to można oczekiwać, że 
do wiosny 1997 roku pojaśnieje ona nawet 
do -2  mag. czyli może być w tym czasie 
doskonale widocznym i niezwykle okaza
łym obiektem na niebie.

Te pierwsze prognozy trzeba jednak 
przyjmować bardzo ostrożnie gdyż -  jak 
uczy doświadczenie -  zachowanie się komet 
jest ogromnie trudne do przewidzenia i przy
nosi różne niespodzianki. Niejeden z czytel-



272 U R A N IA 10/1995

ników Uranii pamięta zapewne słynną ko
metę Kohoutaka (1973 XII) odkrytą w mar
cu 1973 roku, gdy znajdowała się w odległo
ści prawie 5 j.a. od Słońca. Ponieważ była 
wyjątkowo jasna więc wydawało się, że gdy 
po dziewięciu miesiącach zbliży się do Słoń
ca (odległość peryhelium jej orbity wynosiła 
0.17 j.a.), to będzie mogła być z Ziemi wido
czna nawet w dzień. Kometa Kohoutka nie 
spełniła jednak pokładanych w niej nadziei; 
podczas największego zbliżenia do Ziemi 
pozostała słabym, teleskopowym obiektem. 
Najbardziej prawdopodobną przyczyną za
wodu jaki sprawiła jest to, że jądra komet 
„młodych”, tzn. takich, które po raz pier
wszy odwiedzają rejony bliskie Słońca, po
kryte są na całej powierzchni cienką war
stwą lodów, szybko traconych podczas zbli
żania się do Słońca. W odległościach, przy 
których zaczyna się sublimacja, aktywność 
komety jest więc duża, ale z chwilą utraty jej 
zewnętrznej, dziewiczej powłoki lodów, 
wyraźnie się zmniejsza, przyjmując rozmia
ry typowe dla komet, które już przelatywały 
koło Słońca.

W przeciwieństwie do komety Kohoutka 
kometa Hale’a-Boppa nie wydaje się być ko
metą młodą. Świadczy o tym przede wszy
stkim jej eliptyczna orbita o okresie kilku 
tysięcy lat, z której wynika, że prawdopo
dobnie odwiedzała już ona w przeszłości re
jony bliskie Słońca i obecnie nie przybywa 
do nas bezpośrednio z obłoku Oorta.

Duża jasność komety Hale’a-Boppa w 
momencie jej odkrycia oraz stosunkowo du
że rozmiary obserwowanej komy (około 
9.2x6.0 minut kątowych co w przestrzeni 
odpowiada 2.5x1.6 min km) prowadzą do 
wniosku, że jej jądro może być wielokrotnie 
większe od jądra komety Halleya: wstępne 
oszacowania dają liczby 1 0 0 - 150 km. Oto
czka gazowo-pyłowa w tak dużej odległości 
komety od Słońca jest zapewne rezultatem 
silnej emisji tlenku węgla CO, którą potwier

dziły wrześniowe obserwacje spektroskopo
we komety. Oszacowano, że w odległości od 
Słońca równej 6.7 j.a. tempo produkcji CO 
wynosi 700 kg/s. W końcu sierpnia w obra
zie głowy komety dostrzeżono strukturę 
przypominającą wyglądem ramię spiralne w 
obrazie galaktyki. Analiza obserwacji tej 
wypływającej z jądra strugi materii wskazu
je na niewielką prędkość emisji (mniejszą 
niż 100 m/s), która rozpoczęła się prawdopo
dobnie w końcu lipca. Z kształtu i zmian w 
czasie obserwowanego dżetu nie udało się 
na razie określić okresu rotacji jądra. W koń
cu września pojawiła się nowa struga mate
rii; analiza jej ruchu sugeruje, że okres rota
cji jądra może wynosić około 5 dni.

Kształt orbity i dotychczas zaobserwowa
ne własności fizyczne komety Hale’a-Boppa 
wskazują na jej duże podobieństwo do słyn
nej tzw. komety napoleońskiej (18111), któ
ra w końcu 1811 roku jaśniała na niebie in
trygując warkoczem o długości dochodzącej 
do 70° (co w przestrzeni odpowiadało ponad 
1 j.a.). To tę właśnie kometę upamiętnił 
Adam M i c k i e w i c z  w księdze VIII Pana 
Tadeusza w wierszach 107-128 rozpoczyna
jących się słowami:

Dziś oczy i myśl wszystkich pociąga do siebie
Nowy gość, dostrzeżony niedawno na niebie,
Był to kometa pierwszej wielkości i mocy,
Zjawił się na zachodzie, leciał ku północy.

Czy po prawie dwóch stuleciach znowu 
będziemy podziwiać -  używając zwrotu 
Mickiewicza -  nowy „cud niebieski”? Ko
mety Hale’a-Boppa nie da się jeszcze zoba
czyć z naszych szerokości geograficznych. 
Dobrze widoczna zacznie być dopiero w 
drugiej połowie przyszłego roku.

Kometa C/1995 Q1 (Bradfield)

Znany australijski łowca komet William 
A . B r a d f i e l d  zDernancourtkołoAdelai- 
dy odkrył 17 sierpnia 1995 roku swą siedem-
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nastą już kometę. Pewnie nie warto byłoby o 
niej wspominać gdyby nie to, że w momen
cie odkrycia była bardzo jasnym obiektem, 
widocznym niemal gołym okiem, z wyraź
nym warkoczem o długości około 2°. Aż 
dziw, że nikt jej wcześniej nie dostrzegł. Jak 
wynika z elementów parabolicznej orbity 
obliczonych przez Briana G. M a r s d e n a  
na podstawie 26 obserwacji wykonanych do 
28 sierpnia, kometa Bradfielda przeszła 31 
sierpnia przez peryhelim oddalone od Słoń
ca o 0.4 j.a., ale w tym czasie znajdowała się 
na niebie już zbyt blisko Słońca aby móc być 
dalej obserwowaną. Gdy w końcu września 
znów można ją było odnaleźć na niebie, jej 
jasność zmalała już na tyle, że stała się pra
ktycznie niedostępna obserwacjom miłośni- 
czym prowadzonym za pomocą niewielkich 
instrumentów.

Kometa P/1995 SI (de Vico)

Zawiedzeni być może miłośnicy astrono
mii nie musieli jednak długo czekać na poja
wienie się atrakcyjnego obiektu. Kometa 
1995 SI, która 17 września 1995 roku zosta
ła odkryta niezależnie przez trzech japoń
skich astronomów -amatorów (Yuji N a k a - 
m u r a , Masaaki T a n a k a ,  Shougo U t s u - 
n o m i y a )  jako obiekt o jasności około 7 
mag. z warkoczem o długości około 0.5°, 
okazała się być tożsama z kometą okresową 
de Vico (1846IV = P /l846 D l) obserwowa
ną dotychczas tylko przez trzy miesiące w 
1846 roku. Zwrócił na to uwagę Daniel W.E. 
G r e e n  już trzeciego dnia po odkryciu ko
mety wyznaczywszy jej prowizoryczną or
bitę. Ostatecznym potwierdzeniem tej iden
tyfikacji było powiązanie przez Greena jed
nym systemem elementów orbity 61 obser
wacji pozycyjnych komety de Vico wykona
nych od 4 marca 1846 roku do 22 września 
1995 roku.

Odnalezioną po 150 latach kometę odkrył 
20 lutego 1846 roku w Rzymie Francesco P. 
de V i c o (1805-1848), a sześć dni później, 
niezależnie od niego, w Obserwatorium Har- 
vardzkim w Cambridge (USA) George P. 
B o n d  (1825-1865). Podobnie jak obecnie 
kometa była na granicy widzialności gołym 
okiem. Obserwowano ją do 20 maja 1846 
roku. W 1887 roku, na podstawie 117 obser
wacji pozycyjnych, H e p p e r g e r  obliczył 
elementy orbity komety podkreślając, że 
okres jej obiegu wokół Słońca wynoszący 
75.7 lat udało mu się wyznaczyć z dokładno
ścią zaledwie 3 lat. Kometa przeszła przez 
peryhelium 6 marca 1846 roku.

