


Zdjęcia komety Hyakutake (C /l 996 B2) wykonane 24 marca 1996 r. przez Franciszka Chodorowskiego (u góry) i 16 
kwietnia 1996 r. przez Janusza W ilanda (u dotu).

Pierw sza strona okładki: O braz Urana utw orzony ze zdjęć w ykonanych 3 lipca 1995 r. za pom ocą 
teleskopu kosm icznego H ubble’a - patrz K ronika (fot. E. K arkoschka, NASA).

T rzecia strona okładki: R eklam a książki, którą polecam y C zytelnikom  Uranii.

C zw arta strona okładki: Zdjęcie kom ety Hyakutake w ykonane 25 m arca 1996 r. przez Jacka Drążko- 
w skiego (ekspozycja: 25 s + flash).
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Okładkę tego numeru zdobi piękny obraz 
Urana uzyskany ze zdjęć wykonanych za po
mocą teleskopu kosmicznego Hubble'a. To 
niezwykłe narzędzie współczesnej astrono
mii nie przestaje zaskakiwać dostarczaniem 
chyba coraz bardziej atrakcyjnych fotografii 
nieba i wzbogacaniem wiedzy o Wszechświe- 
cie coraz ciekawszymi jak się wydaje odkry
ciami. O niektórych z nich informujemy w 
Kronice, a do Urana powracamy jeszcze w 
Elementarzu Uranii poświęconym tym ra
zem satelitom tej planety. Publikujemy także 
kolejni) serię amatorskich zdjęć komety Hy- 
akutake, która w końcu marca i przez prawie 
cały kwiecień jaśniała na niebie dostarczając 
miłośnikom astronomii wielu przeżyć oraz 
możliwości prowadzenia interesujących ob
serwacji. Najbliższym zjazuiskiem, które nie 
powinno ujść uwadze naszych Czytelników, 
będzie zakrycie Wenus przez Księżyc w dniu 
12 lipca tego roku. Tekstami w Poradniku 
Obserwatora i w dziale To i owo pragnie
my zachęcieć do jego prześledzenia. Propo
nujemy ponadto lekturę artykułu o zagad
nieniu planetarnego pochodzenia meteory
tów, napisanego przez młodego astronoma z 
Centrum Badań Kosmicznych PAN, oraz 
opisu interesującego odkrycia z zakresu hi
storii astronomii w Polsce, dokonanego przez 
miłośnika astronomii będącego od lat współ- 
prcownikiem naszego pisma. Czytelników 
zainteresowanych meteorytami odsyłamy 
także do Kroniki Historycznej i Nowości 
Wydawniczych, gdzie powinni znaleźć nie 
tylko ciekawe ale i ważne dla siebie informa
cje. Obserwatorom natomiast sugerujemy 
zapoznanie się z publikowanym w dziale 
Obserwacje podsumowaniem ubiegłorocz
nych akcji obserwacji meteorów należących 
do rojów jesiennych. Może zachęci ich to do 
poszerzenia obszaru dotychczasowych zami- 

\ )owań .
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Ryszard Gabryszewski -  Warszawa

METEORYTY -  OKRUCHY PLANET

Meteoryty są najczęściej pozostałościami 
po rozpadzie planetoid i rzadko są znajdy
wane na Ziemi. Mogą jednak zawędrować tu 
także z planet wewnętrznych Układu Słone
cznego (Merkurego, Wenus lub Marsa).

Badania meteorytów rzuciły więc światło 
na budowę ciał Układu Słonecznego, z któ
rych przybyły, a także na początki jego po
wstania. Na przykład meteoryty marsjańskie 
są jedynymi próbkami materii pochodzący
mi z tej planety. Aby dowiedzieć się czegoś 
więcej o bliskich planetach, sposobach iden

tyfikacji meteorytów oraz odpowiedzieć na 
pytanie jak przybyły na Ziemię, musimy za
cząć od przyjrzenia się ogólnym prawom 
rządzącym ruchem ciał, które oddziaływują 
na siebie grawitacyjnie. W szczególności, 
postaramy się odpowiedzieć na pytanie jaka 
jest wydajność procesów powodujących do
starczanie kawałków materii pozaziemskiej 
na nasz glob.

Meteoryty grupy SNC (nazwane tak od 
miejsc upadku trzech dużych przedstawicie
li: Shergotty, Nakhla i Chassigny) posiadają

Tabela 1: Właściwości meteorytów marsjańskich i księżycowych. Wszystkie obiekty numero
wane zostały znalezione na Antarktydzie. Ostatnie dwa meteoryty z każdej z klas odnalezio

no niedawno.

Meteoryt Masa (kg) Czas tp (min lat) Czas tz (min lat)

Meteoryty księżycowe: 
EET87521 0.031 <0.001 <0.06
ALH81005 0.031 0.01 ± 0.005 0.009
Y-791197 0.052 <0.019 0.06 ± 0.03
Y-793274 0.0087 <0.02 <0.02
MAC881104/5 0.724 -0.04 0.23 ± 0.02
QUE93069 0.021 <0.1 lub 1.9 <0.07 lub 0.18
Calcalong Creek 0.019 0.2 lub 3 ± 1 <0.07
Asuka-881757 0.442 0.9 ±0.1 <0.05
Y-793169 0.0061 1.1 ±0.2 <0.05
Y-82192/86032 0.712 9 ± 2 -0.09
QUE94269 0.0032 <0.1 lub 1.9 <0.07 lub 0.18
QUE94281 0.0234 0.001 ???

Meteoryty marsjańskie:
EET79001 7.94 -0.7 0.011
ALH77005 0.48 -2.6 0.2
Zagami 18 -2.8 ???
Shergotty 4 -2.8 ???
LEW88516 0.013 -3.0 <0.1
Governador Valadares 0.16 -12 ???
Chassigny 4 12.5 ± 1.7 ???
Nakhla 40 12.9 ± 1.7 ???
Lafayette 0.80 -14 ???
ALH84001 1.93 -15 0.011
QUE94201 0.0120 ??? ???
Y-793605 0.018 ??? ???

czas tp oznacza czas w jakim meteoryt dotarł na Ziemię; czas t2 oznacza czas jego pobytu na Ziemi.



5/1996 U R A N IA 131

cechy wskazujące na ich marsjańskie pocho
dzenie. Wywoływało ono kontrowersje 
przez długi czas. Wydawało się niemożliwe 
by kawałek materii oderwany od planety 
mógł przebyć i przetrwać tak długą podróż. 
Twierdzono, że skoro istnieje mechanizm 
wyrzutu materii z Marsa, to na podobnej za
sadzie powinno być dużo więcej znalezio
nych meteorytów, które dotarły do naszej 
planety z Księżyca, jest on przecież znacznie 
bliżej i ma znacznie mniejszą prędkość ucie
czki. A do 1982 roku znaleziono sześć me
teorytów grupy SNC, a brak było jakiego
kolwiek przedstawiciela naszego naturalne
go satelity. Dopiero później znaleziono me
teoryty księżycowe na Antarktydzie. Ich po
chodzenie nie budziło wątpliwości z uwagi 
na możliwość porównania materiału z prób
kami przywiezionymi w ramach misji Apol
lo i Łuna. Do dnia dzisiejszego znanych jest 
po dwanaście przedstawicieli księżycowych 
i marsjańskich. Stanowią one 0.1% wszy
stkich meteorytów. Obecnie nie ma już spo
rów co do pochodzenia meteorytów SNC. 
Jednym z dowodów była idealna izotropicz- 
na zgodność gazów uwięzionych w jednym 
z przedstawicieli tej klasy, a atmosferą mar- 
sjańską określoną przez lądowniki misji Vi
king. Większość meteorytów pochodzących 
z Księżyca przybyła na Ziemię w znacznie 
krótszym czasie niż te z Marsa. Meteoryty 
marsjańskie mają masę średnio 38-krotnie 
większą niż księżycowe. Krótka charaktery
styka obu grup zawarta jest w tabeli 1.

W jaki sposób można ustalić wiek meteo
rytów?

Podczas swojej podróży przez Układ Sło
neczny były one bombardowane przez pro
mieniowanie kosmiczne. Badając skumulo
wanie radioaktywnych izotopów można wy
znaczyć czas przez jaki były narażone na 
napromieniowanie. Metoda ta nosi nazwę 
CRE (ang: Cosmic ray exposure age). Pod
czas badań ustalono, że meteoryty księżyco

we zostały wyrzucone z powierzchni lub z 
warstw tuż pod nią, tymczasem wszystkie 
cząstki materii pochodzące z Marsa znajdo
wały się prawdopodobnie kilka lub kilkana
ście metrów pod powierzchnią przed wydo
staniem się w przestrzeń. Oznacza to, że siła 
potrzebna do wyrzucenia ich była znacznie 
większa niż w przypadku Księżyca. Materia 
ta mogła wydostać się z planet na skutek 
kolizji z mniejszymi obiektami. Zderzenia 
takie są jednak dość rzadkie, a znaleziona 
liczba meteorytów pochodzących z Marsa i 
Księżyca jest taka sama. W jaki sposób wy
jaśnić to zjawisko? Na to pytanie nie potrafi
my jeszcze odpowiedzieć jednoznacznie. 
Możemy stawiać tezy i weryfikować je  przy 
pomocy aparatu matematycznego. Aby od
powiedzieć na wyżej postawione pytanie 
można przeprowadzić symulacje kompute
rowe ewolucji orbit drobnych obiektów 
znajdujących się w Układzie Słonecznym w 
długim okresie czasu. Czas ten jest określo
ny przez wiek najstarszych znalezionych 
meteorytów. Symulacje takie polegają na 
wyliczeniu pozycji obiektu poprzez całko
wanie równań ruchu z uwzględnieniem per
turbacji pochodzących od planet i większych 
planetoid. Obliczenia takie zostały przepro
wadzone przez B.J. G l a d m a n a ,  J.A. 
B u r n s a ,  M.  D u n c a n  a, P. L e e  i H.F. 
L e v i s o n a  z instytutów NASA w USA, 
US Naval Observatory i Queen’s University 
w Kanadzie. Opisane zostały w Nature z 8- 
go marca 1996 roku.

Meteoryty pochodzące z Księżyca

Aby uciec z pola grawitacyjnego Księży
ca, cząstka materii musi osiągnąć prędkość 
2.38 km/s. Jeśli prędkość ta będzie mniejsza 
niż 3.5 km/s meteoroid nie będzie mógł po
konać pola grawitacyjnego Ziemi i osiągnąć 
orbity heliocentrycznej, będzie poruszać się 
po zacieśniającej się orbicie geocentrycznej.
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Rys. 1. Ułamek, populacji obiektów wyrzuconych z Księżyca, 
które dotrą do Ziemi, w funkcji czasu. Na wykresie 
przedstawiono zależności dla różnych wartości prędkości 
wyrzutu. Porównano je  z danymi jak ie uzyskano dzięki użyciu 
metody CRE.

Cząsteczki te po kilku dziesięcioleciach do
trą do Ziemi. Część z tych, które osiągną 
orbitę heliocentryczną będzie mieć zbliżenia 
do Ziemi. Podczas tych przybliżeń pole gra
witacyjne naszej planety będzie znacznie 
zmieniać orbitę meteoroidów. Niektóre z 
nich mogą po dwóch lub trzech zbliżeniach 
wejść na orbitę kolizyjną z orbitą Ziemi. 
Czas potrzebny do zderzenia jest jednak zna
cznie dłuższy. Dwie trzecie z nich spadnie 
na naszą planetę w ciągu 50 tysięcy lat, re
szta -  w ciągu miliona. Ich orbity ulegną 
takim zmianom, że prawdopodobieństwo 
zderzenia z Wenus, będzie podobne do zde
rzenia z Ziemią.

Na przestrzeni kilkuset tysięcy lat chmura 
meteoroidów, które przetrwają na orbitach 
heliocentrycznych przestanie istnieć na sku
tek grawitacyjnego wychwytu przez planety 
wewnętrzne. W symulacjach komputero

wych zauważono również zetknięcia tych 
drobin z Marsem. W symulacjach starano się 
także określić średnią prędkość wyrzutu dro
bin z ciała macierzystego. Wyniki są przed
stawione na rys. 1. Założono dwie prędkości 
wyrzutu: 2.4 km/s i 3.2 km/s. Sprawdzono 
ile procent tych obiektów osiąga Ziemię w 
określonym czasie. Wyniki te porównano z 
szacunkami jakie wykonano metodą CRE. Z 
wykresu wynika, że prędkość wyrzutu mate
rii nie przekracza 3 km/s. Należy jednak pa
miętać, że próbka losowa użyta do tych sta
tystyk była dość skąpa. Tak oszacowana 
prędkość może oznaczać, iż wyrzuty materii 
następują głównie w wyniku efektów zde
rzeń Księżyca z drobnymi ciałami o promie
niu mniejszym niż 5 km.

Meteoryty pochodzące z Marsa

Meteoryty, które przybyły z Marsa mu
siały spędzić znacznie więcej czasu w prze
strzeni by dotrzeć na Ziemię ponieważ ich 
orbity nie przecinają początkowo orbity na
szej planety. Istnieje jednak możliwość 
szybkiego dostania się tych obiektów na Zie
mię już po ok. 700 tysiącach lat czy nawet 16 
tysiącach lat. Są to jednak rzadkie przypad
ki. W przeprowadzanych symulacjach zało
żono prędkość wyrzutu mniejszą niż 6 km/s. 
W przypadku drobin z Księżyca stwierdzo
no, że niewiele materiału jest wyrzucane z 
prędkością większą od 125% prędkości 
ucieczki (dla Marsa wynosi ona ok. 5 km/s). 
Zdecydowano się zastosować także tutaj po
dobną zależność, choć w przypadku Marsa 
może to być fałszywe założenie z uwagi na 
odmienną strukturę powierzchniową obu 
ciał. Symulowano zmiany orbit 2100 cząste
czek wyrzucanych z Marsa przy różnych 
szybkościach początkowych uwzględniając 
perturbacje planet: od Wenus do Neptuna. 
Stwierdzono możliwość powrotu cząstek na 
Marsa jednak takie sytuacje zachodzą rzad-
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ko (mniej niż 2% badanej populacji), głów
nie w czasie pierwszych kilku milionów lat. 
Wskaźnik efektywności kolizji* cząstek z 
Ziemią wynosi 7.5%, z czego ok. 2.5% w 
ciągu pierwszych 10 milionów lat. Zwię
kszenie wartości prędkości początkowej wy
rzucanych drobin nie ma znaczącego wpły
wu na zmiany wskaźnika. Rys. 2 pokazuje 
ile procent cząstek pochodzących z niektó
rych ciał Układu Słonecznego przejdzie z 
orbity heliocentrycznej na kolizyjną z orbitą 
Ziemi w funkcji czasu.

