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W  K ronice H istoryczne] tego numeru

przypominamy postać Harlowa Shapleya, 
jednego z  najwybitniejszych astronomów  
naszego stulecia. W 1920 roku był on uczest
nikiem słynnej debaty w  W aszyngtonie po
święconej nurtującemu ówczesnych astrono
mów zagadnieniu rozmiarów Wszechświata, 
stryktury Galaktyki, istnienia innych gala
ktyk. Shapley był rzecznikiem koncepcji lo
kalnego charakteru tzw . mgławic pozagala- 
ktycznych, a stanowiska przeciwnego bronił 
Herbert Curtis. Kilka lat później odkrycia 
Edwina Hubble'a pokazały, że rację miał 
Curtis.

W  75-ą rocznicę tego wydarzenia, 22 
kwietnia 1995 roku, zorganizowano, rów
nież w  Waszyngtonie, drugą wielką debatę 
na temat odległości źródeł błysków promie
niowania gamma. Obserwowane od ponad 
20 lat są one ciągle jedną z największych za
gadek współczesnej astrofizyki. Rzecznikiem  
hipotezy o galaktycznym  pochodzeniu błys
ków gamma był Donald Lamb z Uniwersyte
tu w  Chicago, natomiast koncepcji ich pocho
dzenia pozagalaktycznego bronił Bohdan Pa
czyński pracujący obecnie w  Princeton, jak 
się spodziewano, debata nie przyniosła roz
strzygnięcia: argum enty przedstawione 
przez obu dyskutantów  okazały się równie 
przekonywujące. Czy i tym  razem rozwiąza
nie problemu nastąpi za kilka lat?

O błyskach promieniowania gamma była 
ju ż  w  U ranii moxua. W  numerze wrześnio
wym  z 1992 roku pisał o nich K rzyszto f Sta
nek, a w numerze lutow ym  z 1994 roku 
opublikowaliśmy skrót referatu na ten temat 
wygłoszonego przez Bohdana Paczyńskiego 
w  Warszawie podczas X X V I  Zjazdu Polskie
go Towarzystwa Astronomicznego. Zachę
camy do sięgnięcia jeszcze raz do tych te
kstów aby przypomnieć sobie zagadnienie, 
które było tematem debaty określanej w  świe- 
cie astronomicznym jako wydarzenie roku 
1995. Tym  bardziej, że jednym  z jego boha
terów był polski astronom i autor naszego 
pisma.

\ ____________________ )
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Michał Ostrowski -  Kraków

O TUBACH MAGNETYCZNYCH I AKCELERACJI CZĄSTEK 
PROMIENIOWANIA KOSMICZNEGO NA SŁOŃCU

Pisaliśmy już na łamach Uranii (nr 6 i 7/8 
z 1992 r.) o mechanizmach przyspieszają
cych jądra atomów wodoru, helu i inne, a 
także elektrony do energii tak wysokich, że 
nazywa się je  promieniami kosmicznymi*. 
Mówiliśmy przy tym jak przebiega proces 
akceleracji tych cząstek w falach uderzenio
wych powstających, na przykład, przy wy
buchach gwiazd supernowych. Fale takie -  
na szczęście w trochę mniejszej skali -  prze
biegają też przez obszary heliosfery, mijając 
od czasu do czasu Ziemię na swej drodze. 
Dzisiaj jednak chcielibyśmy omówić inny 
mechanizm akceleracji działający w obsza
rach zaburzonej, turbulentnej plazmy i zo
brazować go z pomocą pięknego (matematy
cznie) modelu zaproponowanego przez Ja
mesa M i l l e r a  i Aarona R o b e r t s a dla 
wyjaśnienia cząstek obserwowanych w 
szybko zmiennych strukturach pola mag
netycznego nad fotosferą Słońca. Zanim jed
nak zajmiemy się tym dosyć szczególnym 
modelem powiedzmy kilka słów o mechani
zmie leżącym u jego podstawy, a zapropono
wanym w późnych latach czterdziestych 
przez znakomitego fizyka włoskiego, Enrico 
F e r m i e g o .  Dla pełnego zrozumienia 
przedstawionych tutaj wywodów bardzo po
mocne będzie, jeśli czytelnik sięgnie do 
wspomnianych na początku numerów Ura
nii. Przedstawiono tam i wyjaśniono zasad
nicze fakty odnośnie astrofizyki promienio

wania kosmicznego. Dla tych, którzy akurat 
nie mają pod ręką dawnych numerów Ura
nii, przypomnimy skrótowo kilka podstawo
wych, stosowanych dalej pojęć.

1. Podstawowe pojęcia i dane

Przypomnijmy, że pojęcie promieniowa
nia kosmicznego odnosi się do naładowa
nych cząstek materialnych -  z których naj
ważniejsze to jądra atomów i elektrony -  
rozpędzonych do wielkich prędkości, często 
bliskich prędkości światła. Obszary pustki 
pomiędzy gwiazdami, a także między plane
tami naszego układu planetarnego, wypełnia 
ośrodek międzygwiazdowy składający się 
ze sprzężonych ze sobą trzech składowych: 
bardzo rozrzedzonej plazmy, pola magnety
cznego i promieni kosmicznych. Wszystko 
to przenikają strumienie fotonów (fal ele
ktromagnetycznych) o różnych energiach, 
wśród nich światło widzialne ze Słońca. Fo
tony dosyć rzadko oddziaływają z cząstkami 
plazmy, natomiast jony zawarte w plazmie 
są silnie związane z promieniowaniem kos
micznym dzięki polu magnetycznemu, które 
trzyma i jedne i drugie. Dzięki temu sprzęże
niu w ośrodku międzygwiazdowym zwykle 
napotykamy na porównywalne gęstości 
energii w każdej z tych trzech składowych.

Cząstki promieniowania kosmicznego 
bardzo rzadko zderzają się z cząstkami pla-

* Por. także w Uranii nr 5/1994 opis zagadkowych cząstek o superwysokich energiach sięgających powyżej 
10 9 eV (10 miliardów gigaelektronowoltów). Przypomijmy, że fotony światła widzialnego niosą energie rzdu 
1 elektronowolta (eV), fotony promieniowaniw rentgenowskiego rzędu kiloelektronowoltów (keV), zakres 
energii promieni gam m a zaczyna się od megalelktronowoltów (MeV), całkowita zmiana masy protonu na 
energię zgodnie ze wzorem Einsteina E=mc2 dała by jej = 1 gigaelektronowolta (GeV), zaś najwyższe energie 
cząstek osiągalne w akceleratorach ziemskich są rzędu 1 teraelektronowolta (TeV).
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zmy bezpośrednio. Ocenia się, że przy prze
ciętnych energiach zdarza się to raz na wiele 
milionów lat. Dlatego gdyby pola magnety
czne, w których się one znajdują, były bar
dzo gładkie, jednorodne to cząstki te mogły
by biec wzdłuż pola prawie swobodnie i ze 
sprzężenia o którym wspominaliśmy byłyby 
nici. Na szczęście w polach tych istnieje 
zwykle sporo niejednorodności, które zwy
kle występują w postaci fal Alfvena. Fale te 
są generowane przez ruchy turbulentne w 
ośrodku międzygwiazdowym, które defor
mują pola magnetyczne. Naciągają one linie 
sił pola tak jak gumki, aby potem gumki te, 
w trakcie prostowania, rozpędziły kolejny 
element plazmy powodując rozchodzenie 
się fali. Zaburzenia takie wędrują w prze
strzeni z prędkością Alfvena, Va , która 
zwykle wynosi kilka lub kilkanaście kilome
trów na sekundę. Na tych właśnie falach mo
dyfikują się (zaburzają) spiralne trajektorie 
cząstek promieniowania kosmicznego po
wodując zmiany kierunku ich biegu wzdłuż 
pola. Gdy cząstki napotkają zaburzenie pola 
magnetycznego o dużej amplitudzie, to mo
gą się odbić nawet od pojedynczej fali.

2. Mechanizm przyśpieszania zapro
ponowany przez Fermiego

Próbę wyjaśnienia pochodzenia promieni 
kosmicznych podjął w kilka lat po drugiej 
wojnie Fermi. Dla prostoty rozpatrywał on 
rozpraszanie cząstek promieniowania kos
micznego na takich, wspomnianych wyżej 
falach o dużej amplitudzie. Odbijały one pa
dające cząstki, raz dodając cząstce energii 
(oznaczanej tu przez £) gdy padała od przo
du, a innym razem zmniejszając energię czą

stki, gdy padała od tyłu na uciekającą przed 
nią falę*. Przy tym zysk lub strata energii 
cząstki poruszającej się z prędkością v są w 
pierwszym przybliżeniu takie same i propo
rcjonalne do Va/v. Akceleracja bierze się 
stąd, że szanse na zderzenie od przodu, z 
zyskiem energii, są większe, znowu o czyn
nik rzędu V a / v , od szansy zderzenia ze stra
tą. W rezultacie, przy pojedynczym rozpro
szeniu cząstki, średnio zyskuje ona energię 
rzędu (V\lv)2E . W ośrodku międzygwiazdo
wym jest to zazwyczaj wielkość bardzo ma
ła, ~10‘8 początkowej energii, i dlatego czę
sto się ten proces przyśpieszania lekceważy. 
Za chwilę zobaczymy, że bywa to niesłusz
ne, bo po pierwsze cząstka zyskuje mało, ale 
może zderzać się często przez dłuższy okres 
jeśli znajduje się w rozległym obszarze tur
bulencji plazmowej. Po wtóre, są miejsca 
gdzie prędkość Alfvena może być znacznie 
większa niż wspomniane wyżej kilkanaście 
km/s. Jednym z takich miejsc są obszary sil
nych pól magnetycznych w atmosferze 
Słońca, gdzie prędkość Alfvena może sięgać 
tysięcy kilometrów na sekundę.

Opisany model przyśpieszania przez 
przypadkowe odbicia jest nazywany proce
sem Fermiego drugiego rzędu, przy czym 
wyraz drugiego (czasami pisany jako rzym
ska II) pochodzi od drugiej potęgi przy pręd
kości fal rozpraszających cząstki**. Oczy
wiście w praktyce nie mamy do czynienia z 
idealną sytuacją rozpatrywaną przez Fer
miego, w której cząstki odbijają się od poje
dynczych fal. Zwykle proces zmiany energii 
cząstki, i jej kierunku ruchu, odbywa się sto
pniowo w trakcie oddziaływania z wieloma 
falami o różnych amplitudach i długościach. 
Prace prowadzone przez ostatnie kilka dzie-

* Bardzo dobrej ilustracji takiego procesu dostarcza gra w ping-ponga, gdzie piłeczka zwiększa lub zmniejsza 
swą prędkość w zależności od tego, czy przy odbijaniu uderzymy paletką, czy paletkę cofamy.

** Przypomnijmy, że przy akceleracji w fali uderzeniowej średni zysk energii jest proporcionalny do pierwszej 
potęgi jej prędkości i dlatego nazywamy go procesem Fermiego pierwszego stopnia.



324 U R A N IA 12/1995

siątków lat pokazały jednak, że w sumie m e
chanizm  sprow adza się do starego schematu 
zaproponow anego przez Fermiego, do błą
dzenia energii cząstki raz ku wyższym war
tościom, a raz ku niższym. M atem atycznie 
opisuje się taki proces z pom ocą równania 
dyfuzji w przestrzeni energii.

W ażnym  uzupełnieniem  oryginalnej teo
rii było stw ierdzenie, że oddziaływanie czą
stek z falami je st tylko wtedy efektywne, gdy 
ma charakter rezonansowy. W tedy wpływ 
fali na ruch cząstki nie zm ienia się wzdłuż 
długich odcinków toru cząstki, np. przez ca
ły czas zw iększając jej energię, i daje w su
mie znaczny końcowy efekt oddziaływania. 
Przykładowo, aby cząstka zyskiwała (lub 
traciła) cały czas energię w swoim obiegu 
cyklotronowym  w polu m agnetycznym  musi 
do tego w przybliżeniu zachowywać stałą 
konfigurację w ektora prędkości cząstki 
w zględem  słabego pola elektrycznego wy
tw arzanego przez poruszającą się falę. O d
działyw anie w takich warunkach nazywamy 
rezonansowym . W  przeciwnym  przypadku 
przez część swego okresu cyklotronowego 
cząstka będzie zyskiwać, a przez część tracić 
energię i sum aryczna zm iana m oże być zni
koma. Jest to ważne dla zrozum ienia m echa
nizmu, o którym  opowiem y za chwilę. N aj
pierw m oże jednak  powiedzm y parę słów o 
strukturach pola m agnetycznego ponad foto
sferą Słońca i o procesach w nich zachodzą
cych.

3. Obszary aktywne na Słońcu i 
zjawisko rekoneksji linii sił pola

Średnie pole m agnetyczne na pow ierzch
ni Słońca nie je s t bardzo imponujące. Z w ar
tością indukcji około 1 Gs (gauss) jest po
równyw alne do pola ziemskiego. Jednak 
wyciąganie z tego faktu dalej idących w nio
sków dałoby złudne rezultaty ponieważ pole 
słoneczne je s t szalenie niejednorodne. W

niewielkich obszarach, w m iejscach styku 
granul konwekty wnych, wystają ponad foto
sferę pęki linii sił pola w których indukcja 
m agnetyczna m oże tysiące razy przekraczać 
w artość średnią. Pola m agnetyczne tworzące 
się z oddziaływania wielu takich pęków, 
często o różnej biegunowości, w ystępują w 
miejscach, które nazywamy obszarami ak
tywnymi na powierzchni Słońca. Linie sił 
tw orzą tam często przepiękne trójw ym iaro
we struktury, często ze splatającym i się 
wiązkam i linii sił o przeciwnych bieguno- 
wościach, wystające zwykłe kilkanaście, 
czy też kilkadziesiąt tysięcy kilometrów 
ponad fotosferę. Oczywiście utrzym anie ta
kich konfiguracji przez dłuższy czas je s t m o
żliwe dzięki wmrożeniu linii sił pola w ośro
dek plazmowy. Dodajm y, że z dużym i ob
szarami aktywnym i związane je st w ystępo
wanie plam słonecznych, a sama nazwa wy
nika ze zjawisk, czasami gwałtownych, któ
re w tych obszarach występują. W  trakcie 
takich zjawisk plazm a może ulec nagłemu 
ogrzaniu do tem peratury milionów stopni i 
prom ieniować na przykład w zakresie fal 
rentgenowskich. W  ostatnich latach wiele 
interesujących obserwacji w tym zakresie 
w idm a dokonał japoński satelita YOKOH. 
W zjawiskach nazywanych ogólnie aktyw 
nymi wytwarzane są często znaczne ilości 
cząstek prom ieniow ania kosm icznego o 
energiach wielu M eV, a sięgających czasami 
do skali GeV. Część z nich może uciec w 
przestrzeń m iędzyplanetarną i dotrzeć w 
okolice Ziem i, a inne m ogą bom bardować 
plazm ę fotosferyczną pobudzając jąd ra ato
mów do em isji kwantów gamma. Takie po
jaśnienia gam m a na powierzchni Słońca re
jestrow ane teleskopam i gam m a z pokładu 
sztucznych satelitów (takich jak  będące te
raz na orbicie obserwatorium  Com ptona) da
ją  inform ację o energiach i ilościach przy
spieszanych cząstek. Same naładowane czą
stki nie docierają zwykle do powierzchni
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Ziemi ekranowane przez naszą własną mag- 
netosferę. W trakcie zderzeń na Słońcu wy
twarzane są jednak także wielkie ilości 
wysokoenergetycznych neutronów, które 
nie posiadając ładunku elektrycznego bez 
przeszkód przecinają pola magnetyczne i są 
rejestrowane na Ziemi w specjalnych dete
ktorach neutronów. Zjawiska aktywne są 
często aktywne także we wszystkich innych 
zakresach widma promieniowania elektro
magnetycznego i informacje o nich możemy 
uzyskać z obserwacji na falach radiowych, w 
podczerwieni, z pomiarów magnetycznych 
w świetle widzialnym, czy z obserwacji w 
ultrafiolecie. Dodajmy jeszcze, że niektórym 
z takich zjawisk towarzyszą wyrzuty znacz
nych ilości plazmy z wmrożonymi polami 
magnetycznymi i tworzenie się fal uderze
niowych w przestrzeni międzyplanetarnej.