Podczas następnego powrotu do Słońca w 
1922 roku komety de Vico nie udało się za
obserwować. I dopiero obecne, przypadko
we odkrycie okazało się jej odnalezieniem. Z 
wyznaczonych ostatnio przez Greena ele
mentów orbity wiążących oba obserwowane 
pojawienia wiadomo, że przejdzie przez pe
ryhelium oddalone od Słońca o 0.66 j.a. w 
dniu 6 października 1995 roku. Najbliżej 
Ziemi znajdzie się 12 października, a mini
malna odległość jaka nas wtedy będzie od 
niej dzielić wyniesie 0.96 j.a. Kometa poru
sza się po orbicie eliptycznej o mimośrodzie 
0.96 położonej w płaszczyźnie niemal pro
stopadłej do płaszczyzny ekliptyki (nachyle
nie jest równe 85°). Jej obecny okres obiegu 
wokół Słońca wynosi 74.36 lat. Warto za
uważyć, że orbita komety de Vico jest bar
dzo podobna do orbity komety Halleya ale 
jest zupełnie inaczej niż ona zorientowana w 
przestrzeni.

Przez cały październik 1995 roku kometa 
będzie dobrze widoczna przed wschodem 
Słońca w gwiazdozbiorze Lwa. Osiągnie 
prawdopodobnie jasność 5-6 mag. czyli po
winno się ją zobaczyć nawet przez lornetkę. 
Czytelnicy Uranii otrzymali jej efemerydę 
w Dodatku nadzwyczajnym dołączonym do 
poprzedniego numeru.
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Rozm iary ją d ra  komety 19P/Borrelly

Sporo informacji o tej komecie i jej obser
wacjach wykonanych przez polskich miłoś
ników astronomii znajdziemy w dziale O b
serw acje tego numeru. Podane tam wiado
mości o rozmiarach jej jądra warto uzupełnić 
najnowszymi danymi ogłoszonymi 11 sierp
nia 1995 roku w cyrkularzu Międzynarodo
wej Unii Astronomicznej nr 6204. Na pod
stawie obserwacji fotometrycznych wyko
nanych za pomocą teleskopu kosmicznego 
Hubble’a P. L a m y z Marsylii i jego współ
pracownicy doszli do wniosku, że przyjmu
jąc albedo powierzchni jądra równe 0.04, je 
go rozmiary wynoszą 8.3x3.3 km, a okres 
synodyczny rotacji 24.7 godziny. Oszaco
wali ponadto, że około 10% powierzchni ją 
dra wykazuje aktywność.

W ybuchy komet

W lecie 1995 roku wystąpiły niespodzie
wane nagłe pojaśnienia kilku komet okreso
wych. Zjawiska takie, niejednokrotnie już 
obserwowane w przypadku różnych komet, 
interpretuje się jako wybuchy, których przy
czyny ani przebieg nie są jeszcze w pełni 
zrozumiałe. Nic więc dziwnego, że są pilnie 
śledzone przez wielu obserwatorów i anali
zowane przez licznych teoretyków.

Podczas tegorocznego powrotu do Słońca 
komety okresowej 6P/d’Arrest (odległość 
peryhelium -  1.3 j.a., mimośród orbity -  
0.61, okres obiegu wokół Słońca -  6.51 lat) 
spodziewano się, że w czasie największego 
zbliżenia do Ziemi na początku sierpnia (do 
odległości 0.4 j.a.) jej jasność wyniesie oko

ło 11 mag. Tymczasem już od końca czerw
ca kometa jaśniała szybciej niż przewidywa
ła efemeryda by w połowie sierpnia osiągnąć 
jasność większą nawet niż -  według niektó
rych oszacowań -  8 mag. Średnicę głowy 
komety oszacowano wtedy na 18 minut ką
towych. Na początku września, gdy kometa 
znajdowała się w odległości 0.47 j.a. od Zie
mi i 1.42 j.a. od Słońca, za pomocą teleskopu 
podczerwonego NASA udało się zarejestro
wać w jej widmie linie emisyjne wody i oce
nić tempo produkcji cząsteczek H2O na 
8 x l0 27 molekuł/s. Jest to dotychczas jedna z 
niewielu bezpośrednich obserwacji wody w 
komecie.

Podczas zbliżenia do Ziemi komety okre
sowej 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak (odle
głość peryhelium -  1.1 j.a., mimośród orbity 
-  0.66, okres obiegu wokół Słońca -  5.46 lat) 
dostrzeżono w dniu 18 sierpnia jej pojaśnie
nie o około 4 mag. w stosunku do przewidy
wań efemerydy. Największą jasność, około 
7.7 mag., kometa osiągnęła 19 sierpnia, a 
spodziewano się, będzie miała wtedy jas
ność zaledwie 12.7 mag.

Równie duże pojaśnienie zaobserwowa
no około 20 września w przypadku komety 
73P/Schwassmann-Wachmann 3 (odległość 
peryhelium -  0.9 j.a., mimośród orbity -  
0.69, okres obiegu wokół Słońca -  5.34 lat). 
Przez kilka dni jej jasność wynosiła 8.3 
mag., podczas gdy efemeryda przewidywała 
w tym czasie 12.3 mag. Przypuszcza się, że 
wybuch nastąpił między 8 a 12 września, 
czyli na ponad 10 dni przed przejściem ko
mety przez peryhelium (22 września 1995 
roku).

Sprzedam 256 mm ( f - 16) teleskop Shafera (Maksutov-Cassegrain) wraz z mechanizmem 
zegarowym, kompletem okularów (4 szt.), soczewką Barlowa, filtrami, moto-focusem, 
dwoma szukaczami oraz z aluminiową osłoną teleskopu (całości). Cena około 3500 zł. 
Wiesław Skórzyński, ul. Słoneczna 23, 87-134 Zławieś koło Torunia.



10/1995 U R A N IA 275

KRONIKA

Budowa radiowych galaktyk
Obrazy Wszechświata uzyskiwane za po

mocą teleskopu kosmicznego nie przestają 
astronomom dostarczać coraz to nowych 
niespodzianek. Ostatnio okazało się, że jed
ne z najbardziej wydajnych źródeł światła, 
tzw. radiogalaktyki, zawierające w swoich 
środkach najprawdopodobniej czarne dziu
ry, mają bardo skomplikowaną strukturę. 
Wyjaśnianiem jej powstawania zajmują się 
wspólnie trzy grupy astronomów -  z Instytu
tu Naukowego HST (Space Telescope 
Science Institute), z Laboratorium Caven
dish Uniwersytetu Cambridge oraz z Obser
watorium w Leiden (Holandia). Przebadano 
do tej pory 28 galaktyk -  mapy radiowe (bia
łe linie na zdjęciach) uzyskane przez 27 nie
zależnych radioteleskopów sprzężonych w 
„interferometryczną sieć” zostały nałożone 
na obraz optyczny otrzymany przez HST. 
Część informacji była też zbierana przez te
leskop brytyjski pracujący w podczerwieni. 
Widoczne na niebie radiogalaktyki wysyłają 
światło z dwu, wypływających z jądra w

przeciwne strony, strumieni (patrz Urania 6 
i 7/1981). Wydawało się, że strumienie te, 
zwane dżetami, choć sięgają daleko od ma
cierzystej galaktyki, są w miarę wąskie i jed
norodne. Tymczasem na obrazach z HST wi
dać, że dżety przenikają przez kłaczkowatą 
strukturę; materia międzygalaktyczna przez 
nie zgęszczona tworzyła „paczki” materii i 
przetwarzana była na gwiazdy. Napędzają
cym silnikiem jest najprawdopodobniej 
czarna dziura o masie miliarda mas Słońca w 
jądrze galaktyki. Dżety wypływające 
wzdłuż jej osi rotacji wyhamowywane są 
ostatecznie daleko od jądra, z którego wy
pływają, i tam obserwuje się intensywną 
emisję radiową. Jednak po drodze, przez ca
ły czas następuje spowalnianie dżetów poru
szających się z prędkościami bliskimi pręd
kości światła i wytracana energia przyspie
sza narodziny nowych gwiazd. Czasami wy
daje się, że na drodze dżetów widać nawet 
małe galaktyki.