Orbity części cząstek przestały ewoluo
wać w podobnym tempie jak pozostałe. Było 
to spowodowane pojawieniem się rezonan
sów w odległościach 1.6 AU i 1.7 AU od 
Słońca. Rezonansy te powodują oscylacje 
przy dużych mimośrodach z okresem 100

Rys. 2. W zględna liczba cząstek ew olująca z orbity 
heliocentrycznej na orbitę kolizyjną z orbitą Ziemi, w funkcji 
czasu. Prędkości wyrzutu 2.4 km /s, meteoroidy pochodzą z 
różnych ciał.

tysięcy lat, co wpływa na większą liczbę ko
lizji drobin materii z Ziemią. Po 10 milio
nach lat, większość cząstek pozostających 
na orbitach heliocentrycznych przechodzi na 
orbity „muskające” Słońce. Po 100 milio
nach lat 40% cząstek spada na Słońce, pozo
stałe zostają wyrzucone poza Układ Słone
czny przez zbliżenia do Jowisza. Mecha
nizm ten wyjaśnia brak znajdowanych me
teorytów starszych niż 15 milionów lat. 
Oprócz możliwości zderzeń z planetami, 
meteoroidy mogą również zasilić pas astero
id. Stamtąd także cząstki te mogą przedosta
wać się znów na orbity kolizyjne z orbitami 
planet. Jednak zderzenia w pasie planetoid 
zmniejszają wskaźnik efektywności do 
4.4%.

Żadne mechanizmy użyte do otrzymania 
opisanych wyników nie potrafią jednak wy
jaśnić istnienia trzech grup wiekowych znaj
dowanych meteorytów SNC: 0.7 miliona lat, 
3 miliony lat i 13 milionów lat. Poszczególne 
grupy obiektów znajdowano na różnych te
renach. Nie udało się znaleźć odpowiedzi na 
pytania: czy owe zgrupowania spowodowa
ne zostały konkretnymi kolizjami, dlaczego 
mamy do czynienia z tymi grupami tylko w 
przypadku meteorytów z Marsa oraz dlacze
go mamy jednakową liczbę zarówno mar- 
sjańskich jak i księżycowych obiektów tego 
typu.

Meteoryty z Merkurego, Wenus i... 
Ziemi

Z przeprowadzonych symulacji wynika, 
że także z innych planet wewnętrznych na
szego układu mogą przybywać do nas drob
ne cząstki materii. Również ziemska materia 
może być odnajdywana na innych planetach. 
Prawdopodobne jest znalezienie na Ziemi

* W naszych rozważaniach definiujem y go jako liczbę drobin, które dotarły do Ziemi w  stosunku do całkowitej 
liczby drobin biorących udział w  symulacji
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meteorytów z Merkurego, mimo, iż oddzia
ływanie grawitacyjne Słońca na tę planetę 
jest znacznie większe niż wpływ pola ziem
skiego. By dotrzeć do naszej planety cząstki 
te muszą najpierw zostać wychwycone przez 
pole Wenus, a dopiero stamtąd przez Zie
mię. Zdecydowana większość cząstek wy
rzuconych z powierzchni Merkurego po
nownie osiądzie na tej planecie w ciągu 30 
milionów lat. Tylko jedna na dwieście może 
trafić na Ziemię, po ok. 23 milionach lat. 
Jeżeli założymy podobny model wyrzutu 
cząstek jak dla Marsa i porównamy statysty
ki, to przy 12 znalezionych meteorytach 
marsjańskich możemy spodziewać się obe
cności kilku drobin z Merkurego. Błędem 
jest jednak zakładanie czysto grawitacyjne
go modelu ruchu w przypadku cząstek bli
skich Słońca. Należy rozważyć także siłę ra
diacji, która w znaczny sposób wpływa na 
zmiany orbit. Efekty te trudno jednak jedno
znacznie wymodelować. Tak więc w rzeczy
wistości sensowne oszacowanie liczby me
teorytów z Merkurego, które mogą być obe
cne na Ziemi, nie jest możliwe.

Wyrzuty materii mogą także występować 
na Ziemi i Wenus. Z uwagi na dużą prędkość 
ucieczki z tych planet wyrzuty te mogą być 
powodowane tylko przez kolizje większych

ciał. Prawdopodobieństwo wystąpienia ta
kich zderzeń jest małe, a więc wyrzuty te są 
bardzo rzadkie. Dodatkowo gęste atmosfery 
obu planet działają jak tarcza powodując od
bijanie się materii. Efekt ten wskazuje jed
nak na możliwość podróżowania kawałków 
skorup obu planet na znaczne odległości, mi
mo, że większa część zostanie spalona w at
mosferze. W przypadku Ziemi, śladowy pro
cent skał może zostać wyrzucony poza at
mosferę. Są to przeważnie tektyty, które po
wstają ze stopienia materii różnego pocho
dzenia. Ponad 50% tektytów może uciec z 
pola grawitacyjnego Ziemi. Jednak od 30% 
do 50% powraca na naszą planetę. Przypusz
cza się, iż opisane wyżej mechanizmy mogą 
występować także na Wenus z uwagi na po
dobieństwa obu planet.

Na zakończenie warto dodać, że porusza
ne zagadnienia mają duże znaczenie nie tyl
ko czysto poznawcze ale także przesłanki 
ekonomiczne. Wielkie kwoty wydawane są 
na sterylizację sond kosmicznych przygoto
wywanych do zetknięcia z innymi obiektami 
by nie zanieczyścić ich ziemskimi mikro
organizmami. Wydawanie tych pieniędzy 
byłoby bezcelowe, gdyby okazało się, że 
materia ziemska może bez naszego udziału 
docierać na inne planety.

Marek Zawilski -  Łódź

PIERWSZY OPIS ZJAWISKA NA

W astronomii, podobnie, jak w innych 
dziedzinach nauki, dość długo panował w 
Europie zwyczaj zapisywania tekstów w ję
zykach innych, niż etniczne. Zwykle używa
no łaciny lub greki, pełniących rolę języków 
ponadnarodowych. Dotyczy to także tych in
formacji o zjawiskach na niebie, które prze
trwały do naszych czasów jako zapiski kro
nikarzy i historyków. Wyjątkiem były nie-

NIEBIE W JĘZYKU POLSKIM

które inne języki etniczne -  przede wszy
stkim dialekty staroruskie, nordyckie, wło
skie, francuskie, hiszpańskie czy niemiec
kie, w których zapisywano m.in. lokalne 
kroniki.

W Polsce nie było inaczej i długo używa
no języka łacińskiego. Jednak w wieku XVI 
sytuacja uległa zmianie, m.in. jeśli chodzi o 
teksty historyczne. Z tego też okresu pocho-
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Etómienie ^ ° '£U ^ 4 4 ,  Januaria  albo Stycznia 2 4  dnia przed południem  w go- 
m!eiic*i ^Z’nę Przyszła ciemność wielka jakoby się znagła zamierzchło, a słońca 
czw oro, tylko ledwo był znak jakoby s ie rp , albo młody m iesiąc, rogam i na za

chód, a potym się ony rogi obróciły na wschód słońca, a dw ie gwiazdzie, 
jedna biała, druga czerwona, od zachodu się ukazały, trw ało  to zaćmienie 
słońca o pułlory godziny zegarowych. Potym i drugie zaćmienie słońca 
by ło , tak iż tego jednego roku czterzy się eclipses albo zaćm ienia, słoń
ca dwoje, a miesiąca dwoje przytrafiły. Za czym był głód wielki w W il
n ie , jako się to w o n  czas drogo zdało-, pułbeczek żyta po pułtory kopy 
kupow ano..

Rys. 1. Opis zaćm ienia Słońca w kronice M acieja Stryjkow skiego wg w ydania dzieła z r. 1846.

dzi notatka, będąca prawdopodobnie pier
wszą zapisaną w języku polskim obserwacją 
astronomiczną. Dotyczy ona zaćmienia 
Słońca, jakie mogło być obserwowane na 
ziemiach państwa polskiego w dniu 24 sty
cznia 1544 r.

Opisanie zaćmienia Słońca 
z 24 stycznia 1544 r.

W r.1582 ukazała się jedna z pierwszych 
napisanych w języku polskim kronik histo
rycznych. Pełny jej tytuł: Kronika polska, 
litewska, żmudzka i wszystkiej Rusi został 
nadany przez autora, którym był Maciej 
S t r y j  k o w s k i .

Zanim zajmiemy się bliżej samym auto
rem, przyjrzyjmy się opisowi wspomniane
go zaćmienia Słońca. Został on zamieszczo
ny w kronice chronologicznie pod rokiem 
1544 i to jako jedno z najważniejszych wy
darzeń (rys. 1.). Już pobieżna analiza tego te
kstu dowodzi, że opis jest szczegółowy i za
wiera istotne informacje, świadczące, iż po
chodzi on od naocznego świadka zdarzenia.

Ciekawe jest jednak to, że niemal identy
czny opis, tyle, że w dialekcie białoruskim, 
można znaleźć we współczesnym rękopisie 
-  tzw. Kronice Wielkiego Księstwa Lite
wskiego i Żmudzkiego, doprowadzonej do 
r. 1548 (rys.2.). Rękopis ten stanowi część

i

Lieta Bożego naroż. 1544 miesieca gienwara 24 dnia indikta wtorogo 
w czetwierg’ piered’ południem' mogło byt’ za .godinu było 
znamienije pryszło tiemnost’ wielikaja prawie tako by sia mięło 
zmierkati i sołnee było widieti jakoby sierp', abo miesiec’ mołodyj 
rogami stojał’ na zachód słońca a potom było widieti rogami na 
wschód’, i widieli dwie zwiezdie w tot’ że czas’ na zachód’ ot sołnea, 
jedna bieła, a drugaja czerlena, a wsiego togo mogło byti połtori 
godiny, a potom’ tiemnost’ otyszła prócz A taja tiemnost’ była 
pryszłaot zachodu sołnea.

Rys. 2. Rękopis białoruski z opisem tego samego zaćmienia, 
zawarty w tzw. Kodeksie Białoruskim (Biblioteka 
Raczyńskich). Poniżej podano uproszczoną transkrypcję tekstu.

tzw. Kodeksu Białoruskiego, przechowywa
nego w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. 
Tekst tej kroniki został także opublikowany 
w zbiorze latopisów ruskich Polnoje sobra- 
nije russkich letopisiej.

Oczywista staje się zatem konieczność 
rozstrzygnięcia, który z dwóch tekstów jest 
pierwotny. Odpowiedź na to pytanie może 
dać biografia autora Kroniki..., bowiem 
wzmiankowany wyżej rękopis białoruski 
jest anonimowy.
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Maciej Stryjkowski i jego kronika

Autor Kroniki (rys.3) urodził się w Stry- 
kowie (obecnie 20 km na płn.-wsch. od Ło
dzi) w r. 1547, gdzie spędził dzieciństwo i 
lata młodzieńcze. Data urodzenia świadczy 
zatem, że sam nie mógł być świadkiem za
ćmienia, którego opis włączył do swojego 
dzieła.

M A T T I A S  S T R 1 I C O
V I V S  O S O S T E V I C I V S  C :  S: H£ftor:ćt

Poi ta: rtatis (uc anno ĵ .. Łlutiferi partus 1581.

Rys. 3. Portret M acieja Stryjkowskiego wg pierwszego wydania 
Kroniki z r. 1582.

Wiosną 1563 r. Stryjkowski udał się na 
Litwę. Dalsze lata spędził w służbie wojsko
wej odbywając w międzyczasie liczne po
dróże ( m.in. w latach 1574/1575 odwiedził 
Konstantynopol będąc członkiem posel
stwa). Ok. r. 1576 powrócił na Litwę, miesz
kając następnie w wielu miejscowościach 
Litwy i Żmudzi. Szczególnie jednak istotny 
wpływ na działalność pisarską Stryjko
wskiego wywarła kuratela biskupa żmudz- 
kiego, Melchiora G i e d r o j c i a .  Dzięki 
niemu, Stryjkowski został w r. 1579 kanoni
kiem (początkowo świeckim) w stolicy 
Żmudzi Miednikach (Worniach) a nastę

pnie, w r. 1586 -  plebanem w Jurborku nad 
Niemnem. Około r. 1577 Stryjkowski zapa
lił się do ogromnego przedsięwzięcia, jakim 
było spisanie współczesnej kroniki, dotyczą
cej dziejów Litwy i Korony. Przekonania o 
możliwości napisania takiego dzieła nabrał 
zapewne po zapoznaniu się z bogatym księ
gozbiorem biblioteki M. Giedrojcia. Sam 
jednak w latach następnych także zbierał w 
różnych miejscach wszelkie możliwe mate
riały historyczne.

Pierwsza wersja Kroniki, doprowadzona 
do r. 1506 a wydana w r. 1577, będąca pier
wowzorem dzieła głównego, nie jest istotna 
dla poruszanego tu tematu. Owo zaś dzieło 
główne, pisane zapewne od r. 1578 na zamku 
w Słucku i Siemiatyczach, a wydane w 
r.1582, noszące też pompatyczny podtytuł 
Kronika, która nigdy przedtem światła nie 
widziała, jest w zasadzie kompilacją wielu 
źródeł, z których część dała się zidentyfiko
wać, a reszta pozostaje nieznana. Sam Stryj
kowski nie podaje, niestety, szczegółowego 
wykazu tychże źródeł, zadowalając się wyli
czeniem typu 4 kroniki kijowskie, 12 latopi- 
sów litewskich, 7 kronik liflandzkich, kroni
ki ruskie stare. Fragmenty obu kronik, doty
czące zdarzeń sąsiednich w stosunku do za
ćmienia Słońca, także są podobne, chociaż w 
pełni nie pokrywają się.