Wyniki pomiarów często wskazują, że z 
okresami aktywności danego obszaru wiążą 
się zmiany w jego strukturze pola magnety
cznego. Oprócz modyfikacji związanej z ru
chem miejsca położenia tuby magnetycznej 
na powierzchni Słońca, zachodzą zmiany 
wywoływane rekoneksją pola magnetyczne
go. W jej trakcie pobliskie linie pola mag
netycznego o znacznie różniących się kie

runkach przełączają się w taki sposób, aby 
końcowa konfiguracja pola była jak najpro
stsza (rys. 1). Przy tym różnica energii pola 
magnetycznego przed i po rekoneksji musi 
się zamienić w trakcie samego procesu na 
inne typy energii. W miejscu gdzie następuje 
przełączanie wytwarzają się pola elektrycz
ne, które rozpędzają cząstki plazmy powo
dując jej grzanie, a być może rozpędzając 
niektóre z nich do energii charakterystycz
nych dla promieni kosmicznych. Równo
cześnie ruchy związane z przełączaniem po
la są źródłem turbulentnych ruchów falo
wych.

4. Model akceleracji cząstek w roz
błysku wybuchowym

Od dawna wiadomo, że taka turbulencja 
mogła by przyśpieszać cząstki plazmy do 
wysokich energii i faktycznie takie cząstki 
się obserwuje (rys. 2). Jak już wspominali
śmy, bezpośrednio widzimy promienie gam
ma i wysokoenergetyczne neutrony wytwa
rzane w zderzeniach jąder promieniowania 
kosmicznego z jądrami atomów plazmy 
tworzącej atmosferę Słońca, a także promie
niowanie synchrotronowe wysokoenergety-

Rys. 1. Schem at zachodzącego zjaw iska rekoneksji pola magnetycznego. Jeśli początkowa konfiguracja pola magnetycznego składa 
się z dwóch splecionych tub magnetycznych (A), to w miejscu styku linii sił o znacznie różniących się kierunkach zaczyna zachodzić 
przełączenie pola (B) do jak  najprostrzej konfiguracji końcowej (C). Różnica energii pola magnetycznego pom iędzy konfiguracjami 
A i C  zostaje uw olniona w ośrodku grzejąc plazmę i w zbudzając ruchy turbulentne.
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Rys. 2. Schemat obserwacji zjawiska aktywnego w pętli 

magnetycznej na Słońcu, w której zachodzi proces akceleracji 

cząstek promieniowania kosmicznego. Zaznaczono obszar 

promieniujący w zakresie fal rentgenowskich (X), gamma (y) i 

wysyłający swobodne elektrony (n), oraz promieniujący 

radiowo (radio). Zaznaczono także bezpośrednią ucieczkę 

promieni kosmicznych wzdłuż linii sił pola magnetycznego 

bliskich obszaru aktywności. Promienie kosmiczne oraz 

promieniowanie X  i y mogą być rejestrowane przez obserwatoria 

na pokładach statków kosmicznych, odpowiednio S I , Y  i c. Do 

obserwatorium kosmicznego S2 promienie kosmiczne nie mogą 

dotrzeć ze względu na brak połączenia liniami pola 

magnetycznego. Neutrony i fale radiowe są rejestrowane 

bezpośrednio na Ziemi (Z).

cznych elektronów. Niektóre z przyśpieszo

nych cząstek, którym udało się uciec z ob

szaru magnetosfery Słońca rejestruje się 

bezpośrednio w detektorach na pokładach 

statków kosmicznych, o ile są połączone 

bezpośrednio liniami pola magnetycznego z 

odpowiednim miejscem na Słońcu. Razem z 

obserwacjami w innych zakresach fal ele

ktromagnetycznych daje nam to bogatą in

formację o całym, bardzo złożonym proce

sie i dlatego (!) do tej pory nie ma pełnego 

modelu opisującego zachodzące tam proce

sy fizyczne. W  astrofizyce jest to zresztą zja

wisko dosyć powszechne, że uzyskanie do

kładnych danych o jakimś obiekcie lub pro

cesie burzy nasze piękne i proste wcześniej

sze modele, a równocześnie sprawia, że bu

dowa nowego modelu staje się znacznie 

trudniejsza.

Tutaj zajmijmy się jednym z aspektów 

aktywności magnetycznej Słońca - przy

śpieszaniem cząstek promieniowania kosmi

cznego. W  przypadku nagłych rozbłysków

Rys. 3. Szkic zjawiska związanego z rekoneksją pola 

magnetycznego na styku dwóch tub magnetycznych o różnych 

kierunkach pola. Zaznaczono obszar w którym zachodzi 

rekoneksją (R) i plazma grzeje się do temperatury rzędu 

milionów stopni. W  takiej temperaturze promieniuje ona w 

zakresie fal rentgenowskich. W  obszarze rekoneksji wzbudzona 

jest także turbulencja, która obejmuje znaczną część pętli przez 

rozchodzenie się fal Alfvena (wężyki na rysunku). 

Przyśpieszane przez te fale jądra atomów zderzając się z 

fotosferą wywołują świecenie w promieniowaniu gamma oraz 

wysyłanie swobodnych neutronów uwolnionych w reakcjach 

jądrowych. Przyśpieszone elektrony promieniują 

synchrotronowo z całej objętości pętli.

przy powierzchni zwanych wybuchowymi, 

proces przyśpieszania zachodzi w tym sa

mym miejscu, w którym wydziela się ener

gia - w pętli pola magnetycznego zaczepio

nej w warstwie fotosfery (rys. 3). W pętli tej 

mamy bardzo rozrzedzoną plazmę o gęstości 

rzędu 10 miliardów atomów na cm3 (to jest 

prawie próżnia w porównaniu z gęstością at

mosfery ziemskiej), podgrzaną do tempera

tury około 3 milionów stopni, zaś pole mag

netyczne jest rzędu 1000 Gs. Zadaniem jest 

wytłumaczyć proces akceleracji cząstek pa

miętając przy tym, że dane obserwacyjne 

wymagają aby:

1. Proces przyśpieszania był bardzo efe

ktywny, zdolny przyśpieszyć 103" pro

tonów do energii powyżej 30 MeV w 

czasie ~1 sekundy lub mniejszym,

2. Maksymalna energia protonów sięga 

powyżej 100 MeV,

3. Pewne pierwiastki lub izotopy (3He, 

Ne, Fe) przyśpieszają się bardziej efe

ktywnie od innych,



12/1995 U R A N IA 327

4. Cząstki rozpoczynały proces przyśpie
szania jako niskoenergetyczne cząstki 
termicznej plazmy,

5. Widmo przyśpieszonych cząstek musi 
się zgadzać z obserwacjami.

W jednym z numerów czasopisma 
Astrophysical Journal w 1995 r. dwaj astro
fizycy amerykańscy, J. M i 11 e r  i A. R o 
b e r t s ,  zaproponowali bardzo spójny, a 
równocześnie prosty i elegancki matematy
cznie model tłumaczący przynajmniej kilka 
z wymienionych wyżej faktów obserwacyj
nych. Oparli się w nim oni na trzech podsta
wowych pojęciach fizycznych -  na uwalnia
niu energii w trakcie zachodzących zjawisk 
rekoneksji pola magnetycznego, na rezonan
sowym charakterze oddziaływania cząstek z 
falami w plazmie, oraz na pojęciu kaskady 
turbulentnej. Jak pamiętamy z wcześniej
szych uwag (patrz też wzmiankowany arty
kuł w Uranii) rezonans cząstka-fala jest po
trzebny, aby trajektoria cząstki mogła być 
efektywnie zaburzana przy oddziaływaniu z 
falą, a warunek rezonansu może być spełnio
ny jeśli długość fali jest porównywalna do 
promienia cyklotronowego cząstki w polu 
magnetycznym. Oznacza to, że aby rozpra
szać cząstki o dużych energiach trzeba mieć 
długie fale, a rozpraszanie cząstek o niewiel
kich energiach wymaga odpowiednio krót
kich fal. W warunkach opisanych powyżej 
dla pętli pola magnetycznego w obszarze do
lnej korony Słońca prędkość Alfvena może 
sięgać kilku tysięcy kilometrów na sekundę 
( = kilka procent prędkości światła), a zatem 
działanie ewentualnego procesu przyśpie
szania Fermiego II rzędu może być tam o 
wiele bardziej efektywne niż we wcześniej 
opisanych przeciętnych warunkach dla 
ośrodka międzygwiazdowego. Aby jednak 
ten proces akceleracji rozpoczął działanie 
potrzeba fal, które mogłyby rezonować z 
najszybszymi cząstkami termicznej plazmy, 
a dla tych ostatnich skala wyznaczana przez

promień cyklotronowy wynosi zaledwie kil
ka czy kilkanaście metrów. Tymczasem za
burzenia i fale wytwarzane w zjawiskach re
koneksji mają skale często tysięcy kilome
trów. Aby zrozumieć jak energia fal prze
chodzi od fal długich do bardzo krótkich my 
przejdźmy do trzeciego z omawianych pojęć 
-  kaskady turbulentnej (rys. 4).

R ys. 4. W y k res  o b razu jący  ro z ło żen ie  e n e rg ii fal Ep(K) w 
p rzestrzen i w ek to ró w  fa lo w y ch  k= 2n/X  (tj. p ro p o rc jo n a ln y ch  do 
o d w ro tn o śc i d łu g o śc i fali X). P rzed staw io n o  logary tm  
o d p o w ied n ich  w ie lk o śc i. L in ią  p rze ry w an ą  z a zn aczo n o  fale 
w y g en e ro w an e  w  trak c ie  rekoneksji p o la  m ag n e ty czn eg o . T en  
z ak res  fal s tan o w i reze rw u ar en e rg ii, z  k tó reg o  je s t  ona 
p rze k a z y w a n a  d o  fal k ró tszy ch  w p ro ces ie  k ask ad o w an ia . W  
końcu  e n e rg ia  d o c ie ra  do  zakresu  d łu g o śc i fal, w  k tó rym  
z a cz y n a ją  o d g ry w ać  d u ż ą  ro lę  p ro cesy  d y sy p ac ji energ ii.

Rezultaty przechodzenia energii pomię
dzy różnymi skalami turbulencji można ła
two zaobserwować w wannie z wodą. Przez 
zamieszanie wody dostarczamy energii 
głównie do wirów o rozmiarach szerokości 
wanny. Jeśli obserwujemy te wiry (przy do
brym oświetleniu rozkład błysków na dnie 
wanny), to zauważymy, że po chwili zaczy
nają się w niej pojawiać wiry o promieniach 
dużo mniejszych. Czyli w naszym procesie 
energia włożona w wiry o największej skali 
spada częściowo do mniejszych skal, gdzie 
było jej mniej lub nie było jej wcale. Gdyby
śmy mieli do dyspozycji naprawdę duże za
wirowanie to można by stwierdzić, że naj
większe wiry najpierw wytwarzają trochę
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mniejsze, a te jeszcze mniejsze, i tak dalej. 
Zmniejszanie skali wirów zachodzi do tej 
pory, aż pojawią się wiry tak małe, że zjawi
ska tarcia i lepkości będą zamieniać ich ener
gię na ciepło w takim tempie w jakim będą 
ją  otrzymywać od wirów większych. Takie 
spadanie energii turbulencji do coraz mniej
szych skal nazywamy kaskadą turbulentną. 
Mimo, że zjawisko jest ideowo bardzo pro
ste to do tej pory nie ma ścisłej teorii pozwa
lającej wyliczać np. tempo przekazywania 
energii w kaskadzie i zjawisko to opisuje się 
zazwyczaj wykorzystując proste modele 
analityczne. W przypadku plazmy z polem 
magnetycznym jest ono jeszcze nieco bar
dziej skomplikowane, gdyż zawirowania 
przekazują sobie energię nie tylko przez tar
cie, ale także przez rozciąganie i napinanie 
linii sił pola magnetycznego.

Model Millera i Robertsa jest ideowo cał
kiem prosty. Przyjęli oni, że część energii 
uwalnianej w trakcie rekoneksji jest maga
zynowana w postaci wirów i fal o skalach 
tysięcy kilometrów. Następnie opisali ka
skadę tej energii do coraz krótszych fal wy
korzystując tzw. model dyfuzji w przestrzeni 
wektorów falowych. Z grubsza polega on na 
tym, że cały opis przepływu energii sprowa
dza się do wyliczenia współczynnika dyfuzji 
energii, a wstawienie go do równania dyfuzji 
pozwala wyliczyć na komputerze jak szybko 
energia przepływa ze skal turbulencji gdzie 
jest jej więcej do skal gdzie jest jej mniej 
(rys. 4). Prowadząc takie wyliczenia dla tuby 
magnetycznej na Słońcu pokazali oni, że 
energia turbulencji może w czasie znacznie 
mniejszym od sekundy przepłynąć od skal 
setek czy tysięcy kilometrów do skal me
trów. W tych ostatnich krótkich skalach z 
falami mogą już oddziaływać rezonansowo 
najszybsze jony termicznej plazmy rozpo
czynając proces akceleracji, który jak wspo
minaliśmy też można opisać jako proces dy
fuzji. Tym razem jest to dyfuzja cząstek w

przestrzeni energii, lub, mówiąc inaczej, 
proces przyśpieszania Fermiego II rzędu. W 
rezultacie rachunki pokazały, że cały proces 
kaskadowania energii fal i następujący po 
nim proces przyśpieszania cząstek do wy
maganych energii kilkudziesięciu MeV mo
że zachodzić w sekundowej skali czasu i że 
wymagane jest do tego aby tylko kilka pro
cent początkowej energii pola magnetyczne
go zamieniło się w turbulencję. Nie udało się 
na razie zbadać, czy możliwe jest wyjaśnie
nie w oparciu o to podejście obserwowanych 
obfitości różnych jąder w promieniach kos
micznych ze Słońca. Nie wiemy ponadto w 
jaki sposób mogłyby się przy okazji przy
śpieszać elektrony. W termicznej plazmie 
mają one znacznie mniejsze promienie cy
klotronowe od protonów i nie wiadomo jak 
miałaby powstać znacząca ilość odpowie
dnio krótkich fal potrzebnych na zapocząt
kowanie procesu akceleracji elektronów. 
Kaskadowanie energii fal przy tak krótkich 
ich długościach może być mało efektywne 
ze względu na tłumienie fal przez jony. Z 
pewnością będą tu potrzebne nowe pomysły 
i idee.

5. Dwie refleksje na zakończenie

Słońce i cała heliosfera, obiekty astrono
miczne, które możemy badać w szczegó
łach, są wspaniałym laboratorium do do
kładnego poznania procesów zachodzących 
w ośrodku plazmowym z polami magnety
cznymi. A że praktycznie cały kosmos jest 
zbudowany z przynajmniej częściowo zjo- 
nizowanego gazu przenikanego przez pole 
magnetyczne, więc wiedza tu zdobyta staje 
się podstawą budowy modeli w innych ob
szarach astrofizyki i często dostarcza jedy
nej możliwości do bezpośredniej weryfika
cji stosowanych w odległym kosmosie kon
cepcji teoretycznych. Dodatkowo, w oparciu 
o doświadczenie ostatnich lat, możemy z
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przekonaniem stwierdzić, że sensowne ba
dania zarówno zjawisk magnetycznych bli
sko Słońca, kwazarów i wszelkich innych 
obiektów we Wszechświecie wymagają ob

serwacji i pomiarów we wszystkich zakre
sach widma. Część z tych obserwacji może 
być wykonana jedynie spoza atmosfery Zie
mi, z pokładów statków kosmicznych.