MSK

W ykonane za pomocą teleskopu kosm icznego H ubble’a zdjęcia trzech radiogalaktyk: 3C265 (lewe), 3C324 (w środku) i 3C368 
(praw e) z naniesionymi konturam i prom ieniow ania radiowego (fot. M. Longaie, N ASA , NRAO).
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Teleskop kosmiczny HST obserwuje 
Neptuna

Neptun -  jak wiadomo -  to najbardziej 
oddalona od Słońca planeta grupy jowiszo
wej. Nie należy się przeto dziwić, że najwię
ksze nawet teleskopy były wobec niego bez
radne, bo wprawdzie ma prawie czterokrot
nie większe rozmiary od Ziemi, to jednak 
jego tarcza na ziemskim niebie mierzy zale
dwie 2,5 sekundy kątowej. Po raz pierwszy 
mogliśmy się dobrze przyjrzeć Neptunowi 
dopiero w roku 1989, kiedy to obok niego 
przeleciał Voyager 2 i przesłał na Ziemię 
jego doskonałe obrazy. Ostatnio zaś do ob
serwacji tej odległej planety użyto teleskopu 
kosmicznego HST, za pomocą którego w 
dniach 10, 18 października i 2 listopada 
1994 roku otrzymano trzy niezłej jakości ob
razy (patrz zdjęcie na czwartej stronie okład
ki). Każdy z nich powstał w wyniku wyko
rzystania serii zdjęć, wykonanych przez róż
ne filtry barwne zarówno w widzialnej czę
ści widma, jak i w bliskiej podczerwieni. 
Podczas ich wykonywania Neptun oddalony 
był od Ziemi aż o około 4,5 miliarda km, a 
mimo to wspomniane obrazy są na tyle do
bre, że wyraźnie pokazują zmiany zachodzą
ce w tamtejszej atmosferze, do czego głów
nie przyczyniają się znaczne różnice tempe
ratury między jej wewnętrznymi i zewnętrz
nymi warstwami. Atmosfera ta poza wodo
rem i helem, które oczywiście -  podobnie 
jak to ma miejsce w atmosferach pozosta
łych planet grupy jowiszowej -  tam przewa
żają, zawiera również takie węglowodory, 
jak: metan, etan i acetylen. Absorpcja pro
mieniowania podczerwonego powoduje, że 
Neptun ma charakterystyczną niebiesko- 
zielonawą barwę, chociaż same obłoki są 
wyraźnie niebieskawe. Najwyższe z nich 
mają barwę różową i składają się z kryształ
ków metanu.

Na szczególną uwagę zasługuje obraz 
otrzymany 2 listopada (patrz też zdjęcie dol
ne na trzeciej stronie okładki). Widać bo
wiem na nim wielką ciemną plamę, położo
ną na północnej półkuli Neptuna i przypomi
nającą Wielką Czarną Plamę, którą odkryto 
na obrazie przesłanym przez Voyagera 2. 
Tamta jednak znajdowała się na południo
wej półkuli planety i już zanikła, choć nie 
wiemy kiedy to nastąpiło i jak  długo istniała. 
Obecnie uczeni są w dużo lepszej sytuacji, 
dzięki sporej zdolności rozdzielczej telesko
pu kosmicznego HST będzie można śledzić 
przebieg ewolucji nowej plamy, a to pozwoli 
nie tylko na lepsze poznanie zmian o chara
kterze dynamicznym w atmosferze Neptuna, 
ale i dowiedzenie się czegoś więcej na temat 
obserwowanych w niej tworów. Dziś uczeni 
przypuszczają, że owe tajemnicze plamy to 
obszary zawierające bardziej przeźroczysty 
gaz, czyli jakby „dziury” w zewnętrznej 
warstwie tamtejszej atmosfery, przez które 
widać jej głębsze warstwy. Najbliższa przy
szłość być może pokaże, czy i na ile powyż
sze przypuszczenia są słuszne.

Stanisław K. BRZOSTKIEWICZ

Okołoziemski pierścień pyłowy

Dane uzyskiwane przez okołoziemskie 
satelity w różnych dziedzinach widma po
zwalają nie tylko coraz lepiej poznawać od
legły Wszechświat, ale i nasze stosunkowo 
bliskie otoczenie. Ostatnio satelita COBE 
(przeznaczony głównie do badania promie
niowania tła) dostarczył kolejnych cieka
wych danych w podczerwieni na temat pyłu 
wokół Ziemi. Wiadomo od dawna, że tzw. 
światło zodiakalne -  jaśniejsza smuga ciąg
nąca się wzdłuż ekliptyki i najlepiej widocz
na przed wschodem lub po zachodzie Słońca 
-  jest dowodem na obecność pyłu w Ukła
dzie Słonecznym. Nic dziwnego -  podczas 
nieuchronnych zderzeń między różnymi cia-
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łami Układu, głównie między planetoidami, 
takie odpryski musiały powstać. Rozpro- 
szkowana materia odbijająca światło spada 
po torze w kształcie bardzo gęsto nawiniętej 
spirali ku Słońcu. Jeśli jednak na swej dro
dze napotyka taką planetę jak np. Ziemia, to 
część materii może zostać przechwycona 
grawitacyjnie i tworzy się niejednorodny 
ziemski pierścień. Jak już sygnalizowaliśmy 
(patrz Urania 3/1994) pierwsze sygnały o 
obserwacji takiej uwięzionej przez Ziemię

materii uzyskano z satelity IRAS. Już dane z 
IRASa przewidywały, że okołosłoneczny 
pierścień nie jest jednorodny. Badania 
COBE, prowadzone w 10 różnych długoś
ciach fal, pozwoliły odtworzyć znacznie 
szczegółowszy obraz rozkładu między
planetarnego pyłu koło Ziemi. Pierścień jest 
szczególnie gęsty w części ciągnącej się za 
Ziemią, ale ma też „zgrubienie” w części 
wyprzedzającej Ziemię na orbicie.

MSK

PORADNIK OBSERWATORA

W izualne ob serw acje gw iazd  
zm iennych

U Delphini
a  = 20h40m.9 5 = +17°44’ (1900.9) 
A :5 .6 -  7.5v P:1 lOd 
Typ: Lb Sp. M5 II -  III 
W północnej części gwiazdozbioru Delfi

na, znajdują się dwie zmienne dogodne do 
obserwacji już przez lornetki. Wcześniej od
kryta, U Delphini jest czerwonym olbrzy
mem, pulsującym z dającym się wyróżnić 
okresem 110 dni, a ponadto średnia jasność 
zmienia się z okresem około 1100 dni.

EU Delphini
a  = 20h33m.3 8 = 17o55’ (1900.0)
A:5.8 -  6.9v Max: 2435794 = 59d.5 
Typ: SRb Sp. M6 III 
W odległości dwóch stopni na zachód od 

U Delphini, leży druga gwiazda zmienna po-

1990 

6% U Del
1992 1994

7.0 r„

8000 95008500 9000

JD 2440000+
W ykres zm ian jasności U Delphini w ykonany na podstaw ie obserwacji w izualnych Jerzego Speila z lat 1990 -  94.
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dobnego typu. Jest to również czerw ony ol
brzym, należący do zm iennych półregular- 
nych. Gwiazda ma dosyć w yraźnie zazna
czony okres zmian blasku, w ynoszący około 
60 dni. Obydwie gwiazdy je s t najdogodniej 
obserwować latem  i jesienią. Bardzo blisko 
EU Delphini w odległości zaledwie nieca
łych 4 ’ łuku leży zm ienna zaćm ieniowa W  
Delphini (9 wielkości poza m inim am i). Oz
naczenia gwiazd porównania: 75 = 7m.5

Tomasz KRZYT

Sekcja Obserwatorów komet PTMA

W  1994 roku zm ieniła się siedziba Sekcji 
Obserwatorów Kom et PTM A, obecnie jest 
nią Oddział Krakowski, który m ieści się 
przy Zarządzie Głównym  PTM A  w Krako
wie, ul. Św. Tom asza 30/8. Sekcję prowadzą 
obecnie członkowie O ddziału K rakow skie
go Tom asz S c i ę ż o r i Janusz P ł e s z k a . 
Toruńscy poprzednicy przekazali nam pie
czę nad Sekcją podczas Nadzwyczajnego 
Jubileuszowego W alnego Zjazdu D elega
tów PTM A w Toruniu. Dotychczasowi 
Członkowie Sekcji w iedzą ju ż  o tych zm ia
nach, a obecnie zwracamy się do wszystkich 
m iłośników astronom ii zainteresowanych 
obserwacjam i kom et o kontakt z Sekcją. Po
siadam y zawsze aktualne inform acje o no
wych i pow racających kom etach i przyjm ie
my chętnie każdą obserwację kometarną. 
Członkom  Sekcji zapewniam y mapki z 
gwiazdam i porów nania i efem erydy kome- 
tarne, a po opracowaniu zebranego m ateriału 
wysyłamy w szystkie obserw acje do periody
ku ICQ  (ang. Internationational Com et Qu- 
aterly), gdzie zbierane są dane z całego św ia
ta i udostępniane zainteresow anym  tą tem a
tyką.