Do istotnych źródeł, z których autor Kro
niki zapewne czerpał, trzeba zaliczyć nastę
pujące:

Cronica sive Historia Lithuaniae, autor
stwa Augustyna M i e l e s k i e g o  (Ro- 
tundusa), skończona ok. r. 1560, pisana w 
Wilnie, Krakowie (1540- I V  1544) a po
tem we Włoszech; nie wydana drukiem, 
dostępna Stryjkowskiemu wraz z mate
riałami źródłowymi od r. 1570; jej ręko
pis spłonął w Wilnie w r.1682;

■w Cronica aus den anderen Cronic ausge- 
zogen und von alten Geschichten ausge- 
schrieben (Kronika wzięta z innych kro-
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nik i przepisana ze starych historii) J.F. 
R i v i u s a, który m.in. korzystał z pracy 
Rotundusa; i ten rękopis spłonął przed 
wydaniem go drukiem.
Mimo wszystko jednak, zbieżność tekstu 

białoruskiego i tekstu w Kronice Stryjko
wskiego jest na tyle duża (a przy tym ten 
pierwszy jest nieco bardziej szczegółowy), 
iż z największym prawdopodobieństwem 
można przypuszczać, iż opis zaćmienia jest 
po prostu tłumaczeniem ze staro-białoru- 
skiego na polski, a nie na odwrót.

Prawdopodobieństwo wykorzystania za
pisków Mieleskiego lub jakiegoś innego 
źródła polskiego wydaje się mniejsze, cho
ciaż wykluczyć się tego nie da. Autor niniej
szego artykułu nie znalazł żadnej wzmianki 
o zaćmieniu z r. 1544 w pracach innych zna
nych pisarzy polskich z tamtego okresu, ta
kich, jak Marcin K r o m e r ,  Łukasz G ó r 
n i c k i  czy Jost Ludwik D e c j u s z .  Jedynie 
Marcin B i e l s k i  w swej Kronice wszy
stkiego świata czyni tę samą wzmiankę o 
czterech zaćmieniach, widocznych w r.1544 
-  dwóch Słońca i dwóch Księżyca (co, na
wiasem mówiąc, jest informacją nieścisłą). 
Brak też informacji o zaćmieniu w kroni
kach pruskich. Mikołaj K o p e r n i k  zaś od
szedł na zawsze 8 miesięcy przed opisywa
nym zaćmieniem.

Rękopis białoruski był przedmiotem do
głębnych studiów, jakie przeprowadził w 
r. 1886 prof. Aleksander B r u c k n e r .  Ręko
pis ten ma charakter wyraźnie białoruski, 
ale, jak się okazuje, również stanowi tylko 
kopię, sporządzoną jednym charakterem pis
ma ok. r. 1580 na ziemiach litewsko-ruskich. 
Następnie przez 80 lat dokument ten był 
przechowywany w okolicach Nowogródka u 
wielu rodzin szlacheckich. Zatem o miejscu 
powstania pierwotnej notatki o zaćmieniu 
nic pewnego nie da się powiedzieć ani na 
podstawie pracy Stryjkowskiego ani też po 
analizie rękopisu białoruskiego. Jest to rzecz

istotna, jeśli chodzi o astronomiczną ocenę 
opisu zaćmienia.

Na koniec trzeba dodać, że o dalszych 
losach autora Kroniki która światła nie wi
działa nie wiadomo właściwie nic. Przypu
szcza się tylko, że Maciej Stryjkowski mógł 
paść ofiarą wielkiej zarazy, jaka nawiedziła 
Litwę w latach 1588-1590.

Przebieg zaćmienia a jego opis 
kronikarski

Zaćmienie Słońca 24 stycznia 1544 r. 
mogło być obserwowane w całej Europie w 
godzinach rannych i przedpołudniowych. W 
wąskim pasie mogło być widoczne jako ob
rączkowe lub całkowite (szrokość pasa cał
kowitości do 50 km) o krótkim czasie trwa
nia (ok. 20 sekund) (rys.4). W zach. Europie 
zostało zaobserwowane jako częściowe i 
opisane m.in. przez Johanna F u n c k a w 
Norymberdze i Corneliusa G e m m ę  w 
Louvain. W Ulm Martin K r a u s s (Crusius) 
zapisał je  jako straszliwe, a Achilles Pirmin 
G a s s e r w Augsburgu -  nawet jako całko
wite (chociaż i w tym mieście było ono tylko

o 10 20 30 40‘e

Rys. 4. Przebieg pasa fazy centralnej zaćmienia w Europie wg 
obliczeń autora. Na rysunku zaznaczono miejsca obserwacji 
zaćm ienia ( w tym jako praw dopodobne W ilno -  V).
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Widoczność zaćmienia Słońca 24 stycznia 1544 r. w różnych miejscowościach

Fj Miejsce
Moment

maksimum
UT

Wielkość
fazy

maksymalnej

Współrzędne horyzontalne
Słońce Wenus Merkury

A h A h A h

i Kraków 9:01 0.98 -29 18
2 Wilno 9:14 0.98 -20 17 +19 20 -6 13
3 Nowogródek 9:13 0.97 -20 18
4 Wornie 9:12 1.00 -23 15
5 Jurbork 9:11 0.996 -23 15

Jasności planet: Wenus -4.3, Merkury -0.4 mag.

częściowe o dużej fazie). Opisy te ustępują 
omawianemu znacznie pod względem rze
czowości .

Na ziemie polskie pas zaćmienia całkowi
tego wkroczył na Opolszczyźnie, przesuwa

Rys. 5. Widok zaćm ienia 24 stycznia 1544 r. w Polsce i na Litwie w pobliżu pasa fazy centralnej i na południe od niego. W czasie 
maksymalnej fazy zjaw iska na zachód od zaćmionego Słońca dostrzec można było M erkurego i Wenus.

jąc się dalej przez pogranicze Wielkopolski 
i Mazowsza, kierując się na Żmudź i Inflan
ty. Faza zaćmienia poza pasem fazy całko
witej była wszędzie w Polsce oraz na Litwie 
i Żmudzi bardzo duża -  ponad 0.95. O ile
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więc niebo nie było zbytnio zachmurzone, 
zjawisko musiało być dostrzeżone z łatwo
ścią okiem nieuzbrojonym. Niezbyt daleko 
od pasa fazy całkowitej mogły być dostrze
galne także jaśniejsze gwiazdy i planety, co 
je st okolicznością szczególnie istotną dla 
oceny opisu zaćm ienia. Porównując bowiem 
ten opis i wygląd nieba, odtworzony dziś ra
chunkiem, łatwo m ożna zauważyć, iż autor 
obserwacji dostrzegł na zachód od zaćm io
nego Słońca dwie jasne planety -  W enus i 
prawdopodobnie M erkurego (tab. 1). Nie po
trafił ich wszakże nazwać po imieniu : 
gwiazdą białą była, oczywiście, W enus, zaś 
czerwoną -  M erkury. Ocena barwy M erku
rego była raczej subiektywna i spowodowa
na bądź różnicą w stosunku do W enus, bądź 
niskim położeniem nad horyzontem  i, być 
może, zamgleniem atmosfery (rys.5). Trzy 
inne jeszcze planety : Mars, Jowisz i Saturn 
znajdowały się w momencie maksim um  za
ćm ienia tuż nad zachodnim horyzontem , bę
dąc przy tym w bliskiej od siebie odległości 
kątowej. Praktycznie jednak były nie do 
zaobserwowania okiem nieuzbrojonym , po
mijając m ożliwe ich przesłonięcie przez 
obiekty terenowe. W  pobliżu nich świecił 
także Antares, jednak dostrzeżenie i tej 
gwiazdy byłoby praktycznie niemożliwe.

Dostrzeżenie gwiazd i planet podczas za
ćmień niecałkowitych, nawet o dużej fazie, 
było dawniej bardzo rzadkie i dotyczyło za
zwyczaj tylko W enus (np. podczas zaćmień 
29 czerwca 1033 r. w Dijon oraz 13 września 
1178 r. w Vigeois). Toteż notatka o dostrze
żeniu M erkurego podczas zaćm ienia , o ile 
przyjąć że o tę planetę chodziło, jest bodaj 
pierwszą w historii w ogóle*.

Przyjrzyjmy się ponownie opisowi prze
biegu samego zaćm ienia. N ie sposób nie do

strzec braku jednej inform acji, która m ogła
by rzucić światło na to, z którego miejsca 
zjawisko było oglądane. Nie zostało miano
wicie odnotowane, jak wyglądał sierp słone
czny w czasie fazy m aksymalnej, a ściślej -  
w którą stronę (do góry czy na dół) były 
skierowane rogi tego sierpa. Brak tej infor
macji uniemożliwia lokalizację obserwatora 
na południe czy też na północ od pasa fazy 
całkowitej. Nie da się tego, rzecz jasna, od
tworzyć z samego faktu, że najpierw sierp 
był skierowany rogami na zachód, a nastę
pnie na wschód, gdyż w taki sposób zaćm ie
nie przebiegało dla dowolnego m iejsca w 
pobliżu pasa centralnego.

Przy okazji nietrudno też ponownie za
uważyć, że tekst białoruski podaje nieco 
więcej szczegółów, takich, jak  to, iż cie
mność przyszła od zachodu czy też to, że 
sierp słoneczny wyglądał jak  młody Księ
życ. Również tekst białoruski precyzuje 
dzień tygodnia -  czwartek (co jest prawdą). 
Oba natomiast źródła mało dokładnie podają 
czas (początku?) zaćm ienia na godzinę 
przed południem, z czego nie da się wysnuć 
wniosku co do miejsca obserwacji. W  Kra
kowie np. maksim um  zaćm ienia przypadło 
l h54m , zaś w W ilnie odpowiednio l h 20m 
przed górowaniem  Słońca. Co więcej, w po
bliżu pasa fazy całkowitej znajdowało się 
wiele miejsc, skąd obserw acja m ogła być 
przeprowadzona, zarówno na ziemiach Ko
rony jak  i Litwy czy Żmudzi. Także czas 
trwania zaćm ienia -  półtorej godziny -  zo
stał podany jedynie w przybliżeniu. Dotyczy 
on na pew no czasu, w ciągu którego dostrze
gano okiem nieuzbrojonym Księżyc na tar
czy słonecznej. Faktycznie bowiem całe zja
wisko trwało 2.5 godziny.

* W opisie całkowitego zaćmienia Słońca z 3 czerwca 1239 r. o zaobserwowaniu Merkurego donosił Ristoro z 
Arezzo. Informacja ta jednak jest błędna, ponieważ zaobserwowanym obiektem była Wenus, znajdująca się 
wówczas tylko lu od zaćmionego Słońca.
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Zwróćmy też uwagę na charakterystycz
ny szczegół, związany z datą zjawiska : 
Stryjkowski pisze Januaria czyli stycznia, 
tak, jakby chciał precyzyjniej oddać tłuma
czenie białoruskiej nazwy miesiąca na język 
polski. Możemy zatem przyjąć, że tekst opi
su zaćmienia, z jakiego korzystał Stryjko
wski, powstał w języku staro-białoruskim, 
chociaż ciągle nie ma pewności, skąd pocho
dził tekst pierwotny, jaki sporządził sam ob
serwator zjawiska.

Nie zmienia to faktu, iż w swej Kronice 
Maciej Stryjkowski zapisał po polsku jakże 
cenną dla astronomii obserwację.
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KRONIKA

Trzecia czarna dziura wyśledzona przez 
teleskop kosmiczny Hubble’a

Obchodzący niedawno szóste urodziny 
teleskop kosmiczny Hubble’a po raz kolejny 
sprawił astonomom przyjemną niespodzian
kę. Obserwując spłaszczoną (ustawioną do 
nas „bokiem”) galaktykę eliptyczną NGC 
3115 (jej typ określa się jako E7) udało się 
bardzo dokładnie wyznaczyć prędkości po
jedynczych gwiazd znajdujących się blisko 
galaktycznego centrum. Podobne pomiary 
robione już były wcześniej, w szczególności 
w obserwatorium M auna Kea na Hawajach, 
jednak zdolność rozdzielcza teleskopów na
ziemnych jest znacznie ograniczona przez 
atmosferę (HST pozwala robić pomiary bli
żej centrum galaktyki). Badając rozkład 
prędkości gwiazd w NGC 3115 wykazano, 
że ruch jest na tyle szybki, iż nie mogą zań 
być odpowiedzialne siły grawitacyjne po
chodzące wyłącznie od gwiazd, ale należy 
oczekiwać masywnego i bardzo zwartego 
obiektu znajdującego się w samym centrum 
-c z y li czarnej dziury. Oszacowana jej masa

to 2 x 109 mas Słońca.
Nie jest to pierwsza, ale trzecia czarna 

dziura odkryta dzięki HST. Dwie poprzednie 
odkryto ze znacznie mniej skomplikowa
nych pomiarów obrotu dysków gazowych. 
Po raz pierwszy zmierzono prędkości gazu 
w spiralnym dysku wirującym wokół gala
ktyki M 87 z gromady w Pannie. Galaktyka 
ta, jedna z najjaśniejszych w Lokalnej Su- 
pergromadzie (jasność absolutna -  21.5m), 
jest utożsamiana z radioźródłem Virgo A i 
znajduje się 45 min lat świetlnych od nas. 
Jak wynikało z pomiarów -  w środku M 87 
znajduje się czarna dziura o masie 2.4 x 109 
mas Słońca. Tłumaczy to także występowa
nie rozległego dżetu M 87 (patrz Urania 
4/93 i 1/95). Drugą, trochę mniej masywną 
(1.2 x 109 mas Słońca), czarną dziurę odkrył 
HST w galaktyce NGC 4261 -  taką samą 
metodą, tzn. też z prędkości w dysku gazo
wym. Takie dyski są jednak wśród galaktyk 
rzadkością i to, że udało się znaleźć inny 
sposób poszukiwań czarnych dziur (gwiaz
dy zawsze gromadzą się koło centrum gala
ktyk) może wkrótce zaowocować ich maso-
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Zdjęcie galaktyki NGC 4261 wykonane za pomocą teleskopu kosmicznego H ubble’a (fot. L. Ferrarese, NASA).

wym odkrywaniem.
Zabawne jest, że NGC 3115 jest widocz

na nawet przez małą lunetkę (jasność wido
ma to około 9.3m, kątowe rozmiary 4 ’ x 1’). 
Leży w gwiazdozbiorze Sekstanta, który pod 
koniec lutego góruje koło północy, w Polsce 
trzydzieści kilka stopni nad horyzontem. 
Można więc żartobliwie powiedzieć, że wie
lu miłośników mogło „oglądać” czarną dziu
rę odległą o około 26 min lat świetlnych.