Stanisław R. Brzostkiewicz -  Dąbrowa Górnicza

WZMIANKI O ZJAWISKACH ASTRONOMICZNYCH 
I GEOFIZYCZNYCH W BIBLII

Ślady pradawnych obserwacji niektórych 
zjawisk astronomicznych i geofizycznych 
odnajdujemy w mitach, legendach, sagach. 
Niestety, były one z pokolenia na pokolenie 
przekazywane ustnie i w miarę upływu cza
su uległy tak dużym przeobrażeniom, że za
kodowane w nich informacje są dziś bardzo 
trudne lub wręcz niemożliwe do rozszyfro
wania. To samo w zasadzie można powie
dzieć o wzmiankach, jakie na temat tego ro
dzaju zjawisk znaleźć można w najważniej
szej i najbardziej bliskiej każdemu chrze
ścijaninowi księdze świata - w Biblii. Po
wstawała ona w jakże odległych czasach i 
żeby opisywane w niej zjawiska były czytel
ne dla ówczesnych ludzi, musiały być przed
stawiane zgodnie z ich mentalnością. Dziś 
odpowiednie wersety Pisma Świętego są 
wnikliwie studiowane przez uczonych róż
nych specjalności i w pewnych przypadkach 
odtworzono -  jak się zdaje -  poprawną treść 
tych zapisów. Za przykład mogą służyć bib
lijne wzmianki o trzęsieniach ziemi, czym w 
ostatnich latach zajmował się izraelski geo
fizyk A. B e n - M e n a h e m ,  który w wyni
ku przeprowadzonych przez siebie badań 
doszedł do niezmiernie ciekawych rezulta
tów. Po prostu dla niektórych opisanych w 
Biblii wydarzeń zdołał ustalić nie tylko ich 
daty, ale także przybliżoną intensywność 
wyrażoną w skali Richtera. Idzie tu o nastę
pujące katastrofy biblijne:

1. Trzęsienie ziemi z roku 759 p.n.e., o 
którym dowiadujemy się ze Starego Te
stamentu (Księga Amosa 1,1 -  9), a 
które dotknęło Judeę, Samarię i Galileę. 
Jego intensywność ocenia się na 7,3 
stopnie w skali Richtera.

2. O jeszcze innym, znacznie starszym 
trzęsieniu ziemi i o towarzyszącej mu 
erupcji wulkanicznej mówi również 
Stary Testament (Księga Rodzaju 19, 
23 -  29). Katastrofa ta dotknęła równi
nę Jordanu, a ściśle mówiąc -  okolicę 
biblijnych miast Sodomy i Gomory. 
Uległy one całkowitej zagładzie, ruiny 
pierwszego z nich najprawdopodobniej 
zalegają pod powierzchnią południo
wej części Morza Martwego, ruiny dru
giego przypuszczalnie znajdują się na 
południowo-zachodnim wybrzeżu tego 
morza.

3. Około roku 2100 p.n.e. prawdopodob
nie też było silne trzęsienie ziemi i wte
dy to -  jak mówi Stary Testament 
(Księga Jozuego 6,1 -  17) -  zniszczone 
zostało Jerycho.

O trzech wymienionych wyżej trzęsie
niach ziemi dowiadujemy się tylko z Biblii i 
dlatego nie było łatwo je  datować. Nie udało 
się też znaleźć najmniejszej wzmianki w 
źródłach historycznych o trzęsieniu Ziemi, 
które -  jak się dowiadujemy z Ewangelii Ś w. 
Mateusza (Mt 27, 51) -  towarzyszyło śmier
ci Jezusa Chrystusa. Co więcej -  w Ewange
lii Św. Marka (Mk 15, 33) czytamy, że „gdy

*
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nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą 
ziemię aż do godziny dziewiątej”, a powy
ższą wiadomość uzupełnia Ewangelia Św. 
Łukasza (Łk 23, 44), tłumacząc owe „cie
mności” zaćmieniem Słońca. Trudno jednak 
powiedzieć, o jakie tu zjawiska faktycznie 
chodzi, w Ewangelii Św. Jana nie wspomina 
się o nich nawet jednym słowem. Brak rów
nież źródeł historycznych, które by potwier
dzały wywody ewangelistów. Współczesny 
im historyk żydowski Józef F 1 a w i u s z 
(37 -  ok. 100) w swych dziełach wspomina 
wprawdzie o silnym trzęsieniu ziemi, które 
dotknęło znaczną część Judei i podczas któ
rego miał być uszkodzony pałac zimowy 
Heroda w pobliżu Jerycha. Musiało to być 
silne trzęsienie, jego intensywność ocenia 
się na 6,8 stopni w skali Richtera, toteż skut
ki tego były bardzo dotkliwe. Ale wydarzyło 
się ono w roku 31 p.n.e. i czasowo jest raczej 
zbieżne ze sławną bitwą u przylądka 
Akcjum, gdzie Kleopatra i Marek Antoniusz 
zostali pobici przez Augusta, w wyniku cze
go Egipt stał się rzymską prowincją. W każ
dym razie opisane przez Flawiusza trzęsie
nie ziemi nie ma nic wspólnego z wydarze
niami opisanymi przez ewangelistów.

Trudno też zrozumieć słowa z Ewangelii 
Sw. Łukasza o „zaćmionym słońcu”. Wia
domo przecież, że Jezus Chrystus poniósł 
męczeńską śmierć tuż przed Paschą, czyli w 
wigilię najważniejszego święta żydowskie
go, obchodzonego -  zgodnie z wielowieko
wą tradycją -  zawsze podczas pierwszej 
wiosennej pełni Księżyca. Co do tego nie ma 
nikt najmniejszej wątpliwości, pod tym 
względem zdanie wszystkich czterech 
Ewangelii jest stanowcze, wykluczające 
wszelkie wahania na temat czasu ukrzyżo
wania i śmierci Chrystusa. Tak więc z astro
nomicznego punktu widzenia mamy tu do 
czynienia z jakimś nieporozumieniem, gdyż 
do zaćmienia Słońca może dojść wyłącznie 
w czasie nowiu Księżyca, a ponadto takie

zjawisko trwa najwyżej parą minut, gdy 
tymczasem w Ewangeliach mówi się 
wyraźnie o trzech godzinach. Być może opi
sany przez ewangelistów ów „mrok ogarnia
jący całą ziemię” nastał na skutek wyjątko
wo silnej burzy piaskowej i nie ma to nic 
wspólnego z zaćmieniem Słońca?

A zatem i ten problem -  podobnie jak 
wiele innych wzmianek w Starym i Nowym 
Testamencie o różnych zjawiskach przyrod
niczych -  wciąż czeka na wyjaśnienie. Pod 
tym względem za niemal „wzorcowy” feno
men biblijno-astronomiczny może uchodzić 
Gwiazda Betlejemska, czym uczeni zajmują 
się już parę stuleci, a mimo to ani na krok nie 
zbliżyliśmy się do prawdy i nawet w „erze 
kosmicznej” nie potrafimy powiedzieć, czy 
w Ewangelii Sw. Mateusza (Mt 2, 1 -  12) 
mowa jest o jakimś nadprzyrodzonym zja
wisku, czy też o odgrywającym jedynie taką 
rolę zjawisku astronomicznym? Ale jeżeli 
rację mają zwolennicy tego drugiego poglą
du, to przecież każdy z nas chciałby wie
dzieć, czy Gwiazdą Betlejemską była jakaś 
okazała kometa, jasna supernowa lub cieka
wa konfiguracja planet na niebie? Wbrew 
pozorom niełatwo odpowiedzieć na tak za
dane pytanie i nie wiadomo nawet, czy kie
dyś w przyszłości będzie to w ogóle możli
we. Po prostu nie znamy daty urodzin Jezusa 
Chrystusa, przyjęte bowiem powszechnie 
obliczenie początku ery chrześcijańskiej 
(Christi Nativite) było dziełem Dionysiusa 
Exiguusa (ok. 470 -  ok. 550), który dokonał 
go w roku 525 na prośbę papieża Jana I. 
Niestety, mnich scytyjski pomylił się w 
swych obliczeniach, ustalił bowiem datę na
rodzenia Chrystusa na rok 754 ery rzym
skiej, z czego jednoznacznie wynikałoby, iż 
tak bardzo związany z tym wydarzeniem 
Herod Wielki jeszcze w tym roku żył. A 
tymczasem znany nam już Flawiusz dowo
dzi, że król Judei zmarł w Jerychu na kilka 
dni przed Paschą w roku 750, czyli że Dio-
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nysius pomylił się w swych rachunkach co 
najmniej o cztery lata. Co do tego nie powin
no być najmniejszej wątpliwości, ponieważ 
Flawiusz wspomina o zaćmieniu Księżyca, 
które obserwowano na krótko przed śmier
cią Heroda. A w latach 748 -  753 od założe
nia Rzymu takich zaćmień -  jak to wynika z 
dokładnych obliczeń astronomicznych -  by
ło jedenaście, lecz pod uwagę może być bra
ne tylko jedno z nich. W tym przypadku cho
dzi o zaćmienie Księżyca z 12 marca roku 4 
p.n.e.

Przedstawione w Ewangeliach życie Je
zusa Chrystusa nie zostało oparte na datach 
chronologii absolutnej. Krótko mówiąc -  
opisane przez ewangelistów wydarzenia 
czasowo nie są podawane według określo
nej, przyjętej w owych czasach ery. Byłoby 
jednak błędem sądzić, że życie Jezusa Chry
stusa nie jest w Ewangeliach w ogóle dato
wane. Wspomina się bowiem w nich o wielu 
postaciach historycznych, aluzje do zdarzeń 
z ówczesnego życia są tak liczne, iż pozwa
lają posłużyć się chronologią względną i 
przedstawić niejedno z opisanych przez 
ewangelistów wydarzeń zarówno w erze 
rzymskiej (ab Urbe condita), jak i w wpro
wadzonej przez Dionysiusa erze chrześci
jańskiej (anni Domini nostri). Biorąc to 
wszystko pod uwagę możemy datę narodze
nia Jezusa Chrystusa ustalić ze stosunkowo 
niewielkim marginesem niepewności, a mia
nowicie:
1 -  Chrystus urodził się za panowania w

Rzymie cesarza Augusta;
2 -  Chrystus urodził się pod koniec życia

Heroda Wielkiego;
3 -  Chrystus urodził się podczas dokony

wania w Palestynie spisu ludności.
W naszym przypadku szczególne znacze

nie ma trzecia okoliczność i ona mogłaby 
wszystko wyjaśnić. Niestety, datę spisu lud

ności palestyńskiej możemy oznaczyć tylko 
w przybliżeniu, ewangelista wskazuje to w 
sposób jak najbardziej ogólny, w Ewangelii 
Sw. Łukasza na ten temat czytamy co nastę
puje: „W owym czasie wyszło rozporządze
nie Cesarza Augusta, żeby przeprowadzić 
spis ludności w całym państwie. Pierwszy 
ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorząd
cą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc 
wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swe
go miasta. Udał się także Józef z Galilei, z 
miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawido
wego, zwanego Betlejem, ponieważ pocho
dził z domu i rodu Dawida, żeby się dać 
zapisać z poślubioną sobie Maryją, który by
ła brzemienna. Kiedy tam przebywali, nad
szedł dla Maryji czas rozwiązania. Porodziła 
swego pierworodnego Syna, owinęła Go w 
pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było 
dla nich miejsca w gospodzie”. (Łk 2, 1 -  
7*). Z powyższych słów zdawałoby się za
tem jednoznacznie wynikać, że ewangelista 
miał na myśli pierwszy spis ludności i że 
senator rzymski Kwiryniusz (Publius Sulpi- 
cius Quirinius) był dwukrotnie legatem Sy
rii, przy czym czas jego pierwszej legatury -  
tak przynajmniej twierdzi brytyjski badacz 
W i l l i a m R a m s a y  (18 5 2 - 1916)-przypa- 
dał na lata 1 0 - 8  p.n.e. Na podstawie jednak 
papirusów egipskich ustalono, iż spisy takie 
w prowincjach rzymskich odbywały się co 
14 -  15 lat i że zazwyczaj następowało to z 
jednorocznym opóźnieniem w stosunku do 
daty rozporządzenia cesarkiego. A zatem i 
zadekretowany przez Augusta w roku 146 
U.C. (8 rok p.n.e.) spis najprawdopodobniej 
w Syrii i Palestynie przeprowadzono rok 
później, czyli odbyłby się on dopiero w roku 
7 p.n.e. Dla naszych rozważań ma to -  jak się 
przekonamy -  dość istotne znaczenie.

Idzie tu oczywiście o czasy bardzo odleg
łe i w dodatku opisywane wydarzenia są wy-

* Wszystkie cytaty biblijne w tym artykule pochodzą z Biblii Tysiąclecia, Poznań -  Warszawa 1971.
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jątkowo słabo udokumentowane. Mamy na
wet podstawy przypuszczać, że ewangelista 
pomylił nazwiska, bo według innych źródeł 
ówczesnym legatem czy też -jakbyśm y dziś 
powiedzieli -  gubernatorem Syrii był Pub- 
liusz Kwintyliusz Warus, który później do
wodził wojskami rzymskimi w Germanii i w 
9 roku poniósł klęskę w odbytej w Lesie 
Teutoburskim bitwie z powstańcami dowo
dzonymi przez Arminiusza. Ale jest też mo
żliwe, że rację ma ewangelista, bo gdyby 
nawet Kwiryniusz w okresie pierwszego spi
su nie był legatem Syrii, to ciesząc się du
żym zaufaniem Augusta mógł być w tym 
czasie jego specjalnym wysłannikiem z 
określonymi pełnomocnictwami. W każdym 
razie, gdyby pierwszy spis ludności faktycz
nie odbył się w roku 7 p.n.e., to ową gwiazdą 
prowadzącą Mędrców ze Wschodu do Betle
jem  mogła być -  co już na początku XVII 
wieku sugerował Johannes K e p l e r  -  trzy
krotne złączenie Jowisza i Saturna. Musiały 
one zwrócić uwagę ówczesnych astrologów 
babilońskich, o czym zresztą świadczą zapi
sy o tych zjawiskach na glinianych tablicz
kach, pochodzących ze znanego z astrono
micznej i astrologicznej szkoły miasta Sip- 
par. Należy jednocześnie sądzić, iż powy
ższe zjawiska wzbudziły również duże zain
teresowanie na terenie Palestyny, ponieważ 
wspomniane złączenia Jowisza i Saturna 
wystąpiły na tle gwiazdozbioru Ryb, a ten -  
podobnie jak „gwiazda Saturna” -  odgrywał 
ważną rolę w żydowskich wierzeniach astro
logicznych. Jowisz natomiast ówczesnym 
Żydom i wielu innym dawniejszym ludom 
symbolizował „gwiazdę królewską”.

Czyż zatem trzykrotne złączenia się tych 
dwóch planet w gwiazdozbiorze Ryb nie 
mogło być interpretowane przez ówczes
nych astrologów jako zapowiedź doniosłego 
dla ludzkości wydarzenia? Czyż powtarzają
ce się trzy razy zjawisko nie mogło uchodzić 
za ową Gwiazdę, która nikła na czas pobytu

Mędrców u Heroda, a po ich wyjściu z Jero
zolimy znowu się pojawiła na niebie i wska
zywała im drogę do miejsca, gdzie było 
Dziecię? I chociaż na tak zadane pytania nie 
można dać twierdzącej odpowiedzi, to jed
nak na rzecz wysuniętej przez Keplera tezy 
przemawia dalszy przebieg kariery Kwi- 
ryniusza, którego August -  jak już wspom
nieliśmy -  darzył specjalnym zaufaniem i 
któremu powierzał trudne misje dyplomaty
czne. Był to zresztą nie tylko wybitny poli
tyk, ale i wyjątkowo zdolny dowódca woj
skowy, za zwycięstwa odniesione w woj
nach w Cyrenajce i w Azji Mniejszej posia
dający prawo triumfu. W latach 6 - 7  naszej 
ery pełnił funkcję legata Syrii i to właśnie on 
w roku 6 naszej ery -  jak podaje Flawiusz w 
swych Starożytnościach żydowskich -  z roz
kazu cesarza na podległych mu terenach za
rządził drugi spis ludności. Uwzględniając 
czternastoletni lub piętnastoletni odstęp cza
su między dwoma kolejnymi spisami i zna
jąc praktykę administracyjną stosowaną w 
rzymskich prowincjach można z dużym 
prawdopodobieństwem założyć, że opisany 
przez ewangelistę pierwszy spis został przez 
Augusta zarządzony w 9 lub 8 roku p.n.e.