Do obserwacji kom et nie trzeba w cale po
siadać lunety lub dużego teleskopu, znako
m ita w iększość obserwacji wykonywana 
je st małym i lornetkam i typu 10x40, 12x40,

7x50, 10x50 itp. Jest to sprzęt zupełnie w y
starczający do obserwowania komet do ?8 
mag. Jeżeli jeszcze nie m asz lornetki, a 
chcesz obserw ow ać komety, godna polece
nia je s t lornetka 7x50 lub 10x50 i trochę 
droższa, ale bardzo dobra 20x60. Ta ostatnia 
w podm iejskich warunkach um ożliw ia ob
serwacje komet do ok. 10 mag.

Parę słów o statywie. Podczas obserwacji 
w ażne jest, aby obserw ator znajdował się w 
wygodnej pozycji i lornetkę miał zam oco
w aną najak im ś uchwycie lub statywie, opty
m alnym  rozw iązaniem  wydaje się tu leżak 
lub łóżko polowe i rozstawiony nad nim sta
tyw z lornetką (lornetka 20x60 posiada w 
kom plecie uchw yt do statywu z głow icą 
fotograficzną). Na obserw ację należy w y
brać m ożliw ie ciem ne miejsce, najlepiej z 
dala od dużego m iasta ze względu na ośw iet
lenie nieba, uzbroić się w mapkę, zegarek, 
lornetkę, statyw, leżak. Bardzo przydatna 
okazuje się „deska” z zatrzaskiem, usztyw 
niająca mapkę, ołówek, służący do zanoto
w ania czasu, oceny i zrobienia szkicu kom e
ty, a także słaba latarka. A utor od dwóch lat 
posługuje się m ałą (2 baterie R6), w odosz
czelną (często w nocy je st rosa!) latareczką 
posiadającą żarówkę m ocowaną na dwóch 
m ałych sztyftach, którą wymienił na żółtą 
diodę, świecącą LED (po przycięciu nóżek 
na w zór żarówki), pam iętając o kierunku 
przewodzenia diody, która sprawuje się do
skonale. Jest to model z wyłącznikiem  po
przez obrót odbłyśnika (te z przyciskiem  z 
tyłu są zawodne). Gdy ktoś chce trochę sil
niejszego źródła światła, może kupić diodę o 
podwójnej luminacji, stosowaną do reklam  
świetlnych (ale do obserwacji komet nie po
lecam!). Pamiętać jednak  trzeba, że decydu
jącym  czynnikiem przy obserwacjach kom et 
je s t jasność tła nocnego nieba, i najwięcej 
starań radzę dołożyć przy wyborze m iejsca 
obserwacji. Przeniesienie obserwacji z doli
ny na pobliskie wzgórze (mgły i smog), czy
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Rys. 1. Krzywa czułości oka.

możliwość wyjazdu choćby kilka kilome
trów za miasto, na wieś lub działkę letnisko
wą znacznie poprawi możliwości obserwa
tora. Pamiętać też trzeba o samopoczuciu, a 
więc odpowiednio się ubrać (nad ranem by
wa zimno!), przyzwyczaić do ciemności i 
zająć nie męczącą pozycję podczas obserwa
cji - j e s t  to nawet dużo ważniejsze od użyte
go sprzętu obserwacyjnego.

Rys. 1 przedstawia krzywą czułości oka 
w zależności od czasu adaptacji i kąta „zer
kania”, czyli kąta między osią oka a obie
ktem obserwowanym. Jak widać, dla obser
wacji prowadzonych w pobliżu osi oka (a tak 
powinny być oceniane jasności komet) na
sze możliwości postrzegania słabych obie

któw ustalają się praktycznie na stałym po
ziomie po około 20 min. Należy nadmienić, 
że w zasadzie nie powinno się oceniać jasno
ści komet „zerkaniem” ze względu na brak 
kontroli odległości komety i gwiazd porów
nania od osi oka (możliwe duże błędy), lecz 
gdy nie widzimy komety patrząc „na 
wprost”, czasem uda się ją  „wyzerkać” i zro
bić ocenę, ale pamiętajmy, aby w uwagach 
to opisać i ocenę, jako mniej pewną, odpo
wiednio zaznaczyć.

Każdą obserwację należy oczywiście od 
razu w nocy zapisać, bo nazajutrz może się 
okazać, że nie pamiętamy szczegółów! Sa
mą technikę obserwacji i opis formularza 
przedstawił Arkadiusz O l e c h  (Urania, 
10/1994), który do tej pory (od około roku) 
uzupełniał dziurę po kulejącej ostatnio Se
kcji, za co w tym miejscu pragnę mu gorąco 
podziękować!

Na koniec muszę zwrócić uwagę na waż
ną zmianę w formularzu, otóż teraz ICQ, aby 
raport był przyjęty, bezwzględnie wymaga 
podania średnicy otoczki komety, niezbęd
nej do późniejszej kalibracji danych, a więc 
przy obserwacjach nie można zapomnieć o 
ocenie (choćby przybliżonej -  na podstawie 
rysunku w skali na mapce) widocznej śred
nicy kątowej głowy komety.

Na koniec podajemy aktualny adres SOK: 
Sekcja Obserwatorów Komet, Oddział Kra
kowski PTMA, ul. Św. Tomasza 30/8, 
31-027 Kraków.

Janusz PŁESZKA

OBSERWACJE
Obserwacje komety 19P/Borrelly w 
Sekcji Obserwatorów Komet PTMA

Kometa okresowa P/Borrelly nie była 
przebojem końca 1994 roku. Nawet najbar

dziej optymistyczne prognozy nie przewidy
wały, aby miała osiągnąć jasność większą od 
7.5 mag., toteż nie wzbudziła ona szerszego 
zainteresowania. Jednakże jest to jedna z 
niewielu komet krótkookresowych, dostę-
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pnych obserwacjom przez miłośników astro

nomii. Tak więc stała się celem pierwszej 

akcji odrodzonej Sekcji Obserwatorów Ko

met PTMA.

Kometa P/Borrelly (19941) jest kometą 

krótkookresową należącą do kometarnej ro

dziny Jowisza. Została odkryta przez A.L.N. 

B o r r e l l i e g o  w Marsylii 28 grudnia 

1904 roku. Od tego czasu była obserwowana 

przy 11 powrotach w okolice Słońca. W  cza

sie obecnego powrotu została odkryta 12 li- 

pca 1994 roku przez A.C. G i 1 m o r e ’ a i 

niezależnie 17 lipca przez G.J. G a r r a d d a  

w gwiazdozbiorze Wieloryba (Cetus). Jako 

dwunasta kometa odkryta w 1994 roku 

otrzymała prowizoryczne oznaczenie 19941 

(według nowego systemu oznaczeń kometa 

ta obecnie ma oznaczenie 19P/Borrelly).

W peryhelium kometa P/Borrelly pod

chodzi do Słońca na odległość 1.365 j.a., w 

aphelium oddala się na odległość 5.877 j.a., 

przy okresie obiegu 6.89 roku. Płaszczyzna 

orbity komety P/Borrelly jest nachylona do 

płaszczyzny ekliptyki pod kątem 30.3°. W 

trakcie obecnego powrotu w pobliże Słońca 

w dniu 5 grudnia 1994 roku zbliżyła się do 

Ziemi na minimalną odległość 0.6179 j.a.