MSK

Pierwszy obraz gwiezdnej tarczy

Na styczniowym, dorocznym spotkaniu 
Amerykańskiego Towarzystwa Astronomi
cznego jakie odbyło się w San Antonio w 
Teksasie, Andrea D u p r e e  z CFA w Cam
bridge i Ronald G i l l i l a n d  z Instytutu

HST w Baltimore pokazali wyniki obserwa
cji Betelgezy w promieniach nadfioleto
wych. Jak wiadomo Betelgeza to druga co 
do jasności gwiazda pięknego zimowego 
gwiazdozbioru -  Oriona, bardzo czerwony 
nadolbrzym typu M2, leży w odległości oko
ło 120 pc. Jej jasność zmienia się półregular- 
nie od 0m do 1.3m. Obserwacje przeprowa
dzone za pomocą umieszczonej na HST ka
mery FOC (Faint Object Camera) pozwoliły 
dostrzec rozległą atmosferę, a w niej taje
mniczą, jasną, bardzo gorącą plamę o średni
cy dziesięciokrotnie przekraczającej średni
cę Ziemi (nic dziwnego -  Betelgeza jest tak 
rozdęta, że gdyby ją  umieścić w miejscu 
Słońca to planety aż do Jowisza włącznie 
krążyłyby w jej warstwach). Temperatura 
plamy jest przynajmniej o 2000 K wyższa 
niż otoczenie! W tej chwili nie wiadomo co
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Rozm iar gwiazdy

Rozm iar orbity Ziemi

Rozm iar orbity Jowisza

Zdjęcie Betelgezy wykonane za pomocq teleskopu kosmicznego Hubble a 3 marca 1995 roku (fot. A. Dupree, NASA).

może powodować takie zjawisko -  czy jest 
to wynik oscylacji nieradialnych gwiazdy 
czy też rodzaj plam gwiazdowych, „odpo
wiednik” plam słonecznych, związany z po
lem magnetycznym przenikającym atmos
ferę.

MSK

Coś więcej o atmosferze Urana?

Dokładnie w dniu szóstych urodzin tele
skopu kosmicznego Hubble’a, 24 kwietnia 
br., opublikowane zostało zdjęcie Urana, na 
którym widać trzy warstwy atmosfery tej 
dziwnej planety. Zapewne wielu Czytelni
ków Uranii pamięta obrazy jakie przekazała 
na Ziemię dziesięć lat temu sonda Voyager 2 
-  pokazywały one niemal jednolicie seledy
nową tarczkę Urana, bez żadnych szczegó
łów i bez charakterystycznych dla planet -  
olbrzymów równoleżnikowych pasów. Tym 
razem kolorowe zdjęcie (uwaga -  kolory są

oczywiście „sztuczne” ; to wynik kompute
rowej obróbki) udało się otrzymać po nało
żeniu wielu kolejnych zdjęć planety uzyska
nych za pomocą WFPC-2 w lipcu 1995 r. 
Korzystano z filtrów przepuszczających róż
ne pasma podczerwieni. Celem tej serii zdjęć 
miało być zbadanie struktury pierścieni Ura
na, które są bardzo „ciemne” (zbudowane są 
z materii o albedo zbliżonym do albeda as
faltu!). Tymczasem pomysłodawcy -  dr Eri
chowi K a r k o s c h k a  z Lunar and Plane
tary Laboratory w Arizonie -  udało się zaj
rzeć w głąb planety. Atmosfera składająca 
się głównie z wodoru, ale zawierająca ślady 
metanu, okazała się niejednorodna. Najniżej 
jest najbardziej przezroczysta, błękitna, po
tem widać żółtą niewyraźną warstwę mgie
łek, i najwyżej bardzo cienką warstewkę 
czerwonej mgiełki. Jest ona tak delikatna, że 
widać ją  tylko, jak bańkę mydlaną, na brze
gach.

MSK
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KRONIKA HISTORYCZNA

Stulecie urodzin badacza meteorytów 
Fredericka Charlesa Leonarda 
(1896-1960)

Frederick C. L e o n a r d  urodził się 12 
marca 1896 roku w Mount Vernon w stanie 
Indiana USA. Jego rodzicami byli Mary Ro
binson L e o n a r d  i Mark T r a f  t on .

W roku 1909 jako trzynastoletni uczeń, 
założył Towarzystwo Astronomii Praktycz
nej (The Society for Practical Astronomy). 
Wcześniej w swym rodzinnym domu w Ma
dison Park w Illinois zamontował refraktor o 
średnicy 3 cale i regularnie prowadził obser
wacje. Wyniki obserwacji publikował w Re
jestrze Miesięcznym  (The Montly Register) -  
oficjalnym organie Towarzystwa Astrono
mii Praktycznej wydawanym 8-9 razy w ro
ku. O istnieniu Towarzystwa Astronomii 
Praktycznej napisał Leonard w roku 1911 do 
znanego czasopisma Astronomia Popularna 
(Popular Astronomy). Jako warunek przyna
leżności do towarzystwa podał uczciwe i re
gularne prowadzenie obserwacji astronomi
cznych oraz publikowanie wyników obser
wacji w Rejestrze Miesięcznym. Wyrażał też 
nadzieję, że towarzystwo stanie się w przy
szłości najmocniejszą i największą miłośni- 
czą organizacją astronomiczną na świecie. 
Do wstąpienia w jej szeregi zapraszał miłoś
ników z całego świata. Swą notatkę podpi
sał: dyrektor Obserwatorium Leonarda.

W kolejnych latach Leonard obserwował 
nieco większym refraktorem o średnicy 6,5 
cala w Obserwatorium Astronomicznym 
Uniwersytetu w Chicago. Zwięzłe raporty z 
tych obserwacji ukazywały się regularnie w 
Rejestrze Miesięcznym oraz w Astronomii 
Popularnej.

Leonard studiował astronomię na uniwer
sytecie w Chicago. W roku 1918 uzyskał sto
pień bakałarza, a rok później magistra. Dwa 
lata po skończeniu studiów został doktorem

filozofii na Uniwersytecie Kalifornijskim w 
Berkeley. Tematem jego pracy doktorskiej 
były widma gwiazd wizualnie podwójnych.

W 1922 roku Leonard został profesorem 
astronomii Uniwersytetu Kalifornijskiego w 
Los Angeles. W tym czasie nie było na uni
wersytecie katedry astronomii. Dopiero w 
roku 1931 Leonardowi udało się zorganizo
wać katedrę astronomii, którą kierował do 
końca życia.

Na początku lat trzydziestych Leonard 
rozpoczął starania, aby powołać towarzy
stwo zajmujące się badaniem meteorytów. 
W tym czasie meteorytyka nie była dyscy
pliną, która byłaby uprawiana na uniwersy
tetach amerykańskich. Nie było wykładów 
na ten temat, a w podręcznikach astronomii 
i geologii meteorytom poświęcano niewiele 
miejsca. Można nawet powiedzieć, że me
teorytyka była dziedziną, w której trudno by
ło zrobić karierę naukową. Dlatego też nie
wielu ludzi zajmowało się meteorytami.

Pomysł powołania towarzystwa zaczął 
nabierać realnych kształtów od sierpnia 
1932 roku, gdy Leonarda odwiedził Harvey 
Harlow N i n i n g e r -  człowiek, który swo
je życie poświęcił meteorytom. Ich współ
praca doprowadziła do powstania Society 
for Research on Meteorites -  pierwszej na 
świecie organizacji zrzeszającej badaczy 
meteorytów. Zebranie założycielskie odbyło 
się 21 i 22 sierpnia 1933 roku w Muzeum 
Historii Naturalnej w Chicago. Leonard zo
stał prezesem towarzystwa, a Nininger jego 
sekretarzem.

Frederickowi Leonardowi powierzono 
także funkcję redaktora publikacji towarzy
stwa. Pierwsze czasopismo towarzystwa na
zywało się Contributions o f  the Society fo r  
Research on Meteorites. Pierwsze trzy tomy 
zawierają roczniki: 1936-1946. W roku 1946 
towarzystwo przemianowano na Meteoriti-
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cal Society i nazwę tę nosi do chwili obe
cnej. W związku ze zmianą nazwy towarzy
stwa zmieniono tytuł czasopisma na Contri
butions o f  The Meteoritical Society. Tom 
czwarty obejmował roczniki 1947-1952. W 
roku 1953 tytuł czasopisma zmieniono na 
Meteoritics, a w 1996 roku na Meteoritics 
and Planetary Science.

Leonard pełnił funkcję redaktora aż do 1 
czerwca 1959. Był w swej pracy bardzo 
skrupulatny i sumienny.

Profesor Leonard prowadził badania sta
tystyczne spadków meteorytów i wydał dwa 
katalogi spadków meteorytów w roku 1946 i 
1956. Zajmował się również klasyfikacją 
meteorytów oraz klasyfikacją minerałów 
wchodzących w skład meteorytów. Był au
torem wielu artykułów poświęconych me
teorytom, ich spadkom oraz klasyfikacji.

Leonard uczestniczył w dwóch ekspedy
cjach, które zbierały słynne meteoryty ame
rykańskie: Goose Lake i Norton County.

Meteoryt Goose Lake znaleziono 13 
października 1938 w Kalifornii. W 1939 ro
ku Meteoritical Society zorganizowało eks
pedycję, która zebrała 1250 kg tego meteo
rytu. Okaz o wadze 1169,5 kg odnaleziono w 
pokładach lawy. Goose Lake jest meteory
tem żelaznym -  oktaedrytem średnioziarni- 
stym (IA). W roku 1940 w Popular Astrono
my ukazał się artykuł Leonarda o tym meteo
rycie.

Meteoryt Norton County spadł w postaci 
kamiennego deszczu 18 lutego 1948 roku o 
godzinie 16.45 w stanie Kansas. Ekspedycję 
na poszukiwania zorganizował Uniwersytet 
stanu Nowy Meksyk. Znaleziono ponad 100 
okazów tego meteorytu. Największy okaz 
ważył 1070 kg. Przez długi czas był to naj
większy meteoryt kamienny na świecie. Do
piero w 1976 roku spadł w Chinach meteoryt

Jilin o wadze 1770 kg. Meteoryt Norton Co
unty jest achondrytem enstatytowym -  au- 
brytem z inkluzjami żelazo-niklowymi. 
Również ten meteoryt opisał Leonard w Po
pular Astronomy.

Profesor Leonard był członkiem wielu 
amerykańskich i zagranicznych towarzystw 
naukowych w tym Królewskiego Towarzy
stwa Astronomicznego w Londynie. Jednak 
największe zasługi wniósł jako jeden z oj
ców założycieli Meteoritical Society i dłu
goletni redaktor wydawnictw tego towarzy
stwa. Leonard zmarł 23 czerwca 1960 roku 
w Los Angeles.

Pozostawił wielką kolekcję meteorytów 
zawierającą około jednej ósmej znanych w 
tym czasie meteorytów. Kolekcja została 
przekazana Uniwersytetowi Kalifornijskie
mu w Los Angeles.

Wdowa po nim Rhoda oraz dwaj synowie 
Frederick i Roderick w roku 1962 ufundo
wali medal imienia Fredericka C. Leonarda 
za wybitne osiągnięcia w badaniach meteo
rytów. Medal przyznaje Komitet Medalu 
Leonarda. Pierwszy medal otrzymała Rhoda 
L e o n a r d  w 1962 roku. Od 1966 roku 
Medal Leonarda przyznawano każdego roku 
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie meteo- 
rytyki. Pierwszym laureatem został Carlyle 
S. B e a l s  z Kanady, drugim Harvey H. 
N i n i n g e r, trzecim Ernst Ó p i k i czwar
tym Harold U r e y .  Wśród laureatów wy
mienić można jeszcze kilku uczonych zna
nych nie tylko z osiągnięć w badaniach me
teorytów: Fred L. W h i p p l e  (1970), John 
W o o d  (1978), Eugene M. S h o e m a k e r  
(1985), Masatake H o n d a  (1987). W tym 
roku laureatem Medalu Leonarda został 
Amerykanin D.E. B r o w n l e e  z Wa
szyngtonu.

Jadwiga Biała

Ogłoszenie ZG PTMA. Wszelkie wpłaty gotówką na konto PTMA do PKO BP I/O Kraków, 35510-35682-170-4 
m u s z ą  być większe o kwotę 1,50 zł (taką prowizję pobiera PKO). Najlepiej przesyłać pieniądze pocztą, 
wtedy jest szybciej i taniej.
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OBSERWACJE 

Roje jesienne 1995

Rozmieszczenie aktywnych rojów me
teorów w ciągu roku jest wyjątkowo nierów
nomierne. Szczególnie ubogim w atrakcje 
związane z tymi zjawiskami astronomiczny
mi jest pierwszy kwartał każdego roku (w 
zasadzie wyjątkiem są tylko aktywne na sa
mym początku stycznia Kwadrantydy). Z 
drugiej strony, w przypadku dogodnych wa
runków atmosferycznych, nawal pracy cze
ka każdego miłośnika obserwacji meteorów 
w ostatnim kwartale każdego roku. Wtedy to 
bowiem obserwować możemy meteory z 
aktywnych rojów Orionid, Leonid, Geminid 
i Ursyd. Jak zobaczymy poniżej, w roku 
1995 prawie wszystkie z nich popisały się 
podwyższoną aktywnością. Dodatkowo do
łączył do tego festiwalu, zwykle słaby rój 
a-Monocerotyd.