Przedstawione wyżej rozważania history- 
czno<hronologiczne zdają się przemawiać za 
poprawnością wysuniętej przez Keplera tezy 
i jej współczesnych zwolenników. Należało
by się jednak zastanowić, czy z astronomicz- 
no-astrologicznego punktu widzenia nie mo
że ona budzić pewnych wątpliwości i czy 
faktycznie trzykrotne złączenie dwóch naj
większych planet Układu Słonecznego w 
krótkim odstępie czasu to rzeczywiście takie 
wyjątkowe wydarzenie? Raczej nie, powta
rza się to przecież mniej więcej co 40 lat, 
ostatni raz mieliśmy z tym do czynienia w 
roku 1981, a poprzednio -  co łatwo spraw
dzić w jakimś starym roczniku astronomicz
nym -  w latach 1940 -  1941. Trudno oczy
wiście dziś powiedzieć, czy ówcześni astro-
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nomowie babilońscy zdawali sobie z tego 
sprawę i czy w ogóle potrafili przewidywać 
takie zjaw iska? Są to poważne wątpliwości i 
wobec tego warto się zastanowić nad nimi. 
M oże do odbycia dalekiej podróży celem 
pokłonienia się i złożenia darów  Dziecięciu 
skłoniło M ędrców inne zjaw isko astronom i
czne, godniejsze tego jakże w ażnego dla lu
dzkości wydarzenia, bardziej odpowiadają
ce wyobrażeniom  biblijnego Balaam a? Z je - 
go to bowiem wyroczni dowiadujem y się 
między innymi, że „wschodzi G w iazda z Ja
kuba, a z Izraela podnosi się berło” (Księga 
Liczb, 24, 4 -  20), co niektórzy interpretują 
jako kometę. I tak na przykład badacz brytyj
ski Colin J. H u m p h r e y s  uważa, że za
równo trzykrotne złączenia Jow isza i Satur
na w roku 7 p.n.e., jak  też zgrupowanie M ar
sa, Jow isza i Saturna w roku 6 p.n.e. to tylko 
zapowiedź spełnienia proroctwa o mającym 
niebawem nastąpić przyjściu M esjasza. Jego 
zdaniem Gwiazdą Betlejem ską była kometa, 
która -  jak  to w ynika z chińskich kronik -  na 
przełom ie m arca i kwietnia roku 5 p.n.e. po
jaw iła  się na niebie i była widoczna przez 
ponad 70 dni. Tak więc Jezus Chrystus -  
sądzi Humphreys -  urodził się gdzieś m ię
dzy 9 m arca i 4 m aja 5 roku p.n.e.*

W yniki dociekań brytyjskiego badacza 
stanowczo odrzuca czeski geodeta i astro
nom Josef Ś u r a ń. Przeprowadził on grun
towne studia wszystkich dostępnych źródeł 
na ten temat, w swych rozw ażaniach uwz
ględnił w ięc zarówno m ateriały o charakte
rze biblijno-historycznym , jak  i -  a może 
nawet przede wszystkim -  o charakterze as- 
tronom iczno-astrologicznym . W ynikiem je 
go wnikliwej analizy wszystkich wspomnia
nych wyżej okoliczności jest wniosek, że Je
zus Chrystus urodził się 22 listopada 10 roku 
p.n.e., że powrót komety Halleya w roku 12

p.n.e. sygnalizował M ędrcom  ze W schodu 
zbliżanie się tej doniosłej dla ludzkości 
chwili, ale że rolę Gwiazdy Betlejem skiej 
odegrała planeta W enus na porannym  nie
bie. To ona właśnie prowadziła ich z Jerozo
limy do Betlejem , gdy w styczniu roku 9 
p.n.e. przybyli do Palestyny, aby pokłonić 
się i złożyć dary now onarodzonem u „wiel
kiemu królowi” Izraela. W krótce potem 
dziecię zostało przeniesione do jerozolim 
skiej świątyni, po czym Święta Rodzina mu
siała uchodzić do Egiptu, chcąc uniknąć 
skutków bestialskiego planu H eroda wymor
dowania wszystkich urodzonych w tym cza
sie dzieci. Do ojczystego kraju Józef z M arią 
i Dzieciątkiem mogli powrócić dopiero po 
śmierci okrutnego króla, co -  jak  ju ż  wiemy 
-  nastąpiło wiosną roku 4 p.n.e. Tak więc 
Jezus Chrystus po powrocie do Palestyny -  
zgodnie z poglądem Śurafia -  m usiałby mieć 
już  co najmniej 6 - 7  lat.

Dobrze -  pewnie ktoś zapyta -  ale na 
czym Śurafi opiera swe nadzwyczaj śmiałe 
wnioski i czy są one bardziej w iarygodne od 
wniosków wysuniętych wcześniej przez 
Humphreysa? N a tak zadane pytania trudno 
jednoznacznie odpowiedzieć, bo obu bada
czom nie brakuje wprawdzie fantazji, ale 
obaj zachowują pod tym względem pewien 
umiar i żaden z nich nie wykracza poza mo
żliwe do przyjęcia ramy. I tak na przykład 
Surań wychodzi ze słusznego założenia, że 
Żydzi długo przebywali wśród ludów Bli
skiego W schodu i niewątpliwie wywarli nie
mały wpływ na rozwój tam tejszych kultur. 
Po podbiciu Judei przez Nabuchodonozora i 
zdobyciu Jerozolim y w roku 587 p.n.e. wielu 
jej m ieszkańców zostało uprowadzonych do 
Babilonii, gdzie musieli ciężko pracować 
przy budowie systemu irygacyjnego króle
stwa. Trudy życia w niewoli skończyły się

* O wnikach rozważań C. Humphreysa obszernie pisze K. Ziołkowski w artykule „Astronomia Gwiazdy Betle
jem skiej" ( Urania Nr 12/ 1992, str. 363-367).
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w raz z podbojem  Babilonu przez króla per
skiego Cyrusa w roku 538 p.n.e. Zezw olił on 
Żydom  na pow rót do Jerozolim y i znaczna 
ich część z tego skorzystała, lecz większość 
żydow skich wygnańców pozostała „nad rze
kam i Babilonu” i stała się zalążkiem  diaspo
ry, która w początkowym  okresie chrześci
jaństw a przew yższała liczebnie Żydów za
m ieszkałych w Palestynie. To oni głównie 
sprawili, iż związki polityczne, religijne i 
kulturalne m iędzy Żydam i a ludami M ezo
potam ii są tak wyraźne, co znalazło wyraz w 
Ewangeliach. A ponieważ kolebką astrologii 
je s t w łaśnie Babilonia, toteż -  jak  sądzi 
Śurań - było zupełnie naturalne, że tamtejsi 
M ędrcy zwrócili uwagę na ja sną  kometę i 
zaczęli się zastanaw iać nad jej posłannic
twem. M ow a oczyw iście o kom ecie Halleya, 
która podczas powrotu w roku 12 p.n.e. prze
szła w yjątkowo blisko Ziem i (m inęła ją  za
ledwie w odległości 0,160 j.a .) i siłą rzeczy 
m usiała być rzucającym  się w oczy obie
ktem. To ona w łaśnie -  pisze grecki historyk 
Dio K a s s j u s z  (ok. 155 -  235) -  „świeciła 
nad R zym em ” w ostatnich dniach życia 
A gryppy i m iała -  dodaje -  „w iele warkoczy 
przypom inających pochodnie”*.

D laczego jednak M ędrcy ze W schodu 
udali się do Palestyny dopiero po dw óch la
tach od w spaniałego powrotu tej sławnej ko
m ety? O tóż m ożna to z pow odzeniem  wyjaś
nić -  dowodzi Śurań -  ów czesną sytuacją na 
niebie, niekorzystną -  przynajm niej z pun
ktu w idzenia astrologii -  dla spełnienia się 
proroctw a o przyjściu na św iat M esjasza. 
Przede wszystkim  W enus uchodząca za 
„gw iazdę życia” , w ram ach babilońskiego 
astralno-m itologicznego sym bolizm u utoż
sam iana z boginią Isztar, znajdow ała się we 
wschodniej elongacji. Św ieciła zatem nad

zachodnią częścią horyzontu jako gwiazda 
wieczorna, a w tym położeniu według wie
rzeń astrologicznych m a -p o d o b n ie  jak  inne 
zachodzące ciała niebieskie -  najm niejszą 
moc. Oczekiwano więc na jej zachodnią 
elongację, a w tym położeniu -  wyliczono -  
m iała się znaleźć dopiero na przełom ie 10/9 
roku p.n.e. i -  jak  zakłada Śurań -  w dniu 
narodzin zbaw iciela pojawiła się nad 
wschodnią częścią horyzontu jako  gw iazda 
poranna. Dlatego właśnie M ędrcy wyruszyli 
w trzym iesięczną podróż do Palestyny do
piero jesienią roku 10 p.n.e., zatrzym ując się 
po drodze na dworze władcy Fraatesa IV, bo 
najprawdopodobniej w jego  imieniu działali 
i zobowiązani byli złożyć mu relację ze 
swych spostrzeżeń. Siedziba tego władcy 
znajdowała się w Ctesiphonie, skąd przypu
szczalnie podążając szlakiem karawan pro
wadzącym przez Seleucję i S ippar w ędrow a
li do Jerozolimy. Znaleźli się tam w styczniu 
roku 9 p.n.e. i od dworzan Heroda usłyszeli, 
że M esjasz urodził się w Betlejem , m iejsco
wości położonej w odległości około 2 - 3  
godzin m arszu na południe od Jerozolimy. 
Udali się tam parę godzin przed świtem  i 
wkrótce nad górami Judy ujrzeli Gwiazdę, 
która -  według ich późniejszej relacji -  „szła 
przed nimi” . N a miejscu znaleźli się około 
wpół do siódm ej, pod koniec nautycznego 
zmroku, toteż wraz z nadchodzącym  świtem  
G w iazda znikła, czy li-jak  mówi ewangelista 
-  „zatrzym ała się” . A ową tajem niczą 
G w iazdą -  twierdzi Śurań -  była po prostu 
planeta W enus.

Tak w dużym  skrócie i znacznym  uprosz
czeniu m ożna przedstaw ić wyniki wnikli
wych i jakże ciekawych rozważań czeskiego 
badacza**. Nikt oczyw iście nie potrafi po
wiedzieć, czy i ew entualnie w jakim  stopniu

* Marcus Vipsenius Agrippa (ok. 63 -  12 p.n.e.), rzymski mąż stanu, przyjaciel i wódz Oktawiana, pisarz i 
wielki budowniczy (to właśnie jego  dziełem są zachowane do dziś w Rzymie akwedukty, termy i Panteon).

** Swoją hipotezę J. Śurdfi przedstawi! w artykule „O Iwćzde betlćmske” (Rise hvezd, Nr 12/1992, str. 180-183).
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powyższej hipotezie można zaufać i czy bar
dziej zasługuje ona na uwagę niż hipoteza 
Humphreysa. Gdybyśmy na przykład skłon
ni byli przyjąć twierdzenie filozofa i teologa 
greckiego Orygenesa (ok. 185 -  ok. 254), że 
Jezus Chrystus z rodzicami opuścił Egipt i 
wrócił do Palestyny jako dwuletnie dziecko, 
musielibyśmy opowiedzieć się po stronie 
brytyjskiego badacza. Niestety, takiej pew
ności nie mamy, sam Orygenes na poparcie 
swej tezy nie podaje żadnego dowodu. Krót
ko mówiąc -  zagadka Gwiazdy Betlejem
skiej nadal pozostaje nie rozwiązana i nie 
wiadomo nawet, czy kiedykolwiek to nastą
pi. Ale próby takie będą niewątpliwie wciąż 
podejmowane i być może kiedyś w przyszło
ści przynajmniej zbliżymy się do prawdy. 
Odnosi się to zresztą nie tylko do Gwiazdy 
Betlejemskiej, lecz także do biblijnych

wzmianek o innych zjawiskach astronomi
cznych. Mówią one przede wszystkim o po
jawianiu się jasnych komet i o przebiegu za
ćmień Słońca.

Zjawiska astronomiczne mogące uchodzić 
za Gwiazdę Betlejemską.

Zjawisko Okres widoczności

Kometa Halleya 26 VIII -  20 X 12 
rok p.n.e.

Koniunkcja Wenus-Jowisz 23 VIII 12 rok 
p.n.e.

Koniunkcja Wenus-Jowisz 27 I 9 rok p.n.e.

Koniunkcja Jowisz-Saturn 29 V 7 rok p.n.e.

Koniunkcja Jowisz-Saturn 29 IX 7 rok p.n.e. I

Koniunkcja Jowisz-Saturn 4 XII 7 rok p.n.e.

Jasna kometa 9 III -  17 V 5 rok 
p.n.e.

Koniunkcja Wenus-Jowisz 12 VIII 3 rok p.n.e.

T. Zbigniew Dworak -  Kraków

JESZCZE O HISTORII ASTRONOMII W ESTONII

Z dużym zainteresowaniem chociaż z nie 
mniejszym zaskoczeniem przeczytałem w 
październikowej Uranii artykuł Izolda P u - 
s t y 1 n i k a „Astronomia w Estonii”. Tekst 
nie był tłumaczony -  Autor bezpośrednio 
napisał go po polsku. Niemniej jednak za
brakło chociaż wzmianki o prof. Tadeuszu 
B a n a c h i e w i c z u ,  który bądź co bądź 
był dyrektorem Obserwatorium w Dorpacie 
(obecnie Tartu). Pozwolę sobie zatem uzu
pełnić dzieje astronomii w Estonii.

Wybór Obserwatorium Dorpackiego w 
1915 roku przez Tadeusza Banachiewicza - 
jako miejsca swojej przyszłej pracy -  był 
podyktowany kilkoma względami; przede 
wszystkim miał nadzieję otrzymać stanowi
sko docenta prywatnego na Wydziale Fizy- 
czno-Matematycznym Uniwersytetu Dor

packiego i obok badań naukowych prowa
dzić wykłady z astronomii. Nie bez znacze
nia było także to, iż spośród wszystkich uni
wersytetów Rosji ten akurat był najmniej 
zrusyfikowany. Obserwatorium Dorpackie 
było również najbliżej Warszawy, która w 
roku 1915 znajdowała się już pod okupacją 
niemiecką i los krewnych oraz bliskich nie
pokoił Banachiewicza.

Dyrektorem Obserwatorium był wtedy 
K.P. P o k r o w s k i ,  którego zainteresowa
nia naukowe pokrywały się z tematyką prac 
Banachiewicza. W Dorpacie pracował też 
Eryk S c h o e n b e r g  -  równieśnik i rodak 
Banachiewicza. Ich znajomość datowała się 
od czasów studiów w Warszawie.

Wśród instrumentów, które posiadało 
Obserwatorium, wypada wspomnieć helio-
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metr Repsolda, bliźniaczy przyrząd helio- 
metru kazańskiego, na którym Banachie- 
wicz wykonał swoje słynne obserwacje 
Księżyca. Niestety bliskość frontu dała się 
odczuć w pracach obserwacyjnych i wię
kszość instrumentów, w tym heliometr, zo
stała ewakuowana. W tej sytuacji Banachie- 
wiczowi nie pozostało nic innego, jak zająć 
się badaniami teoretycznymi i wykładami z 
astronomii.

Jednak najpilniejszą dla niego sprawą by
ła obrona rozprawy i otrzymanie stanowiska 
docenta prywatnego. W dniu 13 
października 1915 r. do Rady Wydziału Fi- 
zyczno-Matematycznego Uniwersytetu Do- 
rpackiego wpłynęło podanie Banachiewicza 
z prośbą o dopuszczenie do obrony pracy o 
refrakcji atmosferycznej, napisanej jeszcze 
w Kazaniu. Podanie zostało przyjęte, a ter
min rozprawy wyznaczono na połowę listo
pada 1915 r.