Po rozesłaniu wśród dawnych członków 

SOK ankiet z zapytaniem o chęć dalszej 

współpracy, swój akces do Sekcji zgłosiło 

51 osób. Sprawozdania z obserwacji komety 

P/Borrelly otrzymaliśmy od 11 członków 

SOK, którzy wykonali łącznie 105 ocen jas

ności, 100 ocen stopnia kondensacji, 90 po

miarów średnicy otoczki oraz 6 pomiarów 

długości i kąta pozycyjnego warkocza. A oto 

autorzy niektórych „rekordów”:

pierwsza obserwacja (17.VIII.1994) - 

Kazimierz C z e r n i s 

ostatnia obserwacja (3.II. 1995) - Janusz 

P ł e s z k a  

najdłuższa seria (2.XI. 1994 - 3.II. 1955) - 

Janusz P ł e s z k a  

najwięcej nocy obserwacyjnych: 41 - 

Janusz P ł e s z k a .

Tabela 1 zawiera nazwiska wszystkich 11 

osób, które nadesłały nam raporty z obser

wacji.

Przegląd wyników rozpoczniemy od ana

lizy krzywej blasku. Na rys. 1 .a przedstawio

no jej postać podstawową - 103 zebrane 

przez nas oceny jasności sprowadzone do 

standardowej średnicy teleskopu 6.84 cm 

przedstawione są w funkcji czasu. Usunięto

Tabela 1

Obserwator Miejscowość Użyty sprzęt
Franciszek Chodorowski Białystok R60 L110
Kazimierz Czernis Wilno (Litwa) L480B110R120
Grzegorz Duszanowicz Sztokholm (Szwecja) B80
Marcin Filipek Jerzmanowice B66B110
Mariusz Gamracki Rzeszów L152

I Piotr Ossowski Ostrów Wlkp. B60
Mieczysław Paradowski Ludwin M100

Janusz Płeszka Kraków B66 B100 B110 M100 M350
Tomasz Ściężor Kraków B67M100
Ryszard Siwiec Szczecin L150

I Jerzy Speil Wałbrzych B80L150

Oznaczenia: B -  lornetka, R -  refraktor, L -  newton, M -  maksutow. Liczby oznaczają średnicę instrumentu 
w milimetrach.
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Data [JD]

Rys. 1. a) Krzywa jasności komety P/Borrelly 19941 otworzona na podstawie 103 obserwacji wykonanych przez członków Sekcji 
Obserwatorów Komet PTM A, b) Jasność komety zredukowana do stałej odległości obserwatora od komety (1 j.a.), oraz przedstawiona 
w funkcji logarytmu odległości komety od Słońca (r).

dwie oceny silnie odbiegające od reszty, a 
zaznaczone przez obserwatorów jako nie
pewne. W obszarze maksimum jasności róż
nice jasności komety widzianej oczyma róż
nych obserwatorów przekraczają 1 mag. Jest 
to efekt naturalny przy ocenach jasności ko
met. W każdym razie widoczne jest, że ma
ksymalną jasność równą w przybliżeniu 8.6 
mag. kometa osiągnęła około 15 listopada 
1994 roku.

W celu uchwycenia ogólnego sensu 
zmian blasku komety należy oczyścić krzy
wą blasku z fałszującego wpływu zmiennej 
odległości komety od Ziemi. Robimy to ode
jmując od obserwowanej jasności otoczki 
pięciokrotny logarytm odległości kometa -  
Ziemia, wyrażonej w jednostkach astrono
micznych. Ten zabieg ma sens taki, jak gdy
by pomiary jasności komety były przepro
wadzane w stałej odległości 1 j.a. od niej. 
Zmieniamy również oś odciętych krzywej 
blasku, zastępując datę odległością komety 
od Słońca (również wyrażoną w j.a. i zloga- 
rytmowaną). Tak przekształcona krzywa 
zmian blasku pokazana jest na rys. l.b. Jak 
widać heliocentryczna jasność komety spa
dała liniowo z rosnącym logarytmem odle
głości. Oznacza to, że na powierzchni jądra 
komety nie zachodziły żadne procesy gwał
towne, a jej aktywność systematycznie ma
lała wraz ze wzrostem odległości od Słońca.

Dopasowując otrzymaną zależność do 
klasycznej formuły:

m -  H( 10) + 51ogA + 2.5n log r 
gdzie:

m -  jasność obserwowana,
H(0) -  jasność absolutna (1 j.a. od Słońca 

i 1 j.a. od Ziemi),
A -  odległość od Ziemi, 
r -  odległość od Słońca, 
n -  czynnik określają aktywność komety, 

otrzymaliśmy:
H( 0) = 7.4 + 0.2 mag. 
n =  6 ±  1
Oznacza to, że jasność absolutna komety 

równa 7.4 mag. była większa, niż podawana 
dla komety P/Borrelly w literaturze 9.0 mag. 
Czynnik n dla większości komet przyjmuje 
się równy od 4.0 do 6.0, tak więc n =  6 wska
zuje na kometę aktywną, co jest raczej nie
zwykłe dla komety krótkookresowej. Para
metry te w granicy błędu pokrywają się z 
wartościami, otrzymanymi przez obserwato
rów na świecie. Co ciekawe, dla okresu po
przedzającego przejście przez peryhelium 
podawane są zupełnie inne wartości: H(0) = 
4.4 mag. oraz n =  13.5. Co więc stało się w 
peryhelium? Charakter zmian wskazuje na 
to, że zmalała jasność jądra komety i spadła 
jego aktywność. Oznacza to wyczerpanie się 
jakiegoś źródła lotnego materiału na powie
rzchni jądra. A szkoda!
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Rys. 2. a) Zm ienność średnicy kątowej otoczki kom ety P/Borrelly 19941 w czasie, b) Średnica głow y komety w funkcji logarytmu 
odległości komety od Słońca.

Pomiar średnicy kątowej głowy komety 
jest dla obserwatora zawsze zadaniem trud
nym. W naszym przypadku wydaje się, że w 
całym okresie obserwacyjnym średnica gło
wy komety P/Borrelly malała od ok. 10’ do 
6’ (rys. 2.a). Po przeliczeniu średnicy kąto
wej na liniową, uwzględniając zmiany odle
głości komety od Ziemi okazało się, że śred
nica liniowa głowy komety raczej nie zmie
niała się w okresie obserwacyjnym i była 
równa ok. 250 tys. km (rys. 2.b).

Analogicznie, tradycyjnie trudnym zada
niem jest ocena stopnia kondensacji głowy 
DC. W naszym przypadku w okresie obser
wacyjnym wydawał się on zmieniać od 4.0 
do 2.5 (rys. 3.).

Niezwykłą, jak na kometę krótkookreso
wą, cechą P/Borrelly, była obecność zauwa
żalnego warkocza, widocznego jednak tylko 
za pomocą lepszego sprzętu amatorskiego.
Otrzymaliśmy jedynie 6 obserwacji warko
cza od 3 obserwatorów. Zgodnie z nimi war
kocz miał długość ok. 30’ (co daje liniową 
długość około 900 tys. km) i kąt pozycyjny 
PA równy 310 st. (w listopadzie 1994 roku).

Mała liczba obserwacji komety nie po
zwala na głębszą analizę. Zgodnie ze stoso
wanymi formułami na podstawie wartości 
jasności absolutnej komety można jedynie 
wyznaczyć w przybliżeniu średnicę lodowo- 
kamiennego jądra komety. W naszym przy-

Data [JD]

Ryc. 3. Zm ienność stopnia koncetracji DC otoczki komety 
P/Borrelly 19941 w czasie.

padku dla P/Borrelly jest ona równa około 4 
km, co oznacza, że jądro to jest kilkakrotnie 
mniejsze od jądra komety Halleya. Wysoki 
współczynnik aktywności n dowodzi, że po
wierzchnia jądra jest pokryta lotnymi sub
stancjami, sublimującymi w trakcie zbliża
nia się komety do Słońca. Może to oznaczać 
większą, niż dla komety Halleya, wartość 
albedo jądra, a więc jego mniejszą od wy
znaczonej powyżej, średnicę. Niektóre źród
ła szacują wartość średnicy jądra komety 
P/Borrelly na zaledwie 340 m. O wysokiej 
aktywności komety świadczy także fakt roz
winięcia dużej głowy oraz zauważalnego 
warkocza, pomimo stosunkowo dużej odle
głości od Słońca w peryhelium (1.365 j.a.).
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Podsumowując, należy stwierdzić, że ko
meta P/Borrelly, mimo że nie była efektow
nym zjawiskiem niebieskim, jednak nie po
została nie zauważona, a jej obserwacje do
starczyły wielu cennych danych.