Orionidy
Rój ten od momentu odkrycia w 1839 ro

ku jest bardzo regularnym rojem. Jego me
teory możemy obserwować od 1 paździer
nika do 7 listopada. Bardzo szerokie maksi
mum aktywności trwa zwykle kilka dni osią
gając najwyższą aktywność ZHR=20 w no
cy z 21 na 22 października (ZHR to Zenital- 
na Liczba Godzinna, która mówi o liczbie 
meteorów jaką zaobserwowałby obserwator 
w idealnych warunkach atmosferycznych i 
w momencie, gdy radiant roju jest w zeni
cie). Nie znaczy to jednak, że nie lubi on 
płatać interesujących figli. Ostatnie takie 
wydarzenie miało bowiem miejsce w 1993 
roku, kiedy to w nocy z 17 na 18 październi
ka odnotowano niespodziewany wzrost 
aktywności do ZHR=35. Jak okaże się za 
chwilę także rok 1995 należy zaliczyć do 
tych niespokojnych.

Jak dotychczas jedyne opracowanie Orio
nid na podstawie obserwacji współpracow

ników Pracowni Komet i Meteorów (PKiM), 
udało się wykonać w 1990 roku. Wszystkie 
pozostałe opracowania PKiM dotyczyły bo
wiem Perseid i a-Cygnid -  rojów aktywnych 
w ciepłe i najczęściej pogodne, letnie noce 
(patrz Urania 12/92, 7-8/93, 2/94, 6/95, 
12/95, 1/96, Wiedza i Życie 1/94, 7/95). W 
październiku 1995 roku mieliśmy trochę 
więcej szczęścia. Zawdzięczamy to głównie 
dobrej pogodzie w okolicach maksimum ro
ju, a także występującemu wtedy nowiu 
Księżyca. Przejdźmy więc do konkretów.

W okresie od 1 do 29 października 1995 
roku 10 współpracowników PKiM wykona
ło w sumie 62 godziny i 21 minut obserwa
cji, odnotowując pojawienie się 547 meteo
rów z roju Orionid. Pełna lista obserwatorów 
wraz z liczbą wykonanych przez nich godzin 
obserwacji podana jest poniżej: Albert 
K r z y ś k ó w  22h26m, Maciej R e s z e l -  
s k i 20h, Arkadiusz O l e c h  5h55m, Krzy
sztof S o c h a  4h, Michał K o p c z a k 3h, 
Marek J u r e k  2h, Marek S a m u j ł ł o  
l h30m, Maciej K w i n t a  l h30m, Krzysztof 
W t o r e k  l h, Paweł G e m b a r a  l h.

Na rysunku 1 możemy zobaczyć wykres 
aktywności Orionid w październiku 1995 ro
ku uzyskany na podstawie obserwacji wyżej 
wymienionych współpracowników PKiM. 
Widać na nim wyraźnie dwie rzeczy. Po 
pierwsze, maksymalny punkt wystąpił nie w 
nocy z 21 na 22 października lecz dobę 
później. Po drugie, jego aktywność ZHR = 
40.7 ± 5.9 jest zdecydowanie wyższa niż w 
latach poprzednich. Trudno tylko na podsta
wie naszych danych powiedzieć coś więcej 
o zeszłorocznym maksimum Orionid. Na 
szczęście możemy się wspomóc obserwacja
mi wykonanymi przez członków Internatio
nal Meteor Organization (IMO) w Stanach 
Zjednoczonych. Według nich największe 
ZHR = 50 ± 8 odnotowano w okolicy godzi-
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Dzień października 1995 (UT)

ny 12:00 UT dnia 22 października. Widać 
więc wyraźnie, że dość przyzwoicie zgadza 
się to z naszymi danymi.

Oprócz wyznaczania liczb godzinnych 
obserwatorzy PKiM odnotowywali także 
jasności, prędkości i barwy zjawisk z roju 
Orionid. I tak jasność oceniono dla 547 zja
wisk. Jej rozkład jest przedstawiony na rys. 
2. Nie powinno nikogo dziwić, że od jasno
ści 3 mag. liczba obserwowanych meteorów 
zaczyna maleć. Jest to spowodowane tym, że 
słabe meteory częściej umykają uwadze ob
serwatora niż jaśniejsze. W idealnym przy-

Jasnosc [mag.]

padku liczba meteorów z roju Orionid o jas
ności m + 1 powinna być większa od liczby 
zjawisk o jasności m o czynnik 2.9. Średnia 
jasność Orionid w 1995 roku wyniosła 2.6 
mag., co jest wartością dość typową dla tego 
roju.

Prędkość zjawisk oceniano w skali od 0 
do 5, przy czym 0 odpowiada meteorowi sta
cjonarnemu, 1 bardzo wolnemu, 3 średnie
mu i 5 bardzo szybkiemu. Wartość ta została 
oceniona dla 546 zjawisk. Jej rozkład jest 
zaprezentowany na rysunku 3. Średnia pręd
kość w powyższej skali wyniosła 4.52 co 
odpowiada 64 km/s. Orionidy należy więc 
zaliczyć do meteorów bardzo szybkich.

Barwę oszacowano dla 497 meteorów. 
79.5% z nich było białych, 10.3% żółtych, 
4.3% czerwonych i 2% niebieskich. 16.1% 
zjawisk pozostawiło po sobie ślad. Nie od
notowano żadnego rozbłysku ani rozpadu.

Podsumowując, należy zaliczyć akcję 
Orionidy 1995 do udanych. Mimo, że ogólna 
liczba obserwacji nie była duża, fakt, że pra
wie wszystkie z nich zostały wykonane w 
bardzo dobrych warunkach i przez doświad
czonych obserwatorów spowodował uzy
skanie wiarygodnych rezultatów. Kolejne 
meteory z roju Orionid już w październiku, 
zachęcam więc do obserwacji i kontaktu z 
PKiM pod adres: Pracownia Komet i Meteo
rów, Arkadiusz Olech, ul. Żwirki i Wigury 
11/34, 83-000 Pruszcz Gdański.

Leonidy
Dnia 12 listopada 1833 roku obserwato

rzy na zachodniej półkuli mogli podziwiać 
wspaniałe zjawisko deszczu meteorów. Ów
cześni astronomowie szacują jego wielkość 
na 10 tysięcy zjawisk na godzinę. Ponieważ 
meteory te zdawały się wybiegać z miejsca 
znajdującego się w gwiazdozbiorze Lwa na
zwano je Leonidami. Kolejny taki fajerwerk 
odnotowano w nocy z 13 na 14 listopada 
1866 roku. Pociągnęło to za sobą hipotezę
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33-letniej okresowości występowania tego 
typu zjawisk. Stąd nie było już daleko do 
identyfikacji tego roju z kometą 55P/Tem- 
pel-Tuttle o podobnym okresie obiegu. Co 
najciekawsze oczekiwany w 1899 roku 
deszcz nie nastąpił. Zjawisko to pojawiło się 
dopiero rok i dwa lata później z aktywnością 
odpowiednio tysiąca i dwóch tysięcy zja
wisk na godzinę. To przesunięcie spowodo
wane było małą zmianą orbity komety, któ
rej przyczyną było jej bliskie przejście koło 
Saturna i Jowisza.

W latach trzydziestych naszego wieku 
aktywność Leonid w maksimum wahała się 
od 190 do 240 zjawisk na godzinę. Dodatko
wo nie odnotowano kolejnego przejścia 
przez peryhelium komety macierzystej tego 
roju. W roku 1965 została ona jednak zaob
serwowana ponownie. Ponowne przelicze
nie jej orbity pokazało, że prawdopodobień
stwo wystąpienia deszczu Leonid w 1966 ro
ku jest bardzo duże, ponieważ orbita komety 
rozmija się z orbitą Ziemi tylko o 0.0032 
AU. Dnia 17 listopada 1966 roku w godzi
nach 11:30 -  12:30 UT obserwowano naj
bardziej obfity deszcz meteorów jaki kiedy
kolwiek był odnotowany. Według różnych 
ocen jego aktywność zawierała się od 100 
tysięcy zjawisk na godzinę, do nawet 500 
tysięcy!

W latach 1988 -  1993 maksymalne ZHRy 
odnotowane u Leonid nie przekraczały 15. 
Rok 1994 był już inny. Ponieważ mocno 
przeszkadzała występująca w maksimum 
pełnia Księżyca trudno jest powiedzieć coś o 
dokładnych liczbach godzinnych, ale wyda
je się, że ZHRy były większe niż 60.

W roku 1995 maksimum wystąpiło w no
cy z 17 na 18 listopada w godzinach 1:00 -  
4:00 UT. ZHR w tym momencie osiągnęło 
wartość 40 -  50. Wysoka aktywność rzędu 
ZHR = 20 -  30 utrzymywała się jednak przez 
całą dobę w okolicach tego momentu.
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Czego można spodziewać się w latach 
przyszłych? Wydaje się, że oczekiwany 
deszcz może wystąpić w każdym roku z lat
1997 -  2000. Największe prawdopodobień
stwo jego wystąpienia jest jednak w latach
1998 -  1999. Dla nas najkorzystniej byłoby, 
żeby stało się to w roku 1999, bowiem właś
nie wtedy maksimum powinno wypaść w 
nocy z 17 na 18 listopada w okolicach godzi
ny 1:50 UT. Wtedy właśnie w Europie Środ
kowej panuje noc i dogodne warunki do ob
serwacji tego roju. W latach wcześniejszych 
sytuacja będzie dla nas mniej korzystna. W 
1996 roku maksimum powinno być obser
wowane 17 listopada około godziny 7:20 
UT, w 1997 roku tego samego dnia lecz o 
godzinie 13:35 UT i w 1998 roku też tego 
samego dnia lecz o godzinie 19:45 UT.

Nie pozostaje mi nic innego jak życzyć 
wszystkim ogromnej aktywności Leonid 
każdego roku, a przez to wyjątkowo uda
nych obserwacji!
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Alfa Monocerotydy
W dniach 15 -  25 listopada możemy ob

serwować meteory ze zwykle słabo aktyw
nego roju a-M onocerotyd. W maksimum, 
które występuje w okolicach 21 listopada 
zwykle ZHR = 2 -  3. W latach 1925, 1932 i 
1985 obserwowano jednak niezwykłe wybu
chy aktywności do ZHR = 500 -  1000. Daty 
wystąpienia wybuchów zdawały się sugero
wać 10-letnią okresowość. Rok 1995 był 
więc doskonałym do potwierdzenia lub też 
odrzucenia powyższej hipotezy.

Co działo się w roku 1995 możemy po
dziwiać na rysunku 4. Jest to wykres uzyska
ny przez obserwatorów IMO. Widać z niego 
wyraźnie, że oczekiwany wybuch nastąpił. 
Najwyższa aktywność odnotowana została 
w godzinach 1:15— 1:45 UT w nocy z 21 na 
22 listopada. Dokładny czas wystąpienia 
maksimum szacuje się na godzinę 1:28 ±  5m 
UT, co odpowiada długości ekliptycznej 
Słońca X = 239.322 ±  0.004 (epoka 2000.0), 
a jego aktywność na ZHR = 416 ±  45. 
Współczynnik r mówiący o stosunku liczby 
meteorów o jasności m + 1, do liczby zja
wisk o jasności m wyniósł 2.51 ± 0.05. Za
kładając prędkość a-M onocerotyd w atmo
sferze równą 60 km/s otrzymuje się, że gę
stość przestrzenna meteoroidów w okoli
cach Ziemi w momencie maksimum wyno
siła 50 cząstek na sześcian o boku 1000 km. 
Dodatkowo dzięki obserwacjom przeprowa
dzonym techniką video otrzymano dokładne 
położenie radiantu w momencie maksimum. 
Uzyskany wynik to a  = 07h48m 8 = +01°.

Podsumowując można powiedzieć, że w 
pełni została potwierdzona 10-letnia okreso
wość wybuchów a-M onocerotyd. Nadal 
jednak otwartym pozostaje problem innych, 
może krótszych okresowości. Aby odpowie
dzieć na to pytanie należy, rzecz jasna, po
święcić więcej czasu obserwacjom. Z kilku 
powodów nie będzie to łatwe. W 1996 roku

Dlugosc ekliptyczna

spodziewamy się maksimum dnia 21 listo
pada o godzinie 7:30 UT, co nie jest czasem 
korzystnym dla obserwatorów w Europie, 
ponadto należy przypomnieć, że aktywność 
tego roju w latach kiedy nie występują wy
buchy jest bardzo niska, a dodatkowo w 
1996 roku obserwacje utrudniał będzie Księ
życ blisko pełni.

Geminidy
Geminidy należą do najaktywniejszych 

rojów naszego nieba. Ich meteory możemy 
obserwować w dniach 7 - 1 7  grudnia, z ma
ksimum 14 grudnia, kiedy to ZHR osiąga 
zwykle poziom 1 2 0 -  130.

W roku 1995 najwyższą aktywność odno
towano w nocy z 13 na 14 grudnia w godzi
nach 19:45 -  03:10 UT. Średnie ZHR dla 
tego okresu wyniosły 107 ± 21. Ostry skok 
odnotowano jednak około godziny 2:30 UT 
kiedy to ZHR doszło do poziomu 160.

W momencie pisania tego artykułu, znane 
są tylko wstępne wyniki i na dokładniejsze 
opracowanie przyjdzie nam jeszcze troszkę 
poczekać.