Banachiewicz przybył do Dorpatu pod 
koniec października. Otrzymał do dyspozy
cji kilka pokoi w dawnym domku Struvego 
-  nadającym się właściwie do remontu, a nie 
do zamieszkania, co jednak młodego, nieżo
natego astronoma nie zraziło.

Obrona rozprawy odbyła się w niedzielę 
15 listopada 1915 r. (według starego stylu). 
Przed swoim publicznym wystąpieniem Ba
nachiewicz był nieco zdenerwowany, ale 
ostatecznie obrona wypadła bardzo pomyśl
nie i w pięć dni później dyrektor Obserwato
rium, prof. Pokrowski, zaproponował mu 
napisanie podania o stanowisko docenta pry
watnego oraz polecił przygotować się do 
wykładów. Tadeusz Banachiewicz złożył 
podanie, jak  również wniosek o ustanowie
nie wykładu monograficznego w wymiarze 
jednej godziny tygodniowo na temat Obser
wacje astronomiczne i operacje geodezyjne 
w ekspedycjach. Wykład był przewidziany 
dla studentów sekcji matematyki i przyrody 
poczynając od drugiego roku studiów. Pro

fesor Pokrowski poparł wniosek, jak rów
nież podanie i Tadeusz Banachiewicz został 
zaliczony do docentów prywatnych katedry 
astronomii.

Oprócz zajęć dydaktycznych Banachie
wicz prowadził prace teoretyczne poświęco
ne problemowi wyznaczania orbit ciał Ukła
du Słonecznego i w październiku 1916 r. 
ukończył rękopis publikacji zatytułowanej 
O równaniu Gaussa sin ( z -  ą) — m sin4 z przy 
z bliskim q. A zatem w Dorpacie udało się 
Tadeuszowi Banachiewiczowi zrealizować 
swoje plany badań teoretycznych. Dał temu 
wyraz pisząc: „prawdziwie naukowa atmo
sfera Obserwatorium, mimo mało przychyl
nych czasów, umożliwiła mi całkowicie od
dać się pracy”. Dzięki tym warunkom i swo
bodzie twórczej mogły się ukazać również 
inne publikacje. Jeszcze w połowie roku 
1916 Banachiewicz przesłał do wydawnic
twa Gauthier-Villiars w Paryżu sześciocy
frowe Tablice do rozwiązywania równań 
Gaussa, a podobne tablice siedmiocyfrowe 
zostały opublikowane w Dorpacie. Stały się 
one tak popularne, że przedrukowano je w 
znanym zbiorze Tafeln zur theoretischen 
Astronomie J. Bauschingera.

W 1917 r. Banachiewicz pełnił już obo
wiązki docenta, mimo iż formalnie nadal był 
docentem prywatnym. Prowadził też dwa 
nowe wykłady po dwie godziny tygodnio
wo: Kurs astronomii ogólnej oraz Astrono
mię teoretyczną.

W dniu 21 marca 1917 roku Tadeusz Ba
nachiewicz złożył podanie o dopuszczenie 
jego pracy O równaniu gaussa opublikowa
nej w wydawnictwach Uniwersytetu Do- 
rpackiego, jako rozprawy na stopień magi
stra astronomii.

Ostatecznie obrona rozprawy odbyła się 
w dniu 12 września 1917 r. W wyniku jej 
pomyślnego przebiegu Rada Wydziału Fizy- 
czno-Matematycznego nadała Tadeuszowi 
Banachiewiczowi stopień magistra astrono-
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mii (co obecnie odpowiada stopniowi dokto
ra habilitowanego). W tydzień później otrzy
mał dyplom, a z dniem 5 października 1917 
r. został przez Radę powołany na stanowisko 
docenta.

Pomimo niespokojnych czasów -  wojny i 
rewolucji -  zajęcia dydaktyczne na Uniwer
sytecie nie uległy zawieszeniu i odbywały 
się zgodnie z programem. Banachiewicz 
oprócz Kursu astronomii ogólnej wykładał 
Astronomię praktyczną -  również w wymia
rze dwóch godzin tygodniowo.

Na początku 1918 roku zwolniło się sta
nowisko profesora astronomii i Rada Wy
działu ogłosiła konkurs, w którym wziął 
udział Banachiewicz składając w dniu 15 
stycznia 1918 r. podanie na ręce dziekana 
Wydziału. W dniu 7 marca Rada Wydziału -  
po wysłuchaniu kilku opinii znanych profe
sorów astronomii na temat osiągnięć nauko
wych Banachiewicza -  zatwierdziła go na 
stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 
kilkanaście dni później mianowała dyrekto
rem Obserwatorium Astronomicznego w 
Dorpacie.

Tymczasem sytuacja polityczno-militar
na znacznie się skomplikowała. Niemcy na
ruszając zawieszenie broni podjęły natarcie i 
w końcu lutego 1918 roku zajęły Dorpat. 
Traktat Brzeski pozostawił miasto w rękach 
niemieckich.

Pomimo tych wydarzeń tok życia na uni
wersytecie nie został przerwany. Tadeusz 
Banachiewicz pełnił funkcję profesora i dy
rektora Obserwatorium, a jego bliski współ
pracownik -  Eryk Schoenbert -  obronił roz
prawę O jasności komet, której recenzentem 
był właśnie Banachiewicz. Praca ta zainspi
rowała Banachiewicza do napisania dużego 
artykułu pt. Uwagi do rozdziału V „Fotome

trii" Lamberta. Była to zarazem ostatnia je 
go publikacja, jaka powstała w okresie do- 
rpackim, a dotycząca jasności sklepienia 
niebieskiego. Ta tematyka okazała się nie
zmiernie interesująca w badaniach optyki 
atmosferycznej, a także miała istotne zna
czenie w geofizyce. Była ona wstępem do 
badań nad świeceniem Wenus, a następnie 
do określenia pewnych charakterystyk atmo
sfery Marsa. Obecnie przestaje być aktualna 
przy badaniach i interpretacji wielospektral- 
nych zobrazowań satelitarnych Ziemi, jako 
planety widzianej z Kosmosu. Być może to 
właśnie dlatego przemianowano Obserwato
rium na Instytut Astrofizyki i Fizyki Atmo
sferycznej w Tartu.

Niestety, wkrótce tolerancja okupacyj
nych władz niemieckich wobec Uniwersyte
tu w Dorpacie skończyła się i z dniem 31 
maja 1918 r. uczelnia została zamknięta. Tak 
dobiegł końca 66-dniowy okres w dziejach 
Obserwatorium Dorpackiego, kiedy to Ta
deusz Banachiewicz był dyrektorem tej zna
nej placówki naukowej. Oczywiście w ciągu 
tak krótkiego czasu i w warunkach okupacji 
niemieckiej Banachiewicz nie miał możno
ści rozwinięcia szerszej działalności organi
zacyjnej i naukowej, a jego plany przekształ
cenia Obserwatorium w przodujący ośrodek 
astronomiczny nie mogły zostać zrealizowa
ne.

Tadeusz Banachiewicz czuł wdzięczność 
do kraju, do Estonii, w której miał możli
wość w ciągu dwóch lat awansować od sta
nowiska asystenta do profesora i później za
wsze pragnął odwiedzić Tartu. Sposobność 
taka nadarzyła się dopiero w szesnaście lat 
później -  w sierpniu 1934 roku -  kiedy brał 
udział w VIII Konferencji Komisji Geode
zyjnej Ligi Państw Bałtyckich.

/B A t ł J T
Program y kom puterow e, algorytm y, katalogi

Ireneusz Włodarczyk j inne m ateriały astronom iczne
ul. Rewolucjonistów 15/13 „
42-500 BĘDZIN KUPNO -  SPRZEDAZ
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Co jest starsze?

Obserwacje dopplerowskich przesunięć 
widm odległych galaktyk dowodzą, że roz
biegają się one we wszystkie strony od na
szej Galaktyki z prędkością wprost propo
rcjonalną do odległości -  fakt ten jest treścią 
tzw. prawa Hubble’a. Nie wynika stąd by
najmniej, że znajdujemy się w centrum tego 
rozbiegania. To samo zjawisko widziałby 
każdy mieszkaniec dowolnej innej galakty
ki, miałby więc wrażenie, że właśnie on 
znajduje się w jakimś „centrum”. Natomiast 
wynika z tego, że kiedyś w odległej prze
szłości wszystkie galaktyki musiały znajdo
wać się „praktycznie w jednym miejscu” i -  
co więcej -  można łatwo oszacować, kiedy 
to było. Skoro prawo Hubble’a głosi, że v = 
Hr  (H jest tzw. stałą Hubble’a -  współczyn
nikiem proporcjonalności w tym prawie), to 
jasne, że na przebycie drogi r z prędkością v 
każda galaktyka potrzebowała r/v = / / _1 cza
su. Stałą Hubble’a wyznacza się z obserwa
cji, co zresztą nie jest proste, czego dowodzi 
fakt, że sam Hubble ocenił ją  na 500 
km/s/Mpc, podczas gdy obecnie przyjmuje 
się raczej wartość zbliżoną do 50 km/s/Mpc.

Tak określony wiek Wszechświata każdy 
może sobie bez trudu obliczyć, jednak ocena 
ta jest obarczona jednym milczącym założe
niem. Mianowicie tak by było, gdyby pręd
kość galaktyki na całej drodze r była stała, 
co z pewnością nie może być prawdą. Jeżeli 
Wszechświat zaczął swoje istnienie W iel
kim Wybuchem, tempo jego ekspansji musi 
z upływem czasu maleć wskutek powszech
nej grawitacji. Niestety, tempo malenia eks
pansji jest jeszcze trudniej wyznaczyć i dla
tego standardowo podaje się ocenę wieku 
Wszechświata dla sytuacji, w której jego 
ekspansja zapewniałaby rozbieganie się do 
nieskończoności w tempie najwolniejszym z

możliwych (tzw. Wszechświat płaski). Dla 
wyniku liczbowego ma to znaczenie nie
wielkie, mianowicie wiek Wszechświata 
wynosi wtedy to = 2h H ~ \ co daje 13 mld lat 
jeżeli H = 50 km/s/Mpc albo 8 mld lat jeżeli 
H  -  80 km/s/Mpc -  obecnie uważa się, że w 
takich właśnie granicach zawiera się stała 
Hubble’a.

Wynik ten z pewnością stanowi jedną z 
fundamentalnych informacji o Wszechświe- 
cie. Oczywiste jest, że wiek wszystkich 
obiektów niebieskich (planet, gwiazd, gala
ktyk) nie może przekraczać wieku Wszech
świata. Tymczasem w tym właśnie punkcie 
nasza wiedza o gwiazdach nie jest do końca 
spójna z wiedzą o Wszechświecie. Oczywi
ście, nie ma sensu przypominać tu kłopotów 
z dawnych czasów w rodzaju, że gdyby 
Słońce składało się z czystego węgla, to mo
głoby płonąć (oczywiście gdyby miało tlen 
do dyspozycji) znacznie krócej, niż wynosi 
wiek Ziemi itp. To już historia, teraz proble
my są na innym poziomie. Mianowicie teo
ria Wielkiego Wybuchu głosi, że na począt
ku powstał wodór i hel oraz śladowe ilości 
litu, a zatem tylko te pierwiastki mogły być 
budulcem najstarszych gwiazd. Wszystkie 
pierwiastki cięższe zostały wyprodukowane 
w ich wnętrzach. Gwiazdy najmasywniej- 
sze, a więc ewoluujące najszybciej, eksplo
dowały już dawno jako supernowe rozsie
wając w przestrzeni produkty własnych 
przemian jądrowych. Z tak wzbogaconej 
materii międzygwiazdowej powstały kolej
ne gwiazdy o bardziej urozmaiconym skła
dzie chemicznym, wśród nich także Słońce. 
Tak czy inaczej zrozumiałe jest, że podjęto 
próby oceny wieku gwiazd gromad kulis
tych, ponieważ ich skład chemiczny dowo
dzi, że one są właśnie owymi gwiazdami 
najstarszymi, pierwszego pokolenia. I tu po
jawiły się nowe kłopoty.
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Gwiazdy żyjące kosztem jądrow ego 
„spalania” wodoru układają się na diagramie 
Hertzsprunga-Russella w tzw. ciąg główny. 
Jak wspomnieliśm y, najkrócej żyją gwiazdy 
najmasywniejsze, a więc najjaśniejsze, leżą
ce w górnej części ciągu głównego. Po zuży
ciu wodoru w centralnych częściach gwiaz
da puchnie, co prowadzi do spadku tem pera
tury powierzchniowej, a więc do przesunię
cia się jej na diagram ie H-R w prawo. Znając 
z obserwacji jej jasność i temperaturę, a z 
teorii jej model, m ożna by w zasadzie już 
ocenić jej wiek. N iestety jest to taki okres w 
życiu gwiazdy, kiedy sam ten model dość 
szybko i radykalnie się zm ienia i wszelkie 
oceny byłyby bardzo niepewne. Wcześniej 
też niepodobna wieku gwiazdy ocenić, po
nieważ dopóki ma ona w centrum  wodór, to 
wprawdzie dobrze znamy jej model, ale sa
m a gwiazda bardzo długo tkwi niemal w jed 
nym miejscu diagramu H-R. W  rezultacie 
najpewniejszym wskaźnikiem wieku -  za to 
całej gromady -  pozostaje punkt, w którym 
ciąg główny gromady odgina się w prawo, 
bo odpowiada on zarówno dobrze znanemu 
m odelowi gwiazdy jak  i dobrze określone
mu momentowi jej życia.

Należy więc sporządzony na podstawie 
obserwacji diagram H-R gromady porównać

z teoretycznymi diagramam i odpow iadają
cym i rozm aitym  wiekom gromady i wybrać 
najlepiej pasujący. To się łatwo mówi, w 
rzeczywistości je s t przy tym sporo pracy, 
trzeba bowiem precyzyjnie wyznaczyć odle
głość grom ady, uwzględnić pochłanianie 
światła w materii m iędzygwiazdowej, wy
znaczyć skład chemiczny gwiazd gromady, 
powyznaczać ich masy (wszystko po to, by 
potem wybierać spośród w łaściwych modeli 
teoretycznych) itd. Ostatnio skrupulatnie i 
wszechstronnie została zbadana grom ada 
kulista M 92. W ynik tych badań m ożna stre
ścić krótko: jej wiek wyznaczony przy całej 
najlepszej w iedzy okazał się równy 15.8+2.1 
mld lat! Jak widać, nie jest to wynik drasty
cznie różny od otrzym anego na podstawie 
stałej H ubble’a. Jednak grom ada okazała się 
starsza niż W szechświat -  n iedobrze! Gdyby 
grom ada okazała się nieco m łodsza od 
W szechświata, wynik taki m ógłby zostać 
uznany za wielki sukces. W  tej jednak sytu
acji problem na pewno nie da spokoju bada
czom. A jest on wart dalszych badań, ponie
waż w tej chwili wiadomo, że gdzieś są luki 
w naszej wiedzy, natom iast uzgodnienie 
ocen wieku W szechśw iata nadałoby tej wie
dzy znacznie solidniejsze podstawy.

Tomasz Kwast

KRONIKA HISTORYCZNA

Harlow Shapley -  „Kopernik XX wieku”

Czy m ożna przyrównywać wym ienione
go w tytule astronom a am erykańskiego do 
naszego sławnego Toruńczyka? Otóż w 
pewnym sensie tak, bo o ile M ikołaj K o 
p e r n i k  przeniósł środek Układu Słonecz
nego z Ziemi do Słońca i tym samym pozba
wił naszą planetę uprzywilejowanego miej
sca we W szechświecie, to Harlow S h a 
p l e y  uczynił coś podobnego ze Słońcem,

przenosząc je  ze środka Galaktyki na je j pe
ryferia. Krok ten nie wywołał wprawdzie 
szoku, brakowało mu już  tej dramaturgii, 
która przez stulecia towarzyszyła przewroto
wi kopernikańskiemu. Ale bez niego nie był
by możliwy postęp w odkrywaniu tajemnic 
W szechświata i dlatego astronom  am erykań
ski także zasłużył na godne miejsce w pan
teonie ludzi nauki.