Jak zwykle, wszystkie nadesłane obser
wacje zostały przekazane do centralnego ar
chiwum obserwacji komet Międzynarodo

wej Unii Astronomicznej w USA i zostaną 
opublikowane w czasopiśmie International 
Comet Quarterly.

Tomasz ŚC1ĘŻOR, Janusz PŁESZKA
P.S . Treść powyższego opracowania była przedmiotem refe
ratu wygłoszonego w imieniu autorów przez dra Henryka 
Brancewicza -  sekretarza PTMA -  na li Europejskiej Konfe
rencji Obserwatorów Planet i Komet we Vioiau (Niemcy) w 
marcu br.

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Paweł A r t y m o w i c z ,  Astrofizyka Układów Planetarnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
seria „Astrofizyka”, stron 552 plus 38 fotografii poza tekstem, w większości barwnych, 
Warszawa 1995

W nowej serii PWN ukazała się -  po Ga
laktykach i budowie Wszechświata M. Jaro
szyńskiego oraz Gwiazdach i materii mię- 
dzygwiazdowej M. Kubiaka (omówionych 
już w Uranii) -  trzecia pozycja pod zna
miennym tytułem Astrofizyka układów pla
netarnych. Trzeba tu od razu dodać, iż Autor 
często odwołuje się do obu poprzednich 
książek, a więc pełne zrozumienie tej mono
grafii wymaga uważnej lektury dwóch pozo
stałych.

Wydawało się już, iż nasz Układ Słonecz
ny zostanie niebawem, przynajmniej w na
stępnym tysiącleciu, domeną geofizyków, 
geologów, geografów, meteorologów -  
oczywiście w skali ogólnoplanetarnej -  a 
tymczasem okazało się, że astrofizyka ma 
jeszcze wiele do powiedzenia o Słońcu i pla
netach krążących wokół niego. Co prawda 
Autor wymienia już bezpośrednie i pośred
nie badania typu geologicznego, geofizycz
nego, a nawet meteorologicznego większo
ści planet naszego Układu, lecz skupia się 
głównie na zagadnieniach astrofizycznych 
koniecznych do zrozumienia przeszłości 
(powstania) i ewolucji Układu jako całości 
oraz poszczególnych jego ciał.

Książka została starannie i fachowo napi
sana przez Pawła A r t y m o w i c z a  prze
bywającego w Santa Cruz, a więc mającego 
bezpośredni dostęp do najnowszych osiąg
nięć astronomicznych, astrofizycznych i 
astronautycznych (bo i takich przecież nie 
brakuje), co od razu rzutuje na wysoki po
ziom tej monografii.

Niemniej jednak powstaje zasadne pyta
nie: do kogo właściwie ta pozycja jest adre
sowana? Na pewno do studentów astronomii 
i fizyki, ale chyba nie jako podręcznik, lecz 
właśnie monografia. Mogą ją  studiować za
awansowani miłośnicy astronomii, obyci z 
matematyką i fizyką. Mniej zaawansowani 
zmuszeni będą opuszczać wyprowadzenia 
wzorów i obliczenia tracąc część informacji, 
dla niektórych książka będzie praktycznie 
niedostępna -  oprócz wyników ujętych w 
tabele, pewnych opisów, czy rysunków i fo
tografii. Tu drobna uwaga: nie wszystko 
oczywiście da się wyjaśnić bez użycia wzo
rów, opisowo, i nie taki zamiar przyświecał 
Autorowi (i całkiem słusznie -  niech wresz
cie Czytelnik zobaczy, jak  się dochodzi do 
wyników naukowych), zaś to, czy Autor pi
sze przystępnie, zależy od gustu i wyrobie
nia Czytelnika.
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Artymowicz odstępuje w zasadzie od kla
sycznego, tradycyjnego przedstawienia 
Układu Słonecznego, chociaż oczywiście 
rozdział pierwszy to Podstawowe wiadomo
ści o układzie planetarnym. Następny roz
dział Mechanika układu planetarnego — 
omawia dawno nie poruszane (w postaci 
książkowej) tematy, jak zagadnienie dwóch 
i trzech ciał, teorie zaburzeń, zagadnienia re
zonansów. Do tych rozdziałów miałbym kil
ka uwag. Po pierwsze uważam, iż reguła Ti- 
tiusa-Bodego została naruszona w przypad
ku Neptuna, natomiast sprawdza się (nieco 
może gorzej) dla Plutona, podczas gdy Autor 
pisze: „Prawo Titiusa-Bodego załamuje się 
zupełnie w przypadku Plutona, odkrytego w 
1930 r.”. Nie przekonywuje mnie argumen
tacja Autora -  zresztą ani On, ani ja  nie po
trafimy na tę okoliczność dać żadnego do
wodu. Kwestia pozostaje więc otwarta.

Nieszczęśliwe sformułowanie spotykamy 
na str. 30: „Poza Plutonem wszystkie planety 
poruszają się w pobliżu pewnej ’’średniej" 
płaszczyzny zwanej płaszczyzną niezmienni
czą Układu Słonecznego, która niewiele róż
ni się od ekliptyki". Po pierwsze -  jako „po
za Plutonem / . . . / ” -  czyżby na zewnątrz 
Układu" Powinno być „Oprócz Plutona...”. 
Po drugie powinno być „ ... która jest nachy
lona pod niewielkim kątem do płaszczyzny 
ekliptyki”.

Na str. 39 odnajdujemy wielki skrót my
ślowy: „Z wyjątkiem Wenus, Urana i Pluto
na, osie obrotu są ustawione mniej więcej 
prostopadle do ekliptyki”. Po pierwsze cho
dzi chyba o płaszczyzny orbit, a po drugie 
Wenus ma oś ustawioną akurat niemal pro
stopadle, tyle że planeta obraca się w prze
ciwnym kierunku do ruchu orbitalnego.

Rozdział trzeci jest niezmiernie ciekawy, 
ponieważ dotyczy kosmogonii Układu Sło
necznego, a pośrednio innych ewentualnych 
układów planetarnych, próbując odpowie
dzieć na odwieczne pytanie, czy powstanie

naszego Układu było przypadkiem, czy ko
niecznością? Ale i do tego rozdziału mam 
kilka zastrzeżeń. We wzorze (3.3) na str. 134 
brak jest stałej p  -  i nic dziwnego: p  nie jest 
stałą, lecz ciśnieniem, a chodzi najpra
wdopodobniej o stałą Q (patrz postać roz
wiązania p = Qrq). Na str. 165 mamy dziwny 
wzór chemiczny klatratu: CH4-5 3/4H2 0 . Jak 
sobie należy wyobrażać V4H2O? Lepiej by
łoby napisać 4 CH4-15 H2 0 . Na następnej 
stronie mamy ładny amerykanizm: „prze- 
fragmentował”. Co się tyczy wzoru (3.40) na 
str. 176, to wypadałoby też dodać, iż pomi
nięcie drugiego członu w nawiasie kwadra
towym upraszcza również obliczenia, ponie
waż zamiast równania przestępnego otrzy
mujemy zwykłe.

Kolejny rozdział odnosi się stricte do 
głównego ciała Układu: do Słońca oraz do 
wiatru słonecznego, czego omawianie bywa 
często pomijane, lub pobieżnie traktowane 
w książkch o planetach. Tu jednak spełnia 
on ważne zadanie: jest jakby kontynuacją 
poprzedniego rozdziału i wprowadzeniem 
do następnego -  Pola magnetyczne i magne- 
tosfery planet.

Dziwi mnie nieco przypis 23 na str. 222, 
w którym Autor nie wspomniał o pulsarze 
PSR 1913 + 16 (podwójnym) emitującym 
najprawdopodobniej fale grawitacyjne. A w 
przypisie 27 na str. 226 należało konsekwen
tnie napisać, że symbol nabla V oznacza gra
dient/. Wydaje się też, iż heliopauza znajdu
je  się w odległości około 60 j.a. od Słońca, o 
czym swego czasu był już artykuł w Uranii 
i w związku z tym sondy Voyager mają duże 
szanse na dotarcie do niej przed utratą łącz
ności.