Zakończenie
Patrząc na aktywność rojów meteorów w 

ostatnim kwartale 1995 roku, można śmiało 
powiedzieć, że ciekawych obiektów do ob-
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serwacji było wiele. Należy tylko żałować, 
że o tej porze roku pogoda w Polsce nie za
wsze dopisuje i czasami (tak było w przy
padku a-Monocerotyd) może uszczknąć 
nam trochę atrakcji. Na koniec nie pozostaje 
mi nic innego jak zachęcić wszystkich do

obserwacji meteorów w roku 1996. Jeśli 
chcielibyście otrzymać pomocne w tym ma
teriały prześlijcie zaadresowaną do siebie 
kopertę wraz ze znaczkiem pocztowym na 
adres podany przy omawianiu Orionid.

Arkadiusz Olech

PORADNIK OBSERWATORA

Wizualne obserwacje 
gwiazd zmiennych

U Geminorum (0749 + 22) 
a  = 7h49m.2 8 = +22° 16’ (1900.0)
A: 8m.2 -  14m.9 v P = (103d.0) Typ: UG 
Sp. dBe + dK

8h00

+ 30°  -

We wschodniej części gwiazdozbioru 
Bliźniąt znajduje się jedna z najjaśniejszych 
nowych karłowatych: U Geminorum. 
Gwiazda została po raz pierwszy zauważona 
w grudniu 1855 roku przez J.H. H i n d a, 
gdy była w pobliżu maksimum jasności. Po 
upływie około trzech tygodni jej jasność 
zmalała poniżej 12 wielkości gwiazdowej. 
W marcu następnego roku dostrzegł jej ko
lejne pojaśnienie N. P o g s o n. Obserwacje 
przeprowadzone w następnych latach poka
zały iż została odkryta zmienna należąca do 
nieznanej dotychczas klasy. Normalnie jas
ność gwiazdy oscyluje około czternastej 
wielkości gwiazdowej, a co 3 -  4 miesiące 
mają miejsce wybuchy o amplitudzie około 
5 wielkości gwiazdowych i czasie trwania 
kilku tygodni. Gwiazda jest ponadto zmień-



150 U RA N IA 5/1996

ną zaćmieniową o okresie 0d. 1769 i głęboko
ści minimów około 0m.7

Tomasz Krzyt

Zakrycie Wenus przez Księżyc 
12 lipca 1996 r.

Zakrycia planet przez Księżyc, chociaż 
mają coraz mniejsze znaczenie naukowe, 
stwarzają niepowtarzalną okazję do popula
ryzacji astronomii. Na tak efektowne zjawi
ska trzeba jednak długo czekać. Wenus, jako 
najjaśniejsza planeta widoczna na naszym 
niebie, bywa zakrywana częściej niż inne, a 
zakrycia te są łatwiejsze do zauważenia. 
Blask planety umożliwia przy tym jej swo
bodne obserwowanie za dnia. Toteż w tym 
przypadku właśnie dzienne zakrycia Wenus 
są obserwowane najczęściej.

Ostatnie zakrycie z 27 maja 1995 r. było 
dość trudno dostrzegalne z powodu małej 
elongacji Wenus od Słońca. Mimo to jednak 
było ono obserwowane, a nawet zostało 
zarejestrowane na video (Niepołomice, 
Łódź). Kolejne takie zjawisko będzie w Pol
sce można oglądać już niebawem, a miano
wicie około południa 12 lipca 1996 r.

Lipcowe zakrycie Wenus nastąpi w zna
cznie korzystniejszych, w porównaniu do 
ubiegłorocznych, warunkach. Przede wszy
stkim planeta znajdzie się się tego dnia w 
sporej elongacji 37° na zachód od Słońca

(rano można ją  podziwiać jako Gwiazdę Po
ranną). Co więcej, zakrycie zapowiada się 
niezwykle atrakcyjnie ze względu na fazę 
planety, widocznej w tym dniu jako sierp o 
średnicy kątowej 40"! Znikanie Wenus za 
brzegiem Księżyca jak i jej pojawianie się 
będzie więc przebiegać w bardzo interesują
cy sposób i powinno być bez trudu widoczne 
nawet przy użyciu małych teleskopów 
( ry s .l) . Tarcza planety będzie znikać i poja
wiać się w ciągu niemal dokładnie 2 minut. 
Jest to prawie maksymalny możliwy czas za
krywania planet przez Księżyc obserwowa
ny z Ziemi -  dłużej mogą trwać jedynie zbli
żone do brzegowych zakrycia Wenus, Jowi
sza oraz Saturna wraz z pierścieniami.

W tab. 1. podano momenty zjawiska dla 
niektórych miast w Polsce. Przy okazji trze
ba dodać, iż efemeryda podana w Kalenda
rzu Astronomicznym na r. 1996 (wyd. 
PTMA) jest bardzo niedokładna (błędy mo
mentów dochodzą do 10 minut, a kąta pozy
cyjnego -  do 10°). W czasie zakrycia Księ
życ i Wenus będą się znajdować niemal w 
południku i wysoko nad horyzontem; nie
wiele gorsze warunki nastąpią podczas od-

1996 VI112

Rys. 1. Przebieg zakrycia W enus przez Księżyc 12 lipca 1996 r 
U góry pokazano w układzie biegunowym (północ u góry) w idok 
sierpa K siężyca i zakrywanej przez niego W enus, u dołu zaś -  
przebieg znikania i w yłaniania się sierpa W enus przy brzegu 
tarczy K siężyca, oznaczonym liniami przerywanymi.
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krycia. Powodzenie obserwacji zależy jed
nak od wcześniejszego odnalezienia Wenus 
na błękicie oraz jej dalszego śledzenia.

Tabela 1. Momenty zakrycia i odkrycia 
Wenus przez Księżyc 

w dniu 12 lipca 1996 r. w czasie letnim.

Miasto Zakrycie Odkrycie

Warszawa 10h19.2m 11h30.9m

Łódź 10h16.0m 11h29.3m

Wrocław 10h11.1m 11h26.6m

Szczecin 10h11.6m 11 h18.4m

Poznań 10h13.0m 11h24.0m

Gdańsk 10h19.1m 11h22.8m

Bydgoszcz 10h15.9m 11h24.3m

Olsztyn 10h20.8m 11h26.7m

Kraków 10h14.2m 11h32.8m

Rzeszów 10h17.6m 11h36.3m

Lublin 10h20.2m 11h34.9m

Dodatkowe dane (dla Łodzi):
Dla zakrycia: azymut Księżyca : +2°, wysokość 
Księżyca: 56°, kąt pozycyjny od bieguna: 54°, od 
terminatora: -67° N. Dla odkrycia: azymut Księży
ca: +32°, wysokość Księżyca: 53°, kąt pozycyjny 
od bieguna: 296°, od terminatora: 50° N.
Azymut Księżyca liczony od południka na zachód, 
kąt pozycyjny od bieguna liczony odwrotnie niż 
zegarowo od północnego punktu tarczy Księżyca, 
kąt pozycyjny od termiatora liczony jako dodatni po 
stronie nieoświetlonej i ujemny po stronie oświetlo
nej, w tym przypadku od północnego rogu sierpa 
Księżyca.

Szczególną uwagę trzeba zwrócić na pra
widłowe oszacowanie miejsca odkrycia We-

TO I OWO
Kiedy nastąpi najbliższe zakrycie We
nus przez Księżyc widoczne w Polsce?

Odpowiedź wydaje się prosta -  wystarczy 
zajrzeć do jakiegokolwiek rocznika lub ka
lendarza astronomicznego na rok 1996 (np.

XV Cracow Summer School of Cosmology
The Cosmic Ray Mass Composition 

Łódź, Poland 
1 5 -1 9  July 1996 

University of Łódź 
Dep. of Experimental Physics 
ul. Pomorska 149/153 
90-236 Łódź, Poland 

Te l.:+48 4276-56-22 
Fax: +48 42 78-70-87 or 78-39-58 
Planetarium & Astr. Observatory 
Tel.:+48 42 33-13-63 

Do udziału w XV Krakowskiej Szkole Kosmologicznej na temat Skład 
masowy promieniowania kosmicznego organizatorzy zapraszają również 
miłośników astronomii; zgłoszenia i bliższe informacje -  dr W. Tkaczyk, 
Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki, ul. Pomorska 149/153,90-236 Łódź 
(e-mail: WTKACZYK ©Krysia.uni.lodz.pl).

nus przy nieoświetlonym brzegu Księżyca. 
W uprzywilejowanej sytuacji znajdą się za
tem posiadacze teleskopów z prowadze
niem. Sierp Księżyca powinien być widocz
ny na jasnym niebie w czasie dobrej przej
rzystości powietrza (w roku ubiegłym był on 
na pograniczu widoczności).

W czasie zakrycia i odkrycia należy noto
wać momenty kontaktów brzegu tarczy pla
nety z brzegiem Księżyca (szczególnie kon
takt II -  zniknięcie oraz III -  pierwsze poja
wienie się fragmentów tarczy Wenus). Reje
stracja na video w ognisku teleskopu powin
na dostarczyć materiału na wiele lat wspo
mnień. Trudniejszym, ale też możliwym do 
wykonania zadaniem wydaje się sfotogra
fowanie zjawiska -  w tym przypadku zaleca
ne jest stosowanie długich ogniskowych te
leskopów lub projekcja okularowa. Dla 
orientacji warto dodać, że rozmiar tarczy 
Wenus na filmie w ognisku teleskopu o og
niskowej 1000 mm to ok. 0.2 mm.

Marek Zawilski

do wydanego w ramach „biblioteki Uranii” 
nr 13 przez PTMA) aby odpowiedzieć: 

Zakrycie takie nastąpi 12 lipca 1996 r. o 
godz...

Właśnie, o której godzinie? O tym za 
chwilę...
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Zjawiska zakryciowe, obserwowane od 
stuleci, charakteryzują się tym, że dzięki 
współczesnej znajomości ruchu cial Układu 
Słonecznego można je  obliczyć z dużą do
kładnością i dla dużego przedziału czasu. 
Pozycje Księżyca i gwiazd znamy z dokład
nością nie gorszą niż ± 1" (nie należy się 
sugerować wartością 0.01", z jaką w roczni
kach podaje się pozycje tych obiektów). Stąd 
prosta zależność -  zakrycia gwiazd przez 
Księżyc można obliczyć z dokładnością rzę
du ±  2 -  3 sek., a zakrycia planet obliczane 
są z niewiele mniejszą dokładnością -  do ±5 
sek. Od ponad 15 lat obserwatorzy SOPiZ 
otrzymywali z USNO (United States Naval 
Observatory) efemerydy zjawisk zakrycio- 
wych obliczanych dla każdego obserwatora 
indywidualnie. Praktycznie były one najdo
kładniejsze z dostępnych -  przeznaczone 
były. przecież do użytku profesjonalnego 
(ale dostępne także dla amatorów). Na po
czątku lat 90 obserwatorzy (nie tylko w Pol
sce) zostali poinformowani, że USNO za
przestaje dalszej „służby efemerydalnej” 
tych zjawisk. Można powiedzieć -  obserwa
torze, obsłuż się dalej sam...

Programy do obliczeń zakryć gwiazd 
przez Księżyc powstały w SOPiZ na szczę
ście wcześniej. Pod koniec ub. roku, korzy
stając z własnego programu obliczałem efe
merydy na rok 1996 dla obserwatorów w 
Warszawie. Dane, dotyczące wspomniane
go zakrycia (dla Warszawy) były następują
ce:

Miesiąc później Oddział PTMA w War
szawie otrzymał „Kalendarz Astronomiczny 
na rok 1996” PTMA. Na str. 161 czytamy:

zakrycie Wenus w Warszawie -  8hl 2m8, od
krycie —9h2 1 m9 (o różnicy w kącie pozycyj
nym PA nie warto wspominać). A zatem wg 
wspomnianego „Kalendarza” zjawisko to 
zajdzie ok. 7 min. wcześniej!

Na str. 18 (tego „Kalendarza”) dowiadu
jemy się, że 17 kwietnia 1996 r. będziemy 
mogli w Polsce obejrzeć częściowe zaćmie
nie Słońca, a zaćmienie z 12 października 
będzie u nas niewidoczne (str. 30). A jest 
akurat odwrotnie!! Na szczęście w części 
poświęconej zaćmieniom błędu tego już nie 
ma. Autorzy podają informację, że dokład
ność obliczeń zakryć jest rzędu ±  30s (sporo 
efemeryd zawiera jednak błędy znacznie 
przekraczające owe ± 30 sek). Efemeryda 
zakrycia Wenus jest wyjątkowo niedokładna 
(może to wina złego algorytmu?). Wiadomo 
przecież, że takie wydawnictwa są szczegól
nie trudne w opracowaniu, a błędy zdarzają 
się praktycznie w każdym roczniku, także 
profesjonalnym.

Aby wyjaśnić te rozbieżności, skorzysta
łem z australijskiego programu OCCULT 
oraz poprosiłem naszego obserwatora, Janu
sza W i 1 a n d a (autora własnego programu 
PLANETA, napisanego prawie 10 lat temu 
na „Spectrum”) o obliczenie momentów 
w/w zakrycia Wenus przez Księżyc. Otrzy
mane z obu źródeł dane (dla Warszawy) były 
bardzo podobne (momenty zaokrąglone do 
0.1 min.):

Program
Data i moment 

UT
zjawisko Wys. St. PA CA

PLANETA

1996 0712

1996 0712 
9 30.5

zakrycie

odkrycie

55'

52

53'

298

-66'N

49N

OCCULT

1996 0712

1996 07 12
9 30.9

zakrycie

odkrycie

55'

52

52'

298

-66'N

49N

(Kąt pozycyjny PA -  liczony od płn. bieguna nieba, 
CA -  od terminatora Księżyca)

Data i moment 
UT

zjawisko Wys. St. Wys. Ks. PA CA

19960712
zakrycie 49 55 52 -66'N

199607
1 2 9 3 0 6

odkrycie 57 52 298 49N
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Bardziej z ciekaw ości niż rzeczywistej 
potrzeby skorzystałem z kolejnego progra
mu EVA N S (jest to wersja „przeniesiona” z 
dużych komputerów USNO na zwykłe PC). 
Wynik był zaskakujący...

i Program
Data i moment 

UT
zjawisko Wys. S). PA CA

EVANS

1996 0712 

9h47m6 

1996 0712 

1056.3

zakrycie

odkrycie

55'

52

52'

304

-6 5 ‘N

43N

Błąd w momentach ponad 80 min! Bez 
komentarza.