Shapley urodził się 2 listopada 1885 roku 
na farmie leżącej niedaleko Nashville w sta-
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nie Missouri. W młodości nie przejawiał naj
mniejszego zainteresowania astronomią, 
wykazywał raczej pewne zdolności literac
kie i pragnął zostać dziennikarzem, a nawet 
poczynił pierwsze kroki na tym polu publi
kując artykuły w miejscowej gazecie. Posta
nowił jednak pogłębić swą wiedzę i w roku 
1906 udał się do Kansas City, aby na tamtej
szym uniwersytecie podjąć studia dzienni
karskie. Na szczęście -  przynajmniej dla 
astronomii -  przyjechał zbyt późno, wszy
stkie miejsca na wydziale dziennikarskim 
były już zajęte, lecz zdecydował nie wracać 
do domu i podjąć studia w innym kierunku. 
Zupełnie przypadkowo jego wybór padł na 
astronomię, został przyjęty i studia odbył 
pod kierunkiem Fredericka H. S e a r e s e  
(1873 -  1964), późniejszego zastępcy dyre
ktora obserwatorium na Mount Wilson. Stu
dia Shapley potraktował bardzo poważnie, w 
chwili ich rozpoczęcia miał już zresztą 21 
lat, a więc pod względem wieku zapewne 
przewyższał większość swych kolegów. Ale 
musiał mieć również odpowiednie predy
spozycje do nauk ścisłych, o czym świadczy 
przebieg studiów, które w roku 1911 ukoń
czył z wyróżnieniem i podjął pracę na uni
wersytecie w Princeton. W tym czasie rekto
rem tego sławnego uniwersytetu był W o
odrow W i l s o n ,  późniejszy prezydent Sta
nów Zjednoczonych. W tym czasie działał 
tam także Henry Norris R u s s e l l  (1877 -  
1957) i właśnie Shapley stał się jego bliskim 
współpracownikiem. Wyjątkowo pomyślny 
dla młodego uczonego okazał się rok 1914 i 
to z kilku różnych powodów: po pierwsze -  
obronił pracę doktorską na uniwersytecie w 
Princeton, po drugie -  podjął pracę w obser
watorium na Mount Wilson, a po trzecie -  
pozyskał przyjaciela i współpracownika w 
osobie Marthy B e t z  (1 8 9 0 -  1981), którą

poślubił i która z wykształcenia była mate
matykiem*. W roku 1921 został profesorem 
Uniwersytetu Harwardzkiego i dyrektorem 
administrowanego przez uniwersytet obser
watorium, sprawując te funkcje do czasu 
przejścia na zasłużoną emeryturę. Shapley 
dopiero w roku 1952 przekazał kierownic
two obserwatorium w ręce Donalda H. 
M e n z e  1 ’ a (1901 -  1976), a w roku 1956 
opuścił katedrę astronomii. Nie zaprzestał 
jednak działalności naukowej, aktywny był 
niemal do końca swych dni. Z tego świata 
odszedł 20 października 1972 roku, czyli za
ledwie parę tygodni przed 87 rocznicą 
swych urodzin. Jego odejście na „wieczną 
wachtę” zamyka jeden z najowocniejszych 
rozdziałów astronomii XX wieku.

Dorobek naukowy Shapleya jest wyjątko
wo bogaty i nie sposób go omówić w krót
kim artykule. Z konieczności wypada ogra
niczyć się do najważniejszego osiągnięcia 
tego uczonego, a za takie niewątpliwie ucho
dzi zaproponowany przez niego model na
szej Galaktyki. Już w roku 1917 zakwestio
nował on model opracowany na podstawie 
zliczeń gwiazd, co po raz pierwszy zostało 
zastosowane przez W i l l i a m a H e r s c h e l a  
(1 7 3 8 - 1822) pod koniec XVIII wieku, a do 
czego na przełomie XIX i XX powrócili nie
którzy badacze. Zakładali oni, że Słońce 
znajduje się w pobliżu środka spłaszczonej 
„warstwy gwiazd stałych”, która -  ich zda
niem -  rozciągać się miała w płaszczyźnie 
Drogi Mlecznej, przy czym jej grubość wy
nosiłaby jedną piątą średnicy. Shapley nato
miast wyobrażał sobie naszą Galaktykę jako 
układ gwiazd i mgławic, kształtem przy
pominający soczewkę. Środek tego układu 
miał się znajdować w kierunku gwiazdoz
bioru Strzelca, mniej więcej w odległości 
50 000 lat świetlnych od Słońca, położonego

* Martha Betz współpracowała ze swym mężem i ma duży wkład w rozwój astronomii. Ich córka Mildred Sha
pley Matthews również pośw ięciła się tej dziedzinie wiedzy.
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-  jak już wspomniano -  daleko od środka 
tego olbrzymiego układu gwiazdowego. 
Swój śmiały wniosek Shapley opierał na wy
czerpujących badaniach gromad kulistych i 
na stwierdzeniu, że są one symetrycznie roz
mieszczone względem płaszczyzny Drogi 
Mlecznej, czyli że znajdują się po obu stro
nach tej płaszczyzny. Przez jakiś czas mode
lu wynikającego z tych badań nie przyjmo
wano, w momencie jego przedstawienia 
przez Shapleya wydawał się on zbyt rewolu
cyjny, wielu ówczesnych astronomów nadal 
upierało się przy modelu zaproponowanym 
przez Herschela i nieco ulepszonym przez 
jego następców. Postawa taka okazała się 
jednak błędną i w końcu pogląd Shapleya 
zwyciężył.

Kończąc te wspomnienia z okazji 110 ro
cznicy urodzin Shapleya warto może coś po
wiedzieć na temat jego stosunku do naszego 
kraju. Nie wszystkim bowiem wiadomo, że 
był on wielkim przyjacielem Polski i natu
ralnie utrzymywał bliskie kontakty z polski
mi astronomami. Po pierwszej wojnie świa
towej kierowane przez niego Obserwato
rium Harwardzkie wypożyczyło Obserwato
rium Krakowskiemu teleskop o średnicy 20 
cm, po drugiej wojnie światowej identyczny 
teleskop wypożyczono Obserwatorium To
ruńskiemu. Gdy w 1964 roku Shapley od
wiedził nasz kraj, wówczas żartobliwie po
wiedział, że „trzeciej wojny nie będzie”, 
gdyż -  uzasadniał swój wniosek -  „nie ma
my w Harvard więcej teleskopów o średnicy 
20 cm”.

Stanisław R. Brzostkiewicz

OBSERWACJE 

Alfa Cygnidy 1995

Rok poprzedni przyniósł nam pierwsze w 
historii Pracowni Komet i Meteorów 
(PKiM) opracowanie wyników akcji obser
wacyjnej dotyczącej roju a-Cygnid. Dzięki 
pracy kilkunastu współpracowników PKiM 
udało się uzyskać ponad 70 godzin obserwa
cji tego roju. Na ich podstawie wysunęliśmy 
wniosek, że nieobserwowane dotychczas 
maksimum roju pojawiło się w okolicach 8 -  
11 lipca.

W połowie zeszłego roku w profesjonal
nym czasopiśmie astronomicznym Astrono
my and Astrophysics ukazał się artykuł P. 
J e n i s k e n s a  dotyczący obecnie aktyw
nych rojów meteorowych. Autor artykułu 
oparł go na wynikach 11-letnich obserwacji 
miłośników astronomii z Holandii i Austra
lii. Wśród wielu znanych nam rojów, w wy
drukowanym zestawieniu można znaleźć rój

o-Cygnid, którego współrzędne dość dobrze 
pokrywają się z naszymi a-Cygnidami. Po
zostałe dane dotyczące tego roju odbiegają 
jednak od naszych wyników. Po pierwsze 
stwierdzono, że jego aktywność trwa od 10 
do 30 lipca z maksimum w nocy z 17 na 18 
lipca i z maksymalną Zenitalną Liczbą Go
dzinną (ZHR) wynoszącą 3. Przypomnijmy, 
że według danych PKiM meteory z roju 
a-Cygnid możemy obserwować od 24 
czerwca do 27 lipca, a zeszłoroczne maksi
mum wypadło w okolicach 8 - 1 1  lipca z 
maksymalną ZHR około 7. Czym wytłuma
czyć aż tak duże różnice? Czyim danym bar
dziej ufać? Zanim odpowiemy na te pytania 
warto dokładniej przyjrzeć się danym zapre
zentowanym w Astronomy and Astrophysics 
i naszym wynikom przedstawionym w Ura
nii 11/94. Holendrzy i Australijczycy zbiera
li swoje dane przez 11 lat, nic więc dziwne
go, że ilość zebranego materiału pozwoliła
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im na zastosowanie ostrych kryteriów doty
czących ich selekcji. I tak zażądali oni by 
efektywny czas każdej obserwacji byl dłuż
szy niż 30 minut, średnia widoczność grani
czna panująca podczas obserwacji wynosiła 
co najmniej 5.0 mag., a zachmurzenie mu
siało być mniejsze niż 20%. W wyniku tego 
otrzymali oni tylko 98, ale za to bardzo do
brych, godzin obserwacji. My w zeszłym ro
ku mając tylko 78.5 godzin obserwacji na
rzuciliśmy łagodniejsze warunki, co niestety 
doprowadziło do wspomnianych wyżej roz
bieżności. Co pokazało lato 1995 zaprezen
tujemy poniżej.

Od kilku lat rośnie w Polsce zaintereso
wanie obserwacjami meteorów, co objawia 
się wymiernie w liczbie obserwacji otrzy
mywanych przez PKiM. Spodziewaliśmy 
się więc nie bez powodu, że otrzymamy wię
cej obserwacji niż rok temu. Rzeczywiste li
czby przekroczyły jednak znacznie nasze 
oczekiwania. Nie bez znaczenia był chyba 
fakt, że w dniach 1 -  9 lipca odbył się w 
Stacji Obserwacyjnej Obserwatorium Astro
nomicznego UW w Ostrowiku obóz astrono
miczny PKiM, co spowodowało, że spora 
część obserwacji została wykonana właśnie 
w jego trakcie. Poza tym, jak wspomniał je 
den ze współpracowników Pracowni, obozy 
takie działają bardzo mobilizacyjnie także 
po ich zakończeniu. Przejdźmy jednak do 
konkretów. Tak więc w dniach 24 czerwca -  
31 lipca 1995 roku 15 polskich obserwato

rów spędziło pod pogodnym niebem 222 go
dziny i 10 minut odnotowując pojawienie się 
237 meteorów z roju a-Cygnid. Lista z na
zwiskami wszystkich obserwatorów z liczbą 
wykonanych godzin obserwacji znajduje się 
w tabeli 1. Na uwagę i wyróżnienie zasługu
je  chyba Maciej R e s z e l s k i  z Szamotuł, 
który wykonał aż 61 godzin obserwacji, czy
li tyle ile w zeszłym roku prawie wszyscy 
obserwatorzy!

Tabela 1

Obserwator Miejsce
obserwacji

Liczba
godzin

Maciej Reszelski Szamotuły 61'’

Arkadiusz Olech Pruszcz Gd. 36/,50m

Tomasz Dziubiński Szamotuły 24/,15m
Marcin Gajos Opole 24h
Krzysztof Socha Piórków 19h30m
Maria Woźniak Pruszcz Gd. 14h45m
Łukasz Sanocki Wola

Dębowiecka 12/l30m

Piotr Grzywacz Łódź ■\0h30m
Krzysztof Wtorek Grudziądz 5h
Michał Kopczak Sanok 4h30m
Elżbieta Brembor Wielichowo 4h
Krzysztof Gdula Brodnica 3h-\Sm
Urszula Majewska Chełm 2h20m
Tomasz Piotrowski Gdańsk 1h

Maciej Kwinta Kraków 1h

Paweł Gembara Warszawa 1"

RAZEM 225h25m

Dokładny rozkład liczby godzin obserwa
cji każdej nocy (histogram) i liczby zaobser
wowanych meteorów każdej nocy (kwadra
ciki) jest przedstawiony na rys. 1. Widać z 
niego, że podczas nocy „rekordzistki” wyko
nano aż 21 godzin obserwacji i odnotowując 
pojawienie się 31 zjawisk z roju a-Cygnid.

Aby narysować wykres aktywności roju, 
należy określić jego Zenitalne Liczby Go
dzinne każdej nocy. Przypomnijmy, że ZHR
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jest to liczba meteorów jaką obserwowałby 
jeden obserwator w idealnych warunkach 
(widoczność 6.5 mag.), w momencie gdy ra
diant roju jest w zenicie. ZHR wyraża się 
następującym wzorem:

N  6 . 5 - L M
Z H R = — ------ —

(sin H) <
gdzie /V to liczba godzinna z obserwacji, LM 
średnia widoczność graniczna panująca pod
czas obserwacji, H  wysokość radiantu nad 
horyzontem, natomiast r i y to pewne współ
czynniki charakterystyczne dla każdego ro
ju.

Widać więc, że w celu obliczenia ZHR 
oprócz danych, które otrzymamy z obserwa
cji (H, LM, N) potrzebna jest znajomość 
współczynników r i y. O czym nam mówią 
te wartości i jak je  wyznaczyć? Dokładniej 
mówiąc r to współczynnik o jaki zmienia się 
liczba zaobserwowanych meteorów o jasno
ściach różniących się o 1 mag. Jeśli mamy 
więc liczbę meteorów ojasności m+1, to aby 
otrzymać r należy ją podzielić przez liczbę 
meteorów ojasności m. Jasno wynika z tego,

że aby obliczyć r musimy znać rozkład jas
ności zaobserwowanych meteorów. W tym 
roku jasność oceniono dla aż 236 zjawisk. 
Wspomniany wyżej rozkład zaprezentowa
ny jest na rys. 2. Niestety z powodu stosun
kowo dużej liczby meteorów o jasności -1 
mag. w stosunku do meteorów o jasności 0 
mag. wykres znacznie odbiega od prawidło
wego. Nie jest to, jak mogłoby się nam wy
dawać, cecha fizyczna roju, lecz raczej sztu
czny efekt spowodowany małą wielkością 
naszej próbki. W tej sytuacji jedyną warto
ścią, z której możemy wyznaczyć r jest sto
sunek liczby meteorów ojasności 2 mag. do 
meteorów o jasności 1 mag. wynoszący 
2.53. Biorąc pod uwagę, że Holendrzy i Au
stralijczycy otrzymali 2.7 możemy przyjąć 
r -  2.6.

Podobnie też powołamy się na dane z ar
tykułu w A&A dotyczące współczynnika y 
mówiącego o tym jak z wysokością radiantu 
nad horyzontem zmienia się liczba obserwo
wanych meteorów. Przyjmujemy więc 
y=  1.1.

Mamy już teraz wszystkie wartości po
trzebne do obliczenia ZHR. Chcąc jednak 
nie popełnić błędu z zeszłego roku do wyli
czenia tej wartości użyliśmy tylko tych ob
serwacji, które spełniają wspomniane 
wcześniej warunki narzucone przez Holen
drów i Australijczyków.

Efekt naszych obliczeń możemy obejrzeć 
na rys. 3. Widać, że na początku aktywności

Jasnosc [mag.] JD  - 2449000
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roju ZHR raczej chaotycznie oscylowała na 
poziomie 1-3. Potem nastąpiła spora dziura 
w obserwacjach spowodowana nie ich bra
kiem, lecz pełnią Księżyca, która przyczyni
ła się do kiepskich warunków obserwacyj
nych, a przez to do odrzucenia obserwacji 
wykonanych w jej okolicach.

Pierwszą nocą po przerwie, podczas któ
rej mamy kilka dobrych obserwacji jest noc 
z 19 na 20 lipca. Widać, że ZHR osiąga wte
dy wartość około 5 i od tego momentu syste
matycznie spada do poziomu zera. Maksi
mum najprawdopodobniej musiało nastąpić 
w nocy z 17 na 18 lub z 18 na 19 lipca. 
Zgadzałoby się to bardzo dobrze z wynikami 
Holendrów i Australijczyków. Ponadto jeśli 
wziąć nasze dane odrzucone po nałożeniu 
warunku minimalnej widoczności granicz
nej 5.0 mag., otrzymamy, że w nocy z 18 na 
19 lipca ZHR wynosiła około 7. Problem w 
tym, że błąd tego pomiaru jest tego samego 
rzędu.