Pisze Autor (na str. 260), iż częstość 
zmian biegunowości (pola magnetycznego 
Ziemi) jest modulowana z długim okresem 
rzędu 108 lat. Wypada zauważyć, iż jest to 
wartość zbliżona do połowy okresu obiegu 
Słońca wokół jądra Galaktyki.
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Dalej Autor przechodzi do omawiania 
drobnych ciał Układu Słonecznego -  pyłu 
międzyplanetarnego, meteoroidów i meteo
rytów, planetoid i komet -  podając wiele cie
kawych i nowych danych o parametrach fi
zycznych oraz geometrycznych tych ciał 
uzyskanych głównie dzięki astronomicznym 
misjom astronautyki, pochodzących z ostat
nich lat.

Trzy kolejne rozdziały poświęcone są w 
gruncie rzeczy geologii, geofizyce i morfo
logii planet oraz ich księżyców, ponieważ 
dotyczą budowy wewnętrznej planet (w po
równaniu z Ziemią), kształtowania powierz
chni planet i księżyców, a także elementom 
astrofizyki atmosfer planetarnych (będącą 
po większej części fizyką atmosfery, bardzo 
dobrze znanej w przypadku ziemskim).

Specjalnego miejsca udzielił Autor astro
fizyce pierścieni planetarnych, jako że jesz
cze dwadzieścia lat temu znane były tylko 
pierścienie wokół Saturna, a obecnie wiemy, 
że występują -  w różnej postaci -  wokół 
wszystkich planet -  olbrzymów, i podkreśla
jąc zarazem podobieństwo procesów zacho
dzących we wszelkich tworach dysko- 
kształtnych: dysków protoplanetarnych, 
dysków pierścieni wokół planetarnych, czy 
dysków galaktyk spiralnych.

I wreszcie ostatni rozdział dotyczy intry
gującego zagadnienia występowania innych 
układów planetarnych. Rozpoczyna go opis 
metod poszukiwań, następnie opis planet

Wolszczana wokół pulsara oraz przedsta
wienie wyników obserwacji dysków proto
planetarnych wokół zwyczajnych gwiazd 
(a  Lyr, a  PsA, $Pic, e Eri). W dalszym 
ciągu Autor przechodzi do niemniej intry
gującego problemu życia na planetach i za
gadki jego początków na Ziemi, by skończyć 
rozważaniami na temat astronomicznych 
przyczyn wielkich katastrof biosfery (i wy
mierania gatunków) ilustrując to ładnie 
ostatnim przykładem -  wtargnięcia komety 
Shoemaker-Levy 9 do atmosfery Jowisza.

Każdy z wymienionych rozdziałów za
mykają wysoce pouczające Pytania bez od
powiedzi, co od razu pozwala stwierdzić, jak 
duży jest -  pomimo niewątpliwych sukce
sów astrofizyki ostatnich dwudziestu lat -  
obszar naszej niewiedzy.

Kończy książkę sześć dodatków matema- 
tyczno-fizycznych, wykaz literatury szcze
gółowej, oczywiście skorowidz i zbiór zdjęć 
(przeważnie barwnych) uzyskanych głównie 
z sond kosmicznych, HST i naziemnych ob
serwacji znakomicie ilustrujących tezy za
warte w monografii.

Nie sposób w krótkiej recenzji omówić 
dokładnie tę wyjątkową bądź co bądź pozy
cję. Wymienione potknięcia są raczej natury 
redakcyjnej niż merytorycznej i w niczym 
nie umniejszają ogromnej wartości tej książ
ki, którą należy po prostu wnikliwie i uważ
nie przestudiować.

T. Zbigniew DWORAK

ELEMENTARZ URANII 
Neptun

Neptun: ósma, licząc wg rosnącej odle
głości od Słońca, planeta Układu Słoneczne
go. Nosi imię rzymskiego boga żywiołu 
wodnego utożsamianego z greckim Posejdo
nem. Neptun odkryty został w 1846 r. Na 
podstawie zakłóceń w ruchu Urana francu
ski astronom U rbainJ . L e v e r r i e  wyliczył

gdzie powinna się znajdować dodatkowa, 
nieznana wcześniej planeta (niezależnie ta
kie rachunki przeprowadził Anglik John Co
uch A d a m s  w Cambridge). W pobliżu 
wskazanego przez Leverrier’a miejsca Nie
miec Johann G a l i e  odnalazł nową planetę 
na niebie. Był to wielki tryumf mechaniki 
nieba! Okres orbitalny Neptuna P -  164.79

£
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lat, półoś w ielka jego  orbity a -  4497.07 min 
km, m im ośród tej orbity e = 0.0097 a nachy
lenie do płaszczyzny ekliptyki i -  1.774°. 
Biegnąc po orbicie ze średnią prędkością 
5.43 km /s N eptun obraca się raz na 19.2 
godz. wokół osi nachylonej do ekliptyki pod 
kątem e = 29.6?. Ten stosunkowo wolny ob
rót powoduje, że spośród planet -  olbrzy
mów Neptun je st najmniej (0.017) spłasz
czony. M asa N eptuna rów na się 1.024x1026 
kg czyli 17.23 m as Ziemi albo l/19314m asy  
Słońca, jego  promień równikowy to 24764 
km, a średnia gęstość 1.64 g/cm 3. Prędkość 
ucieczki z równika planety wynosi 23.3 
krn/s. N eptun nie je s t trudny do obserwacji 
am atorskich, bo choć je st bardzo oddalony 
to m a duże albedo (0.62) i jego jasność wi
dom a to około 8 w ielkości gwiazdowych. 
Ponadto na niebie przesuwa się z prędkością 
tylko około 2 stopni na rok! W  teleskopie 
N eptun m a jednolitą, niebieskaw ą barwę.

Prom ieniow anie podczerwone em itow a
ne przez niego je st silniejsze 2.7 razy niż to 
wynika z otrzym ywanej od Słońca energii, 
co świadczy o intensywnym  grzaniu wewnę
trznym, wywołującym  także ruchy konwe- 
ktywne. Te ruchy oraz obrót N eptuna są od
pow iedzialne za wygląd tej planety. Na tar
czy N eptuna obserwuje się delikatne, błękit
ne, rów noleżnikow e pasy i nad nimi (spora
dycznie) wiry.

W spółczesne m odele przewidują, że 
N eptun m a m ałe skaliste jądro  (około 1/3 
prom ienia) otoczone lżejszymi lodami (do 
2/3 prom ienia), a powyżej -  warstwę płyn
nego wodoru m olekularnego, nad którym 
unosi się gazow a atmosfera. Jest to gęsta i 
rozległa na kilkaset km warstwa gazu skła
dającego się głównie z m olekularnego w o
doru (85 proc.), helu (13 proc.) i metanu CH4 
(stąd błękitny kolor Neptuna, bo m etan po
chłania czerw one światło) ze śladami am o
niaku. M asę tej atm osfery szacuje się na 5 
proc. masy planety. Około 50 -  70 km nad

główną, najniższą, w yjątkowo jednolitą 
w arstwą chm ur unoszą się pierzaste cirrusy 
(chmury m etanowego lodu), których cień 
doskonale w idać na tle chm ur dolnych; 
świadczy to o wyjątkowej przezroczystości 
atmosfery. N a południowej półkuli Neptuna 
sonda V oyager 2 zaobserw ow ała w ielką cie
m ną plamę rozm iarów całej naszej Ziemi 
(podobną do jow iszow ej W ielkiej Czerw o
nej Plamy) oraz plamy drobniejsze (ciemne 
i jasne). W iatry w atm osferze N eptuna osią
gają prędkości nawet do 2400 km/godz.

Zważywszy niską tem peraturę (około 70° 
K) „pow ierzchnia” N eptuna je st pew nie lo
dowa, ale nie wiadomo, czy twarda.

Pole m agnetyczne N eptuna je st w przy
bliżeniu polem  dipola o osi nachylonej do 
osi rotacji planety pod kątem -  46,8°. Jego 
natężenie na równiku wynosi od 0.06 do 1.2 
gausa. Bieguny pola N eptuna znajdują się 
blisko rów nika planety, bo przesunięcie 
środka dipola w zględem  środka wynosi 0.25 
prom ienia planety. Pole m agnetyczne N ep
tuna skierowane jest przeciw nie niż pole 
Ziemi. Napływający na nie naddźwiękowo 
wiatr słoneczny tworzy m agnetosferę, w 
której m inim alna odległość magnetopauzy 
rów na się (średnio) 25 prom ieni Neptuna.