Kiedy więc w Warszawie nastąpi zakry
cie  Wenus przez Księżyc?

O godz. 8h12m.8, 8h19m.2 czy o 9 h4 7 m6 
(U T)?

Wielu obserwatorów PTM A  zapewne 
sprawdzi to 12 lipca praktycznie i wtedy bę
dziemy wiedzieli, czyja efemeryda była naj
dokładniejsza.

Na zakończenie przedstawiam wyniki ob
liczeń (własnym programem) zakrycia W e
nus dla różnych miast w Polsce (Gdańska, 
Krakowa, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Pozna
nia, Szczecina, Warszawy i W rocławia): 

Data: 1996-07-12 
Jasność Wenus -  4 .2  mag

zjaw. godz. Gdańsk Kraków Lublin

zakr. 8 1 9.2 1 4.4 2 0 .4

odkr. 9 2 2 .5 3 2 .8 3 4 .8

zjaw. godz. Łódź Olsztyn Poznań

zakr. 8 1 6.0 2 0 .8 1 3.0

odkr. 9 2 9 .0 2 6 .5 2 3 .9

zjaw. godz. Szczecin Warszawa Wroclaw

zakr. 8 1 1.6 1 9 .2 1 1.0

odkr. 9 18.2 3 0 .6 2 6 .4

Azymut Wenus (dla zakrycia): 183 (od płn.), wyso
kość: 56 (dane dla Łodzi).

ASTRO-BIT
Ireneusz Włodarczyk 
ul. Rewolucjonistów 15/13 
42-500 BĘDZIN

Programy komputerowe, 
algorytmy, katalogi 

i inne materiały astronomiczne
KUPNO-SPRZEDAŻ

W szystkie wyżej podane momenty zakry
cia i odkrycia Wenus (dokładność ± 0 .5  min) 
dotyczą środka planety. Ponieważ czas za
krywania i odkrywania planety wynosi ok. 
130 sek., pierwszy kontakt Wenus z Księży
cem ma więc m iejsce ok. 1 minuty wcześniej 
niż podawane wyżej momenty zakrycia, a 
czwarty kontakt (ostatni) przy odkryciu -  ok.
1 minuty później niż podawane momenty 
odkrycia.

Warto dodać, że podobne dzienne zakry
cie było widoczne w Polsce rano, 27  maja 
1995 r. Warunki obserwacyjne były bardzo 
trudne -  elongacja Wenus od Słońca wyno
sząca zaledwie 24  przysporzyła obserwato
rom kłopotów -  znalezienie Wenus tak bli
sko Słońca udało się niewielu obserwato
rom, a kilku (już po zakryciu Wenus) zgubi
ło na niebie niezwykle słabo widoczny sierp 
Księżyca i nie zaobserwowało momentu od
krycia Wenus (udało się to obserwatorom w 
Warszawie -  nie tylko dzięki obserwowaniu 
teleskopami <|) =  250  mm, ale także stosowa
niu filtrów osłabiających jasne tło nieba). 
Tym razem warunki będą korzystniejsze -  
elongacja Wenus będzie wynosić 37°, co po
winno ułatwić znalezienie planety.

Roman Fangor
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NOWOŚCI WYDAWNICZE

Andrzej S. Pilski -  M eteoryty w zbio
rach  polskich, Oficyna Poligraficzna, Lidz
bark Warmiński 1995, s. 88, ilustr. w tekście, 
brosz., cena 6,10 zł.

Na wstępie swej pracy Autor stara się od
powiedzieć na pytanie „gdzie podziewają się 
spadające gwiazdy, kiedy spadną”. Kilka 
kolejnych stron poświęcono na przystępne 
omówienie podstawowych zagadnień me
teoryty ki praktycznej: jak rozpoznać meteo
ryt, jakie są różnice między meteorem, me
teorytem i meteoroidem itp. Zasadniczą 
część pracy stanowi jednak katalog meteory
tów znajdujących się w posiadaniu instytucji 
i osób prywatnych w Polsce. Poprzednie 
opracowanie tego rodzaju, autorstwa Jerze
go P o k r z y w n i c k i e g o ,  ukazało się w 
1964 r. w serii Studia Geologica Polonica 
jako vol. XV i składało się z dwóch części:

I. Meteoryty Polski -  wykaz meteorytów 
znalezionych na terenie Polski wraz z 
obszernymi informacjami na temat 
okoliczności ich znalezienia oraz z po
daniem wykazu kolekcji światowych, 
w których znajdują się meteoryty z tych 
spadków;

II. Katalog meteorytów w zbiorach pol
skich (w jęz. ang.) według stanu na 
dzień 1 maja 1964 r. (z podziałem na 
poszczególne kolekcje).

W tamtym czasie w naszym kraju istniało 
14 zbiorów w instytucjach i tylko 2 zbiory 
prywatne (tyle zarejestrował Pokrzywnicki). 
W ciągu ponad 30 lat, jakie upłynęły od pub
likacji katalogu Pokrzywnickiego, ilość i za
sobność polskich kolekcji znacznie się zmie
niła, szczególnie jeśli chodzi o zbiory pry
watne. Tak więc zasadność wydania nowego 
katalogu meteorytów znajdujących się w ko
lekcjach krajowych jest bezdyskusyjna.

Katalog wydany obecnie jest w pewnym 
sensie odpowiednikiem drugiej części pracy 
Pokrzywnickiego. Podzielony jest na pięć

zasadniczych działów, zgodnych ze współ
czesną klasyfikacją meteorytów:

1. meteoryty kamienne -  chondryty,
2. meteoryty kamienne -  achondryty,
3. meteoryty żelazno-kamienne,
4. meteoryty żelazne,
5. tektyty.
W poszczególnych działach znajdują się 

poddziały, a w nich -  informacje o meteory
tach, ułożone w kolejności alfabetycznej na
zwy meteorytu, utworzonej od nazwy miej
scowości lub innego obiektu geograficzne
go, w pobliżu którego znaleziono dany ka
mień. W notkach o poszczególnych meteo
rytach podano najważniejsze informacje na 
temat miejsca i okoliczności znalezienia, łą
cznej masy znalezionych fragmentów itp. 
Szczególnie rozbudowane są notki na temat 
polskich meteorytów (np. Pułtusk, Basz- 
kówka, Białystok, Łowicz, Morasko). Obok 
nazwy meteorytu podano wagę każdego 
okazu (w gramach) i skrót określający wy
gląd egzemplarza (całkowity okaz, połówka, 
fragment, płytka, piętka itp.) oraz skrót na
zwy kolekcji, w której dany egzemplarz się 
znajduje. Katalog opracowano według stanu 
na listopad 1995 r. Autor dokonał osobiście 
oględzin wszystkich okazów. W katalogu 
uwzględniono zbiory 19 instytucji (11 mu
zeów, 6 obserwatoriów astronomicznych lub 
planetariów i 2 szkoły). Podano ich pełne 
nazwy, adresy oraz informację na temat do
stępności zbioru dla zwiedzających. Nazwi
ska właścicieli zbiorów prywatnych podano, 
jeżeli wyrazili na to zgodę i posiadają mini
mum 3 okazy. Takich osób wykazano 32, a 
w całym katalogu uwzględniono zbiory bli
sko stu prywatnych zbieraczy, mających nie
rzadko pokaźne i różnorodne zbiory.

Katalog uzupełniają czarnobiałe fotogra
fie niektórych okazów. W osobnym dziale 
podano wykaz meteorytów, które są niezi-
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dentyfikowane lub mają błędne nazwy. Na 
zakończenie Autor prosi o udzielanie mu in
formacji na temat posiadanych meteorytów, 
gdyż przygotowywany jest komputerowy 
katalog meteorytów. Omawianą pracę za
mykają dwa dodatki -  informacja o działal
ności Klubu Kolekcjonerów Meteorytów i 
statystyka spadków meteorytów według ro
dzajów. W recenzowanej pracy zabrakło 
alfabetycznego indeksu nazw meteorytów, 
który bardzo ułatwiłby odszukiwanie infor
macji o poszczególnych meteorytach bez 
znajomości ich przynależności do określo
nego typu. Brak też jakiejkolwiek bibliog
rafii przedmiotu czy wykazu zalecanej lite
ratury. Początkujący czytelnik chciałby za
pewne wiedzieć, gdzie może rozszerzyć 
swoją wiedzę na temat meteorytów. A prze
cież współczesnej polskiej literatury z tej 
dziedziny jest niewiele i sądzę, że Autor nie
mal „od ręki” mógłby taki spis sporządzić.

Pewien niedosyt wzbudza też brak choć
by pobieżnej analizy zmian w polskich zbio
rach w ostatnich latach (od opublikowania 
katalogu Pokrzywnickiego), informacji o lo
sach niektórych kolekcji czy większych oka
zów. Autor wspomina dwukrotnie (na s. 13 i 
81), że niektóre osoby nie zgodziły się na 
podanie danych o swoich meteorytach do 
katalogu. Szkoda, że nie wiemy ile jest tych 
osób, a co za tym idzie -  na ile kompletny 
jest omawiany katalog. Nie ma też informa
cji explicite ile zbiorów prywatnych uwzglę

dniono w katalogu (można to oczywiście ob
liczyć wypisując skróty nazw poszczegól
nych kolekcji z całego opracowania).

Błędem korektorskim przewijającym się 
przez cały katalog jest niepotrzebnie stawia
na kropka po skrócie kilograma (kg). Na s. 
49, w opisie spadku meteorytu Zagami w 
Nigerii, chochlik drukarski zniekształcił na
stępujące zdania: „Został wezwany komi
sarz, ważący ok. 18 kg kamień został wydo
byty i przesłany do stolicy prowincji, gdzie 
trafił do muzeum”. W pierwszej chwili czy
telnik nie wie, czy to komisarz ważył ok. 18 
kg, czy meteoryt.

Szkoda, że ani Autor, ani Wydawca nie 
zatroszczyli się o uzyskanie w Bibliotece 
Narodowej międzynarodowego znormali
zowanego numeru książki (ISBN). Miejmy 
nadzieję, że pomimo to spełniony zostanie 
ustawowy obowiązek przekazania egzem
plarzy obowiązkowych do najważniejszych 
bibliotek w naszym kraju. Dzięki temu infor
macja o wydaniu tej wartościowej i potrzeb
nej pracy dotrze do wszystkich zaintereso
wanych.

Katalog ukazał się w nakładzie 400 egz. i 
jest do nabycia m.in. w Olsztyńskim Plane
tarium i Obserwatorium Astronomicznym, 
al. Marsz. J. Piłsudskiego 38, 10-450 Ol
sztyn. Sądzę, że publikacja ta powinna się 
znaleźć w biblioteczce każdego, kto intere
suje się meteorytami.

Paweł Sobotko

ELEMENTARZ URANII

Księżyce U rana

Wokół Urana krąży 15 księżyców. Naj
bliżej (średnia odległość od planety 49.750 
tys. km) krąży Kordelia, dalej Ofelia (53.760 
tys. km), Bianka (59.160 tys. km), Cressida 
(61.770 tys. km), Desdemona (62.660 tys.

km), Julia (64.360 tys. km), Portia (66.100 
tys. km), Rozalinda (69.930 tys. km), Belin
da (75.260 tys. km), Puk (86.010 tys. km), 
Miranda (129.780 tys. km), Ariel (191.240 
tys. km), Umbriel (265.970 tys. km), Tytania 
(435.840 tys. km) i Oberon (582.600 tys. 
km). Wszystkie księżyce krążą wokół piane-
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ty ruchem prostym. Różnice w gęstości ko
lejnych księżyców są mało znaczące (śred
nia ich gęstość -  1.5 g/cm3). Dziesięć poło
żonych najbliżej Urana odkryła dopiero son
da Voyager 2, bo ich rozmiary to zaledwie 
kilkadziesiąt kilometrów. Pięć dalszych to 
także ciała względnie małe -  promień naj
większej Tytanii to 790 km. Księżyce Urana 
-  zarówno maleńkie i bliskie jak te większe 
i dalsze -  krążą po orbitach kołowych, a nie 
eliptycznych oraz wyjątkowo blisko płasz
czyzny równika planety -  rekordowe nachy
lenie płaszczyzny orbity Mirandy nie prze
kracza 4 stopni!

Miranda to jedenasty księżyc licząc wg 
rosnącej odległości od planety. Odkryta zo
stała w 1948 r. przez Gerarda K u i p e r a .  
Podczas przelotu Voyagera tylko południo
wa półkula Mirandy była oświetlona przez 
Słońce i dlatego półkuli północnej nie zna
my. Promień Mirandy to 235 km, a szczegó
ły, jakie na niej udało się wyróżnić mają nie
raz tylko 5.5 km. Udało się ponadto zaobser
wować na jej powierzchni ślady „porysowań

zderzeniowych” z dawnych epok ewolucji 
Układu Słonecznego (jakby ślady „banda
ży”) i głębokie (do 20 km) kaniony, mocno 
poszczerbione urwiska, ciemne i jasne. Pra
wdopodobnie „w młodości” Miranda była 
rozbita przez planetoidę, a następnie liczne 
odłamki skalne i lodowe spajały się w ten 
sposób, że lżejszy lód wypływał na powierz
chnię, a cięższe skały tonęły.

Ariel to dwunasty księżyc Urana odkryty 
w 1851 r. przez W. L a s s e 11 a. Jego pro
mień ma 580 km. Na zdjęciach z Voyagera 
dostrzec można na powierzchni Ariela wiele 
kraterów i długie doliny o bardzo płaskich 
dnach.

Umbriel, trzynasty księżyc Urana, odkry
ty został w 1851 r. przez W. L a s s e 11 a. Ma 
585 km średnicy -  prawie tyle samo co 
Ariel. Najbardziej charakterystyczną cechą 
zauważoną przez sondę Voyager na jego po
wierzchni jest krater o średnicy 100 km z 
wyraźną dużą jasną plamą w środku.