Na koniec można zająć się danymi staty
stycznymi. Jak już powiedzieliśmy jasność 
oceniono dla 236 zjawisk. Jasność średnia 
tegorocznych a-Cygnid wyniosła 2.3 mag. 
Biorąc pod uwagę, że w zeszłym roku było 
to 2.5 mag., wyniki te zdają się potwierdzać 
fakt, że rój ten nie charakteryzuje się najjaś
niejszymi meteorami.

Mając tak dużą liczbę odnotowanych zja
wisk, można pokusić się o narysowanie śred
niej jasności meteorów zaobserwowanych 
jednej nocy w zależności od daty. Wynik tej 
operacji możemy obejrzeć na rys. 4. Nie wi
dać jednak na nim żadnego wyraźnego tren
du, co sugeruje, że średnia jasność zjawisk 
utrzymywała się w ciągu całej aktywności 
roju raczej na stałym poziomie. Fakt ten zda
je się świadczyć o w miarę równomiernym 
rozłożeniu wielkości cząstek w przekroju 
strumienia meteoroidów.

Inaczej wygląda sprawa prędkości meteo
rów z roju a-Cygnid. Każdy obserwator oce-

JD - 2449000

niał ją  w subiektywnej skali od 0 do 5 (0 -  
stacjonarny, 1 -  b. wolny, 2 -  wolny, 3 -  
średni, 4 -  szybki, 5 -  b. szybki). Wartość tę 
oceniono także dla 236 zjawisk i jej rozkład 
możemy obejrzeć na rys. 5. Średnia pręd
kość w tej skali wyniosła 3.74. Biorąc pod 
uwagę, że rzeczywiste prędkości meteoroi
dów w atmosferze zawierają się w granicach 
1 2 - 7 2  km/s, nasza wartość odpowiada 
prędkości 41 km/s. Wynik ten pasuje do ob
serwacji Holendrów i Australijczyków, któ
rzy otrzymali wartość 37 km/s.

Podobnie jak dla jasności, można też 
przedstawić wykres średniej prędkości me-
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JD - 2449000

teorów każdej nocy. Zależność taka jest zo
brazowana na rys. 6. Przy odrobinie dobrej 
woli można się tutaj dopatrzeć największej 
prędkości w okolicach maksimum aktywno
ści. Wniosek ten wymaga jednak potwier
dzenia większą liczbą obserwacji.

Na samym końcu możemy zająć się bar
wami meteorów z omawianego roju. Cechę 
tę oceniono dla 210 zjawisk. Ogromna wię
kszość, bo aż 86% była biała. 7% meteorów 
było żółtych, 2% niebieskich i po 1.4% po
marańczowych i czerwonych. Ślad pozosta
wiło po sobie 14 zjawisk (6%), a rozbły
skiem zakończyło się 0 meteorów.

Podsumowując to opracowanie śmiało 
można powiedzieć, że tegoroczna akcja do
tycząca roju a-Cygnid była bardzo udana. 
Dzięki pracy kilkunastu współpracowników 
PKiM udało się uzyskać bardzo ważny i 
miarodajny wynik, który będzie sporym 
przyczynkiem do naszej wiedzy o rojach 
meteorów. Nie zamierzamy jednak spocząć 
na laurach i mamy nadzieję, że przyszłorocz
na akcja będzie równie udana. Jeśli ktoś z 
Was chciałby nam w tym pomóc zachęcamy 
do kontaktu pod adres: Arkadiusz Olech, 
Pracownia Komet i Meteorów, ul. Żwirki i 
Wigury 11/34, 83-000 Pruszcz Gdański. Ze 
swojej strony możemy obiecać przesłanie 
materiałów pomocnych w obserwacjach ko
met i meteorów, rzetelne opracowanie wszy
stkich nadesłanych obserwacji, przesłanie

ich do International Meteor Organization. 
Ponadto wszystkim swoim współpracowni
kom dajemy możliwość aktywnego uczest
nictwa w ciekawych seminariach i obozach 
astronomicznych PKiM. W związku z tym 
jeszcze raz zachęcam do współpracy i życzę 
pogodnego nieba!

Arkadiusz Olech

Wyniki konkursu „Wakacyjne zdjęcie 
nieba 1995”

Z prawdziwą przyjemnością podajemy 
wyniki rozpisanego w czerwcowym nume
rze Uranii, już po raz czwarty, konkursu na 
wakacyjne zdjęcia nieba. Zacznijmy od sta
tystyki -  uczestników i nadesłanych prac w 
kolejnych latach było:

1992 11 124
1993 15 126
1994 19 196
1995 15 138
Spis osób, które wzięły udział w tegoro

cznym konkursie wygląda następująco:

Autor Miejscowość Zdjęcia

Jacek Adamik Zręcin 27

Leszek Benedyktowicz Kraków 2

Wojciech Burzyński Czarna
Białostocka 2

Wojciech Dyduch Tychy 7

Jerzy Łągiewka Katowice 5

Leszek Marcinek Lublin 12

Łukasz Marecik Zgłobice
/Tarnów 9

Michał Marek Zawiercie 5

Dariusz Nowakowski Katowice 8

Dominik Pasternak Niepołomice 6

Wojciech Piskorz Gliwice 15

Mariusz Świętnicki Zręcin 11
Zdzisław Szatkowski Bydgoszcz 5

Marek Szymocha Poręba 1

1 Artur Wrembel Świebodzin 23
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Zdjęcia przeglądaliśmy jak zwykle z saty
sfakcją -  wygląda jednak na to, że został już 
osiągnięty pewien poziom stabilizacji jeśli 
chodzi i o jakość i o liczbę nadesłanych prac. 
Nic w tym dziwnego ani niepokojącego -  
zarówno ludzi interesujących się astronomią 
jak i sprzętu gwałtownie wszak nie przyby
wa. Chociaż oczywiście mamy i debiutan
tów (Michał Marek -  ma 14 lat, Dariusz No
wakowski, Wojciech Burzyński).

Co zatem postanowiło jury? Nagrodę 
pierwszą -  teleskop firmy Uniwersał z Żyw
ca -  otrzymuje Jacek ADAMIK ze Zręcina 
(patrz zdjęcie na pierwszej stronie okładki), 
nagrodę drugą -  prenumeratę Uranii na 
1996 rok -  przyznano Leszkowi MARCIN
KOWI z Lublina (patrz zdjęcie na drugiej 
stronie okładki) i nagrodę trzecią -  także 
Uranię na 1996 rok -  dostaje Leszek BENE- 
DYKTOWICZ z Krakowa (patrz zdjęcie na 
czwartej stronie okładki). Ponadto trzy wy
różnienia w postaci książek Biblioteki Ura
nii dostali Wojciech D y d u c h ,  Łukasz 
M a r e c i k  i Marek S z y m o c h a .  Gratu
lujemy!

Szczególnie wysoko cenimy sobie to, że 
uczestnicy konkursu piszą do nas jak do sta
rych przyjaciół, dzielą się swoimi doświad
czeniami. Nie jesteśmy w stanie odpisywać 
każdemu, ale chcieliśmy podzielić się frag
mentami niektórych listów. Wszyscy prze
cież tworzymy razem z Czytelnikami Uranii 
jedną wielką rodzinę. Pisze zdobywca pier
wszego miejsca w naszym konkursie -  Jacek 
Adamik: „Choć od 5 maja jestem w wojsku, 
to jednak udało mi się zrobić jeszcze przed 
wojskiem parę ładnych zdjęć, które mogą 
nacieszyć oko”. Jedno z nich zdobi okładkę 
tej Uranii. Nie tylko ucieszyło nasze oczy -  
właściwie od początku byliśmy pewni, że 
będzie to pierwsze miejsce w konkursie! Tak 
często mówi się o kolorach gwiazd, a tak 
trudno jest przekonać „niedowiarków”, że 
jest to po prostu fakt obserwacyjny. Zdjęcie

jest świetnie skomponowane -  wszyscy ła
two rozpoznają Oriona. I na pewno zapamię
tają różnice barw ! Znakomity i pomysł i wy
konanie! Brawo!

Zdobywca nagrody drugiej, Leszek Mar
cinek: „Dla uzyskania większego kontrastu 
w końcowym efekcie stosowałem dwa spo
soby postępowania. Pierwszy polegał na 
fotografowaniu nieba bezpośrednio na prze
zroczach, które po wywołaniu kopiowałem 
na film negatywowy. Z tego otrzymywałem 
ostateczne odbitki. Drugi sposób to fotogra
fowanie na materiale negatywowym. Uzy
skane z niego odbitki przefotografowuje się 
znów na przezrocza i z nich robi się jeszcze 
jedną kopię na negatyw. Z tak uzyskanego 
negatywu otrzymujemy ostateczne pozyty
wy, które przerastają swoje pierwowzory 
pod względem kontrastu i nasycenia barw. 
Odbywa się to kosztem utraty tonów pośred
nich jednak nie na tyle, by psuć zdjęcie. 
Również odcienie kolorów mogą ”po drodze 
„ulec pewnej zmianie, ale moim zdaniem nie 
ma to większego znaczenia, gdyż nawet wy
roby poszczególnych firm wyraźnie różnią 
się kolorystyką”.

Leszek Benedyktowicz napisał o przeży
ciach wakacyjnych: „Wschody Księżyca by
ły tak piękne, że chciałem je  utrwalić na 
zdjęciach”. Co widać na czwartej stronie 
okładki.

Wojciech Dyduch nadesłał całą książecz
kę ilustrowaną własnymi zdjęciami wraz z 
zabawnym wierszem -  dziękujemy! Marek 
Szymocha robił zdjęcia w... Szwajcarii 
(uwaga: Kastor i Polluks w centrum Gala
ktyki -  to jego osiągnięcie. Rozwiązanie za
gadki -  trzecia strona okładki). Osiemnasto
letni Leszek Marecik, szczęśliwy posiadacz 
90 mm teleskopu z Żywca pisze: „Chciałem 
poprosić redakcję o zaprezentowanie na ła
mach Uranii fotografii moich wspaniałych 
rywali. Chciałem także polecić miłośnikom 
astronomii błony Fuji Super G 400 i 800,
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które dają doskonały kontrast i soczyste ko
lory. Natomiast do Słońca polecałbym błonę 
Kodak Gold 100”.

Stały uczestnik naszych konkursów, lau
reat drugiej nagrody w roku ubiegłym, Artur 
W r e m b e l :  „Jestem muzykiem. Moja 
przygoda z fotografią nieba zaczęła się w 
1991 roku. Skonstruowałem wówczas urzą
dzenie, które pozwoliło mi prowadzić aparat 
za nocnym niebem. Przez te 4 lata wykona
łem ogromną ilość zdjęć wykorzystując do 
tego prawie każdą bezchmurną noc. Na zdję
ciach „odkryłem” wiele obiektów, których 
wcześniej nie znałem. Po tych kilku latach 
doszedłem do pewnej granicy technicznej. 
...Kończąc zachęcam wszystkich czytelni
ków Uranii do kontaktu z tak pięknym zaję

ciem jakim jest fotografia nieba”.
Wojciech P i s k o r z :  „Jeszcze kilka lat 

temu nie przypuszczałem, że fotografia 
astronomiczna stanie się moją pasją i że jest 
to tak fascynujące zajęcie. Już dzisiaj mam 
plany wakacyjne na kilka najbliższych lat. 
Uważam, że jest to kapitalna przygoda i spo
sób na zapomnienie chociaż na pewien czas 
o codziennych kłopotach”. Czego sobie i in
nym życzymy! Zdjęcia robione przez laure
atów zdobią ten numer Uranii, a i w przy
szłości będziemy sięgać do konkursowych 
zasobów. Raz jeszcze dziękujemy wszy
stkim uczestnikom konkursu, gratulujemy 
laureatom i życzymy miłośnikom astronomii 
wielu pięknych obserwacyjnych nocy.

Redakcja

PORADNIK OBSERWATORA

Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych

U Hydrae
U Hydrae
a =  10;‘32m.6 8 = 12?o51’.9 (1900.0)
A: 4m.3 -  6m.5 v P: ±450</
Typ: SRa Sp. N2 Ib (C7.3)
Około 15 stopni na wschód od Alfarda, 

alfy Hydry, znajduje się jedna z jaśniejszych 
gwiazd półregularnych U Hydrae. Gwiazda 
ta, odkryta przez Goulda, jest mimo swej jas
ności gwiazdą dosyć słabo zbadaną, głównie 
ze względu na swoje położenie nisko nad 
horyzontem dla obserwatorów na półkuli 
północnej i niekorzystny okres najlepszej 
widoczności, przypadający na miesiące zi
mowe i wiosenne, gdy dni pogodnych jest 
raczej mało. Mimo, iż maksymalna amplitu
da wynosi ponad dwie wielkości gwiazdo
we, z reguły zmiany jasności są mniejsze i 
zawierają się między 4m.9 a 5"'. 8. Oznacze
nie gwiazd porównania 38 = 3"'.8.

Tomasz Krzyt
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Układy planetarne końca XX wieku

Układ Planetarny (pisany dużymi litera
mi) to zbiór wszystkich ciał poruszających 
się w przestrzeni międzygwiezdnej razem ze 
Słońcem, tzn. naszą najbliższą gwiazdą.

Względem sąsiednich gwiazd Układ po
rusza się z prędkością 20 km/s w kierunku 
gwiazdozbioru Herkulesa. Leży prawie do
kładnie w płaszczyźnie Drogi Mlecznej, na 
peryferiach jednego z ramion spiralnych Ga
laktyki; oddalony jest od Centrum Galaktyki 
o około 10 kps i obiega to Centrum raz na 
250 milionów lat.

Ciała Układu Planetarnego, powiązane 
między sobą siłami grawitacji, najmocniej 
odczuwają grawitacyjny wpływ centralnie 
położonego i najmasywniejszego Słońca. 
Gaz i pył znajdujący się między tymi ciałami 
także należą do Układu Planetarnego. Wszy
stko jest w nieustannym ruchu. Wokół Słoń
ca poruszają się planety: najbliżej Merkury, 
dalej Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, 
Uran, Neptun i Pluton.

Kierunek obiegu wszystkich planet wo
kół Słońca jest zgodny z kierunkiem obrotu 
naszej gwiazdy, a orbity planet są elipsami 
leżącymi prawie dokładnie w płaszczyźnie 
ekliptyki, tzn. w płaszczyźnie okołosłonecz- 
nego ruchu Ziemi. O ile masa Układu w 
99,87% skupiona jest w Słońcu, to 99% jego 
momentu pędu skupia się w planetach.

Cztery pierwsze, najbliżej naszej gwiaz
dy, to tzw. planety ziemiopodobne, które 
mają duże średnie gęstości ( 4 - 5  g/cm3), 
małe odstępy między orbitami i twarde po
wierzchnie. Cztery dalsze to planety olbrzy
my, mają małe ( 1 - 2  g/cm3) średnie gęsto
ści, dzielą je  duże odstępy a ich zewnętrzne 
ciekłe warstwy przechodzą płynnie w gazo
wą atmosferę. Do żadnej z tych kategorii 
planet nie daje się zaliczyć Plutona -  dale

kiego ale małego, twardego lecz o małej gę
stości. Ponadto orbita Plutona jest nachylona 
do ekliptyki pod kątem ponad 17° -  Merkury 
ledwo przekracza 7°, a wszystkie inne orbity 
nachylone są jeszcze mniej. Planetom często 
towarzyszą mniejsze od nich księżyce. Tyl
ko Merkury i Wenus nie mają naturalnych 
satelitów, pozostałe planety mają ich w su
mie ponad 60. Cztery planety olbrzymy (Jo
wisz, Saturn, Uran i Neptun) otoczone są 
także pierścieniami okołoplanetarnymi.

Pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza, po 
bardzo podobnych do siebie orbitach, także 
stosunkowo blisko płaszczyzny ekliptyki, 
krążą drobniejsze ciała -  planetoidy, głów
nie w tzw. pasie planetoid.