W okół N eptuna krąży 8 księżyców  (Naja
da, Talassa, Despojna, Galatea, Larissa, Pro- 
teusz, Triton i Nereida) oraz 4 pierścienie. 
Te ostatnie to układ 4 współśrodkowych, 
wąziutkich „obręczy” krążących w płasz
czyźnie równika planety (między 1.69 a 1.53 
promienia). Składają się z okruchów materii 
o bardzo małym albedo. Pierścienie te są 
bardzo wąskie (tylko jeden ma 5800 km sze
rokości, inne po 15 -  50) i dzielą je  duże 
przerwy (odwrotnie niż pierścienie Saturna).

N ajdokładniejsze dane o N eptunie za
wdzięczam y sondzie V oyager 2, która po 12 
latach podróży w 1989 r. przeleciała w odle
głości 4850 km od tej planety.

MSK
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

Rok 1996 jest rokiem przestępnym. Zda
rzą się w nim dwa częściowe zaćmienia 
Słońca i dwa całkowite zaćmienia Księżyca. 
U nas widoczne będą obydwa zaćmienia 
Księżyca (w kwietniu i we wrześniu) oraz 
jedno zaćmienie Słońca (12 października).

W tym roku tarcza Księżyca wielokrotnie 
będzie zakrywać planety i planetoidy oraz 
sześciokrotnie Aldebarana, najjaśniejszą 
gwiazdę w gwiazdozbiorze Byka.

W 1996 roku aż 18 znanych komet okre
sowych wróci do peryhelium, lecz wszystkie 
one widoczne będą tylko przez teleskopy. 
Ale do Ziemi zbliża się także nowoodkryta 
kometa długookresowa i jest jeszcze daleko 
od Słońca, jeśli jednak przewidywania jej

D ane dla obserw atorów  Słońca  
(na 13h czasu środk.-europ.)

Data
1995

P
[‘I

Bo
f ]

Lo
C]

I 1 +2.13 -3.01 204.90
3 +1.16 -3 .24 178.56
5 +0.19 -3 .46 152.22
7 -0 .78 -3 .69 125.88
9 -1 .74 -3 .90 99.54

11 -2 .70 -4 .12 73.20
13 -3 .65 -4 .3 3 46.86
15 -4 .60 -4 .5 3 20.52
17 -5 .52 -4 .7 3 354.19
19 -6 .45 —4.92 327.86
21 -7 .36 -5 .10 301.52
23 -8 .26 -5 .28 275.19
25 -9 .1 4 -5 .46 248.86
27 -10 .02 -5 .62 222.52
29 -10 .86 -5 .78 196.20

I 31 -11 .70 -5 .94 169.86

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
Bo, L o -  heliograficzna szerokośćć i długość środ
ka tarczy;
17d2h24m -  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0'.

Styczeń 1996 r.

stale wzrastającej jasności okażą się pra
wdziwe, to wiosną 1997 roku powinna być 
dobrze widoczna na naszym niebie gołym 
okiem.

Słońce
Ziema w swym ruchu po orbicie około- 

słonecznej znajdzie się 4 stycznia najbliżej 
Słońca, a zatem Słońce będzie wówczas w 
perygeum w odległości około 147 min km. 
Dni stają się już coraz dłuższe. W Warsza
wie 1 stycznia Słońce wschodzi o l hA6m, za
chodzi o 15ft33m, a 31 stycznia wschodzi o 
7A21m, zachodzi o \6h\9m. W styczniu Słoń
ce wstępuje w znak Wodnika.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w 

drugiej połowie stycznia, bowiem kolejność 
faz Księżyca jest w tym miesiącu następują
ca: pełnia 5d22h, ostatnia kwadra 13d22h, 
nów 20^14h i pierwsza kwadra Tld\2 h. W 
apogeum Księżyc znajdzie się 5 stycznia, a 
w perygeum 19 stycznia.

Planety i planetoidy
Ozdobą wieczornego nieba jest W e n u s  

świecąca nad zachodnim horyzontem pięk
nym blaskiem jak gwiazda -  4 wielkości. W 
pierwszej dekadzie stycznia nisko nad za
chodnim horyzontem możemy próbować 
odnaleźć wieczorem M e r k u r e g o  około 
zerowej wielkości. Wieczorem też widoczny 
jest S a t u r n  jako gwiazda +1.2 wielkości 
w gwiazdozbiorze Wodnika. J o w i s z  
wschodzi na krótko przed Słońcem, ale pod 
koniec miesiąca możemy go już odnaleźć 
nisko nad wschodnim horyzontem jako jas
ną gwiazdę - 1.8 wielkości. Pozostałe plane
ty przebywają na niebie zbyt blisko Słońca i 
są niewidoczne. Niewidoczna jest też żadna 
z czterech najjaśniejszych planetoid.
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Meteory
W  dnia od 1 do 5 stycznia promieniują 

K w a d r a n t y d y .  Radiant meteorów leży 
w gwiazdozbiorze Smoka i ma współrzędne: 
rekt. \5 h2Sm, deki. +50°. Nazwa roju pocho
dzi od nieistniejącego już na dzisiejszych 
mapach nieba gwiazdozbioru Quadrans Mu- 
ralis, umieszczonego w początkach XIX w. 
na granicy gwiazdozbiorów Smoka, Herku
lesa i Wolarza. Warunki obserwacji w tym 
roku nie są dobre, bo Księżyc w pełni prze
szkadza w obserwacjach.

*  #  *

\ d Dwie pary planet znajdą się w złącze
niu na sklepieniu niebieskim: o 2h Merkury 
z Uranem w odl. 0.°9, a o 8* Mars z Neptu
nem w odl. l.°6.

2d\ l h Merkury w największym wschod
nim odchyleniu od Słońca w odl. 19°.

4d8h Ziemia w peryhelium na swej około- 
słonecznej orbicie w odl. 147 min km od 
Słońca.

S^l* Złączenie Marsa z Uranem w odl. 
0 .°6 .
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9dl3 h Merkury nieruchomy w rektascen-
c ji.

13^1* Złączenie Merkurego i Marsa w 
odl. 3°.

16d4h Neptun w złączeniu ze Słońcem.
18J O 21H złączenie Jowisza z Księżycem 

w odl. 5°. O 23h dolne złączenie Merkurego 
ze Słońcem.

20J 19/|48"' Słońce wstępuje w znak Wod
nika, jego długość ekliptyczna wynosi wów
czas 300°.

21d8A Uran w złączeniu ze Słońcem.
23d9h Złączenie Wenus z Księżycem w 

odl. 5°.
23d9h Złączenie Saturna z Księżycem w 

odl. 5°.
30^7* Merkury nieruchomy w rektascen- 

sji, po raz drugi w tym miesiącu zmienia 
kierunek swego ruchu wśród gwiazd na skle
pieniu niebieskim.

Momenty wszystkich zjawisk podane są 
w czasie środkowo-europejskim.

Opracował G. Sitarski
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U góry -  zdjęcia obu półkul Neptuna wykonane za pomocą teleskopu kosmicznego Hubble’a 28 czerwca 1994 roku 
(fot. D. Crisp. H. Hammel, NASA). U dołu -  zdjęcie Neptuana wykonane za pomocą teleskopu kosmicznego 
Hubble’a 2 listopada 1994 roku, kiedy odległość planety od Ziemi wynosiła 4.5 mld km; na zdjęciu dostrzeżono -  
blisko brzegu tarczy planety -  nową wielką ciemną plamę, której powiększenie pokazano z prawej strony (fot. H. 
Hammel, NASA).

C zw arta  s tro n a  okładk i: Zdjęcia Neptuna, wykonane za pomocą teleskopu kosmicznego Hubble’a w dniach: 10 
października (lewe górne), 18 października (prawe górne) i 2 listopada 1994 roku (dolne), które ukazują szybkie, 
kilkudniowe zmiany zachodzące w atmosferze planety (fot. H. Hammel, NASA).
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