Tytania, największy z księżyców Urana, 
jest czternasta. Odkryta została w 1787 r.

Zdjęcie M irandy U  lewej; i Tytanu uzyskane za pomocą, sondy Voyager 2 w 1986 roku
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przez F.W. H e r s c h e l a .  Promień Tytanii 
to 790 km.

Oberon, najdalszy, piętnasty księżyc Ura- 
na odkryty w 1787 r. przez F.W. H e r 
s c h e l a .  Ma prawie taki sam rozmiar jak 
Tytania -  promień 760 km. Jest jedynym

księżycem Urana, na którym Voyager za
uważył góry o wysokości 6 km. Poza tym 
widać na nim kratery z jasnymi promieniami 
wybiegającymi z ich obrzeży -  podobnie jak 
na naszym Księżycu.

MSK

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Sierpień 1996 r.

Słońce
Stale obniża się po ekliptyce wstępując 22 

sierpnia w znak Panny. Dni stają się coraz 
krótsze: w Warszawie 1 sierpnia Słońce 
wschodzi o 4h56m, zachodzi o 20h27m, a 31 
sierpnia wschodzi o 5h45m, zachodzi o
19h27m

Księżyc
W sierpniu kolejność faz Księżyca jest 

następująca: ostatnia kwadra 6d7h, nów 
14dlÓ \ pierwsza kwadra 22d6h i pełnia 
28d20h. W apogeum Księżyc znajdzie się 12 
sierpnia, a w perygeum 27 sierpnia.

W sierpniu aż cztery ciała niebieskie zo
staną zakryte przez tarczę Księżyca: plane- 
toida Juno, gwiazda Aldebaran, planeta 
Merkury i planetoida Westa; tylko zakrycie 
Westy 21 sierpnia wieczorem będzie wido
czne w Europie.

Planety i planetoidy
Ozdobą porannego nieba jest WENUS, 

która pięknie błyszczy nad wschodnim hory
zontem jak gwiazda -4 .4  wielkości. W po
bliżu Wenus można też odnaleźć MARSA, 
który w porównaniu z Gwiazdą Poranną jest 
słabą gwiazdką + 1.5 wielkości. JOWISZ wi
doczny jest w pierwszej połowie nocy jako 
jasna gwiazda -2 .6  wielk., ale dość nisko 
nad horyzontem w gwiazdozbiorze Strzelca; 
przez lunety możemy obserwować ciekawe 
zjawiska w układzie czterech galileuszo- 
wych księżyców Jowisza. SATURN wscho-

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 14h czasu środk.-europ.)

Data
1996

P
Cl

Bo
['I

Lo
[’I

VII11 +11.12 +5.83 272.72
3 +11.90 +5.97 246.26
5 + 12.68 +6.10 219.82
7 +13.42 +6.23 193.37
9 +14.16 +6.35 166.93

11 +.1488 +6.46 140.49
13 + 15.58 +6.56 114.05
15 +16.26 +6.66 87.61
17 +16.92 +6.76 61.18
19 +17.57 +6.84 34.74
21 +18.20 +6.92 8.32
23 +18.80 +6.98 351.88
25 + 19.38 +7.04 315.46
27 +19.95 +7.10 289.04
29 +20.49 +7.14 262.61
31 +21.01 +7.18 236.18 I

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy; Bo, Lo -  heliogra- 
ficzna szerokośćć i długość środka tarczy; 22d5 6m 
-  heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0‘ .

dzi wieczorem i świeci na granicy gwiazdoz
biorów Ryb i Wieloryba jak gwiazda +0.7 
wielkości. URAN i NEPTUN widoczne są 
wieczorem nisko nad horyzontem: Uran ok. 
6 wielk. gwiazd w gwiazdozbiorze Kozio
rożca, a Neptun 8 wielk. na granicy gwiaz
dozbiorów Strzelca i Koziorożca. PLUTON 
jest jeszcze widoczny wieczorem na granicy 
gwiazdozbiorów Wężownika i Wagi, ale do-
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stępny tylko przez duże teleskopy (ok. 14 
wielk. gwiazd.)- MERKURY znajduje się na 
swej orbicie w takim położeniu względem 
Słońca i Ziemi, że na niebie przebywa zbyt 
blisko Słońca i jest praktycznie niewidocz
ny.

Meteory
Od 25 lipca do 18 sierpnia promieniują 

słynne PERSEIDY, rój o najbardziej regu
larnej corocznej aktywności. Radiant meteo
rów leży w gwiazdozbiorze Perseusza i ma 
współrzędne: rekt. 3h4m, deki. +58. Maksi
mum aktywności przypada około 13 sierp
nia, a w tym roku warunki obserwacji są bar
dzo dobre (nów Księżyca zapewnia ciemne 
noce w okresie maksimum aktywności roju). 

*  *  *
l d O 12h złączenie Merkurego (w odl. 0) 

z Regulusem, gwiazdą pierwszej wielkości 
w gwiazdozbiorze Lwa. Wieczorem księżyc 
1 przechodzi za tarczą, a księżyc 2 na tle 
tarczy Jowisza. Początek zakrycia księżyca 
1 nastąpi o 20h0m, a koniec jego zaćmienia o 
22h55m (księżyc ten pojawi się nagle z cienia 
planety blisko prawego brzegu tarczy, pa
trząc przez lunetę odwracającą). Obserwuje
my także początek przejścia księżyca 2 (o 
23h7m) i jego cienia (o 24h26m).

3d15h Saturn w złączeniu z Księżycem w 
odl. 3. Księżyc 2 przechodzi za tarczą Jowi
sza i przez strefę jego cienia; o 22h 12m obser
wujemy koniec zaćmienia (w lunecie odwra
cającej księżyc pojawi się nagle z prawej 
strony w odległości równej promieniowi tar
czy od jej brzegu).

4d5h Bliskie złączenie Księżyca z plane- 
toidą Juno. Zakrycie planetki przez tarczę 
Księżyca widoczne będzie w Ameryce Połu
dniowej, w Afryce Środkowej, w Arabii 
Saudyjskiej, w Iranie, w południowo-za
chodnich Chinach i w Indiach.

5d W ieczorem księżyc 3 od 19h47m ukry
ty jest za tarczą Jowisza, a potem w jego

cieniu i tej nocy nie będzie już widoczny.
8d9h Bliskie złączenie Księżyca z Aldeba- 

ranem, gwiazdą pierwszej wielkości w 
gwiazdozbiorze Byka. Zakrycie gwiazdy 
przez tarczę Księżyca widoczne będzie w 
północnej Rosji, w Arktyce, na Grenlandii i 
w północnej Kanadzie. O 21h46m obserwuje
my początek zakrycia 1 księżyca Jowisza 
przez tarczę planety.

9d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na tle 
tarczy Jowisza. Obserwujemy koniec przej
ścia: księżyca o 2 lh 18m, a jego cienia o 
22h8m.

1 (3d Tego dnia Księżyc znajdzie się w złą
czeniu z dwiema planetami: o 6h z Wenus w 
odl. 1.2, a o 23h z Marsem w odl. 6 .0  20h 16m 
nastąpi początek zakrycia 2 księżyca Jowi
sza przez tarczę planety i od tej chwili księ
życ 2 nie będzie już tej nocy widoczny.

12d Wieczorem księżyc 3 wolno zbliża 
się do brzegu tarczy Jowisza; początek za
krycia tego księżyca przez tarczę planety na
stąpi o 23h14m.

13d 19h Pluton nieruchomy w rektascensji.
15d Do 21h54m na tarczy Jowisza widocz

na jest plamka cienia jego 4 księżyca. Księ
życ 1 zbliża się do brzegu tarczy i o 23h33m 
nastąpi początek jego zakrycia.

16d20h Bliskie złączenie Merkurego z 
Księżycem. Zakrycie planety przez tarczę 
Księżyca widoczne będzie na Pacyfiku, w 
środkowej części Ameryki Południowej i na 
Południowym Atlantyku. Księżyc 1 i jego 
cień przechodzą na tle tarczy Jowisza: po
czątek przejścia księżyca o 20h51m, a jego 
cienia o 21 h4 1m, koniec przejścia księżyca o 
23h6m, a cienia o 24h3m.

17d Księżyc i Jowisza ukryty jest w cieniu 
planety i o 21h13m obserwujemy koniec jego 
zaćmienia (w lunecie odwracającej pojawi 
się nagle blisko prawego brzegu tarczy). W 
tym czasie księżyc 2 zbliża się do brzegu 
tarczy planety i o 22h39m obserwujemy po
czątek jego zakrycia przez tarczę Jowisza.
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19d Do 21h42m na tarczy Jowisza widocz
ny jest cień jego 2 księżyca.

20d6h Wenus w największym zachodnim 
odchyleniu od Słońca (46).

21d O 18h Merkury w największym 
wschodnim odchyleniu od Słońca (27). O 
21h bliskie złączenie Księżyca z planetoidą 
Westa; zakrycie planetki przez tarczę Księ
życa widoczne będzie w zachodniej Kana
dzie, na Północnym Atlantyku, na Grenlan
dii, w Europie i w Północnej Afryce.

22d22h17m Słońce wstępuje w znak Pan
ny, jego długość ekliptyczna wynosi wów
czas 150.

24d24h Złączenie Księżyca z Jowiszem w 
odl. 5.

23d Księżyc 4 ukryty jest za tarczą Jowi
sza, natomiast od 20h52m po tarczy planety 
wędruje cień księżyca 3, a do brzegu tarczy 
zbliża się księżyc 1. O 22h34m obserwujemy 
koniec zakrycia księżyca 4, a o 22h40m po
czątek przejścia księżyca 1 na tle tarczy pla
nety; cień księżyca 1 pojawi się na tarczy 
Jowisza dopiero o 23h43m.

24d Wieczorem księżyc 1 Jowisza jest 
niewidoczny, ponieważ przechodzi za tarczą 
i przez strefę cienia planety; koniec zaćmie
nia tego księżyca nastąpi dopiero o 23h8m.

26d Księżyc znajdzie się kolejno w złą
czeniu: o 5h z Neptunem w odl. 5, a o 15h z 
Uranem też w odl. 5. Wieczorem księżyc 2 
Jowisza jest niewidoczny na tle tarczy plane
ty, ale o 21h29m pojawi się na niej cień tego 
księżyca; koniec przejścia księżyca nastąpi o 
22h7m, a cień widoczny będzie na tarczy pla
nety aż do zachodu Jowisza.

30d23h Saturn w złączeniu z Księżycem w 
odl. 3. Od 20h17m do 23h24m księżyc 3 prze
chodzi na tle tarczy Jowisza i jest niewidocz
ny.

31d 19h Złączenie Marsa (w odl. 6) z Pol- 
luksem, jedną z dwóch jasnych gwiazd w 
gwiazdozbiorze Bliźniąt. O 21h39m obser
wujemy początek zakrycia 1 księżyca Jowi
sza przez tarczę planety.

Momenty wszystkich zjawisk podane są 
w czasie wschodnio-europejskim (czasie let
nim w Polsce).

Opracował G. Sitarski

OGŁOSZENIE:
Oddział Krakowski PTMA organizuje w dniach 7 - 2 3  sierpnia '96 OBÓZ ASTRONOM ICZNY pod namiotami na Lubomirze (koło Myślenic, ok. 40 
km na południe od Krakowa). Zgłoszenia prosimy kierować natychmiast na adres: J. Pteczko PTMA Kraków, ul. św. Tomasza 30/8. W  programie: 
obserwacje gwiazd zmiennych, komet, meteorów. Sprzęt własny optyczny i turystyczny mile widziany. Wyżywienie we własnym zakresie.
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Generalny Dystrybutor 
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a także na specjalne zamówienia sprowadzimy specjalistyczny 
sprzęt optyczny także innych rosyjskich firm. 
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

Serdecznie zapraszamy

Nasz adres:
Korporacja „Wschód" Sp. z o.o.

ul. Pożaryskiego 27,04-713 Warszawa 
Tel. 12-00-11 wew. 242 
Tel. 15-20-11 wew. 242 

Tel/Fax 613-33-80
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DAVID H. LEVY

N IE BO
P O R A D N I K  U Ż Y T K O W N I K A

M .

David H. Levy to jeden z najlepiej 
znanych na świecie i najbardziej do
świadczonych miłośników astrono
mii, słynny łowca komet (odkrył ich 
już kilkanaście, w tym słynnq kome
tę Shoemaker-Levy 9, która w 1994 
roku zderzyła się z Jowiszem).

Niebo. Poradnik Użytkownika
jest ksiqżkq, która zawiera wszystkie 
niezbędne informacje, jak zacząć 
i kontynuować znajomość z niebem 
gwiaździstym. Napisana żywym 
i prostym językiem, zainspiruje za
równo początkujących miłośników 
astronomii, jak i zaawansowanych 
obserwatorów nieba.

W  książce David H. Levy radzi:
■  jak zaznajomić się z gwiazdami i gwiazdozbiorami;
■  jak prowadzić obserwacje gołym okiem;
■  w jaki sposób wybrać dobrą lornetkę i odpowiedni teleskop;
■  jak obserwować Księżyc, Słońce i planety;
■  jak śledzić planetoidy i polować na komety;
■  jak obserwować gwiazdy podwójne i zmienne;
■  jak poszukiwać obiektów mgławicowych z katalogu Messiera;
■  jak obserwować zaćmienia Księżyca i Słońca oraz zakrycia 

gwiazd przez Księżyc;
■  jak fotografować niebo.

Polskie wydanie zawiera również spis literatury pomocniczej w języku 
polskim oraz informacje o sekcjach obserwatorów działających w Polsce.

W ydawnictwo Prószyński i S-ka 

304  strony. Cena 21 zł.

Książkę można zamówić listownie w  Klubie Książki Księgarni Krajowej: KKKK, Prószyński i S-ka, 

skrytka pocztowa 21, 02-600 W arszawa 13, w  ce n ie l9 z ł 90gr (+ 2 zł na koszty wysyłki) lub telefonicznie 

pod numerami: 0-800-244-88 (połączenie bezpłatne) oraz (0-22) 43-51-21 i 43-41-61.