Drobnymi ciałami Układu Planetarnego 
są też komety (często na orbitach silnie do 
ekliptyki nachylonych) oraz meteoroidy.

Ostatnio dzięki nowym technikom obser
wacyjnym odkrywa się coraz więcej dość 
dużych (o średnicach 100 -  200 km) obie
któw za orbitą Neptuna co skłania do przy
puszczeń, że hipotetyczny do niedawna re
zerwuar niektórych komet, tzw. pas Kuipera, 
faktycznie istnieje. Byłby to daleki, leżący w 
odległości około 50 jednostek astronomicz
nych, pas trochę innego rodzaju planetoid. 
Nie jest wykluczone, że Plutona powinni
śmy zaliczyć do największych obiektów pa
sa Kuipera zamiast nazywać go planetą.

Cały Układ zanurzony jest w wywiewa
nym ze Słońca wietrze słonecznym.

Za granicę Układu Planetarnego przyj
muje się często tzw. chmurę Oorta -  hipote
tyczny rezerwuar komet jednopojawienio- 
wych znajdujący się w odległości około roku 
świetlnego. Jest to sferyczny, bardzo rzadki 
twór przypominający mydlaną bańkę ze 
Słońcem w środku. Perturbacje od sąsied
nich gwiazd mogłyby z niego wytrącać ko
mety w kierunku centrum Układu.
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Układ Słoneczny powstał najprawdopo
dobniej z obracającego się obłoku materii 
międzygwiazdowej. Była to hipoteza wysu
wana już w XVIII wieku przez Immanuela 
K a n t a  i Pierre Simon’a L a p 1 a c e ’ a. Są
dząc po składzie chemicznym Ziemi, meteo
rytów, Słońca, Księżyca i planet -  obłok ten 
składał się nie tylko z wodoru i helu, ale 
także z węgla, azotu i tlenu oraz z pierwia
stków cięższych. Oznacza to, że Układ Sło
neczny powstał z materii już przetworzonej 
przez starsze niż Słońce pokolenia gwiazd. 
Grawitacyjne zapadanie się ratującego ga- 
zowo-pyłowego obłoku powoduje jego 
szybkie spłaszczenie i znaczące gęstnienie w 
samym środku; powstaje niejednorodny 
dysk materii. W centrum rodzi się nowa 
gwiazda, a w dysku? Czym dalej od prasłoń- 
ca tym jest oczywiście chłodniej, a w dosta
tecznie niskich temperaturach może nastę
pować (dzięki siłom molekularnym) konde
nsacja drobnych ciał stałych. Najobfitszy 
pierwiastek, wodór, może się łączyć z 
(względnie obfitymi) cięższymi elementami 
tworząc proste związki chemiczne: metan 
CH3 , amoniak NH3 i wodę H2O. Na peryfe
riach dysku, w najniższych temperaturach 
kondensują lody metanu, amoniaku i wody, 
trochę bliżej, w wyższych temperaturach, 
kondensują także materiały skaliste, krze
mowe a nawet żelazo. Raz utworzone takie 
niejednorodności będą miały tendencję do 
dalszego zlepiania się w większe bryły tzw. 
planetezymale. Z nich dopiero powstawały 
protoplanety, z czasem na tyle masywne, że 
mogły grawitacyjnie wiązać także okoliczny 
gaz. A akurat młode Słońce intensywnie wy
dmuchiwało wiatr słoneczny -  bardzo dużo 
wodoru i helu. Dlatego dalekie planety mają 
małą średnią gęstość -  na skaliste wnętrze 
„nabrały” dużo lekkiego materiału. Odstępy 
między nimi są duże, gdyż tam protoplanety 
szybko rosły i każda intensywnie „wyjada
ła” materię ze swojej okolicy. W tym samym

czasie cały dysk stygł; już i bliżej Słońca 
materia mogła kondensować, z planetezy- 
malami powstawały planety ziemiopodob- 
ne. Kondensowały już jednak tylko „skały”, 
na „lody” temperatura ciągle była za wyso
ka. Co więcej kończyła się faza intensywne
go wiatru, był wciąż na tyle silny by część 
lekkich, lotnych materiałów wywiać z two
rzących się protoplanet, ale już zbyt mało 
było materii, by tworzące się planety znaczą
co zasilić w wodór i hel. Cały proces powsta
wania planet (4,6 mld lat temu) w dysku 
trwał zaledwie około miliona lat! Utworzone 
ciała były narażone na liczne zderzenia z po
zostałymi planetezymalami -  ślady tego wi
dzimy do dziś: takim zderzeniom przypisuje 
się np. „porysowanie” powierzchni Merku
rego, Ganimedesa, ruch wsteczny Wenus, 
dziwnie nachyloną oś obrotu Urana, liczne 
kratery na powierzchniach planet i ich księ
życów. W pierwotnej chmurze materii mię
dzygwiazdowej, z której rodził się Układ 
Planetarny, znajdowało się trochę pierwiast
ków radioaktywnych, których rozpad ogrze
wał protoplanety. Także wydzielane przy 
zderzeniach ciepło rozgrzewało materiał 
planetarny; łatwo topiące się metale spływa
ły ku centrum, lżejsze stopione skały wypły
wały -  następowało rozwarstwienie. Planety 
jowiszowe wyłapywały grawitacyjnie duże 
ilości lekkich gazów, na później powstają
cych planetach ziemiopodobnych tworzyła 
się podczas ich stygnięcia twarda skorupa.

Poszukiwania innych niż nasz układów 
planetarnych prowadzono już w XIX w. Są 
one bardzo trudne, bo z ogromnych odległo
ści (najbliższa po Słońcu gwiazda leży w 
odległości ponad 4 lat świetlnych) obiekty 
tak małe i lekkie jak planety trudno zauwa
żyć. Nie będziemy tu przedstawiać historii 
poszukiwań -  wiadomo jednak, że obecnie 
znamy dwa układy planetarne: nasz i odkry
ty przez Aleksandra W o l s z c z a n a  (patrz 
Urania 3/92 i 6/94). Centralnym ciałem tego
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drugiego nie jest zwyczajna gwiazda, ale 
milisekundowy pulsar PSR1257+12 zatem 
ciało o masie 1.4 masy Słońca. Krążą wokół 
niego 3 planety. Optymiści doszukują się 
planety wokół gwiazdy 51 Peg oraz w obser
wowanych coraz częściej przez teleskop 
kosmiczny Hubble’a dyskach okołogwiaz- 
dowych (patrz Urania 4/92, 7/8/92, 3/93). 
Znaleziono takie dyski wokół przynajmniej

15 gwiazd, a w niektórych dają się zauważyć 
tak wąskie przerwy, że mogą one świadczyć 
o obecności planet. Takie dyski nazwano na
wet proplydami (od ang. protoplanetary 
discs). U progu 1996 roku możemy mówić 
jednak w sposób konkretny tylko o dwu zna
nych układach planetarnych.

MSK

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Marzec 1996 r.

Słońce
W punkcie równonocy wiosennej znaj

dzie się w tym roku 20 marca o 9h3m. Punkt 
ten nosi nazwę „punktu Barana” (zaczyna 
się od niego znak Barana, pierwszy ze zna
ków Zodiaku) i spełnia dość ważną rolę w 
astronomii: od niego mierzy się na niebie 
współrzędne kątowe, rektascensję i długość 
ekliptyczną. Chwilę, w której Słońce znaj
duje się w punkcie Barana, uważamy za po
czątek wiosny astronomicznej.

W ciągu marca dnia przybywa równo o 
dwie godziny: w Warszawie 1 marca Słońca 
wschodzi o 6h22"\ zachodzi o 17*16"', a 31 
marca wschodzi o 5h 13m, zachodzi o 18h9"'.

Księżyc
Ciemne, bezksiężycowe noce będziemy 

mieli w drugiej połowie marca, bowiem ko
lejność faz Księżyca jest w tym miesiącu 
następująca: pełnia S^IO*, ostatnia kwadra 
12</18/', nów 19d 12h i pierwsza kwadra 
27d3h. W perygeum Księżyc znajdzie się 16 
marca, a w apogeum 28 marca.

Planety i planetoidy
W marcu możemy obserwować tylko 

dwie jasne planety: ozdobą wieczornego 
nieba jest W e n u s ,  która świeci nad za
chodnim horyzontem jak gwiazda -4.3 wiel
kości, natomiast rankiem nad wschodnim

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

Data
1996

P
f ]

Bo
[•]

Lo
f ]

III 1 -21.74 -7.22 134.80

3 -22.22 -7.22 108.46

5 -22.67 -7.23 82.11

7 -23.10 -7.23 55.76

9 -23.50 -7.22 29.40
11 -23.88 -7.20 3.05

13 -24.24 -7.18 336.69

15 -24.56 -7.14 310.33

17 -24.86 -7.09 283.97

19 -25.12 -7.04 257.60

21 -25.36 -6.98 231.24

23 -25.58 -6.90 204.86

25 -25.76 -6.82 178.49

27 -25.92 -6.74 152.12

29 -26.06 -6.64 125.74

III 31 -26.16 -6.54 99.35

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo -  heliograficzna szerokośćć i długość środ
ka tarczy;
11dl8 h33m -  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0'.

horyzontem jasno świeci J o w i s z  jak 
gwiazda -2 wielk. Pozostałe planety przeby
wają na niebie zbyt blisko Słońca i są prakty
cznie niewidoczne.
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* * *

2d Od 4h 18'" po tarczy Jowisza wędruje 
cień jego 2 księżyca; sam księżyc 2 zbliża się 
do brzegu tarczy, ale przejście na jej tle roz
pocznie dopiero o wschodzie Słońca.

4', 15/‘ Złączenie Marsa ze Słońcem.
l d Do 4,‘25m księżyc 1 Jowisza przecho

dził na tle tarczy planety i był niewidoczny. 
O 2 \h Pluton nieruchomy w rektascensji 
(zmienia kierunek swego ruchu wśród 
gwiazd na sklepieniu niebieskim).

\0d Daleko od brzegu tarczy Jowisza 
(dwie średnice tarczy) jego księżyc 4 ukryty 
jest w cieniu planety od 3h2Sm. Koniec za
ćmienia (w lunecie odwracającej z lewej 
strony tarczy) nastąpi o 5h42m.

12</ o  3A1 lm cień księżyca 3 zakończył 
wędrówkę na tle tarczy Jowisza, a sam księ
życ 3 widoczny jest blisko brzegu tarczy i 
rozpocznie przejście na jej tle o 5h6m.

13dO 5M8"1 nastąpi początek zaćmienia 1 
księżyca Jowisza; zniknie on nagle w cieniu 
planety w odległości promienia tarczy od jej 
lewego brzegu (patrząc przez lunetę odwra
cającą).

\4 d Po tarczy Jowisza wędruje już cień 
jego 1 księżyca, podczas gdy sam księżyc 1 
zbliża się do brzegu tarczy i rozpocznie 
przejście na jej tle o 4,18m; koniec przejścia 
cienia obserwujemy o 5A10m. O l h Jowisz 
znajdzie się w złączeniu z Księżycem w 
odl. 5°.

I5d Księżyc znajdzie się w złączeniu z 
dwiema planetami; o 6h z Neptunem w odl. 
5°, a o \ l h z Uranem w odl. 6°.

17d20/l Złączenie Saturna ze Słońcem.
1 Od 3h34m księżyc 2 ukryty jest w cie

niu Jowisza i do wschodu Słońca nie będzie 
już widoczny.

\9d Od 4*17"' aż do wschodu Słońca po 
tarczy Jowisza wędruje cień jego 3 księżyca, 
podczas gdy sam księżyc 3 wolno zbliża się 
do brzegu tarczy planety.

20d Do 3A56m księżyc 2 jest niewidoczny 
na tle tarczy Jowisza. O 9h3m Słońce wstę
puje w znak Barana, jego długość ekliptycz- 
na wynosi wówczas 0°; mamy początek 
wiosny astronomicznej i zrównanie dnia z 
nocą.

2 \ d Księżyc 1 zbliża się do brzegu tarczy 
Jowisza zmierzając do przejścia najej tle, ale 
najpierw o 4,l50m na tarczy planety pojawi 
się plamka cienia tego księżyca.

22d W pobliżu Jowisza dostrzegamy brak 
jego 1 księżyca, który przechodzi najpierw 
przez strefę cienia planety, a potem za jej 
tarczą. O 2 \h nastąpi złączenia Marsa z Sa
turnem w odl. 1.3°.

2 3 ^0  \ h złączenia Wenus z Księżycem w 
odl. 5°; o \2h Merkury znajdzie się w złącze
niu z Saturnem w odl. 0.3°, a o 21* w złącze
niu z Marsem w odl. 0.9°.

27d Księżyc 2 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy początek 
przejścia księżyca (o 3*49'") i koniec przej
ścia cienia o 4ftl m.

2%d9h Górne złączenie Merkurego ze 
Słońcem.

29d O 4/,3m obserwujemy początek za
ćmienia 1 księżyca Jowisza.

30d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy, a księżyc 3 za tarczą Jowisza. Ob
serwujemy początek zakrycia 3 księżyca (o 
3*24m), koniec przejścia cienia księżyca 1 (o 
4*25m) i koniec przejścia samego księżyca 1 
(o 4A42m).

Momenty wszystkich zjawisk podane są 
w czasie środkowo-europejskim.

Opracował G. Sitarski
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OBJAŚNIENIA ZDJĘĆ NA OKŁADCE:

Pierwsza strona okładki: Kolory Oriona -  zdjęcie Jacka Adamika, wyróżnione I nagrodą w 
tegorocznym konkursie na wakacyjne zdjęcie nieba, wykonane aparatem Zenit E z 
obiektywem Helios 2/58,F4 na filmie Fuji HG 1600; czas naświetlania 15 min. (zmia
na ostrości co 1.5 min.).

Druga strona okładki: Mgławica M42 w gwiazdozbiorze Oriona -  zdjęcie Leszka Marcinka, 
wyróżnione II nagrodą w tegorocznym konkursie na wakacyjne zdjęcie nieba, wyko
nane za pomocą obiektywu M T0100 podczas 30 min. ekspozycji.

Trzecia strona okładki: U góry -  Kastor i Polluks w centrum Galaktyki -  zdjęcie Marka 
Szymochy, wyróżnione w tegorocznym konkursie na wakacyjne zdjęcie nieba, wyko
nane aparatem Smiena 8 na filmie Kodak Gold 100 podczas 8 min. ekspozycji; zdjęcie 
zostało zrobione podczas wejścia na najwyższy szczyt masywu Monta Rosa w Alpach 
Szwajcarskich gdzie znajdują się dwa bliźniacze czterotysięczniki: Kastor (4228 m) i 
Polluks (4092 m), których zarys widać na zdjęciu (dwie góry po prawej stronie), na ich 
tle widać Drogę Mleczną w okolicy Strzelca. U dołu -  Część Orła, Strzała i Lisek -  
zdjęcie Łukasza Marecika, wyróżnione w tegorocznym konkursie na wakacyjne zdję
cie nieba, wykonane na filmie Fuji Super G 400 podczas 8 min. ekspozycji.

Czwarta strona okładki: Wschód Księżyca nad jeziorem Bełdan -  zdjęcie Leszka Benedy- 
ktowicza, wyróżnione III nagrodą w tegorocznym konkursie na wakacyjne zdjęcie 
nieba, wykonane aparatem Łomo ŁK-A na filmie Fujicolor 100 ASA podczas 4 s 
ekspozycji (przesłona 2.8).
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Kraków 35510-16391-132. Koszt wytworzenia tego zeszytu 3,90 zł. Urania rozprowadza się w ramach składki człon
kowskiej; w 1996 roku 42 zł (zniżka 36 zł). Cena poza PTMA 3,90 zł (39 000 starych złotych). Nr indeksu 380016.

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

Biblioteka Główna UMK J I B U O T E K A  
U N IW ERSYTECKA  

w T O R U N IU

300045105976





&SnFr>o cp f  T ; -
* 7 " /  -?• *" 

• ^ * ■*■

' - r
to ę

/ „ -®V* •,?x'̂  I-.
?• / V L%°4 V» .* • -
*\ / *  • * &•«; I 4

; l .


