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Pytanie o zagrożenie jakie stwarza możli
wość zderzenia Ziemi z jakimś małym cia
łem układu planetarnego pojawia się coraz 
częściej. Przyczyny wzrostu zaintereso
wania tym zagadnieniem należy upatry
wać w coraz powszechniejszym rozumie
niu faktu, że zjawiska zderzeniowe w na
szym najbliższym otoczeniu kosmicznym 
wydają się być czymś naturalnym w pro
cesie ewolucji Układu Słonecznego. 
Świadczą o tym przede wszystkim liczne 
kratery uderzeńiowe, jakimi pokryte są po
wierzchnie Księżyca, Merkurego, Marsa i 
jego satelitów, planetoid sfotografowa
nych z bliska dzięki sondzie Galileo, wię
kszości księżyców wielkich planet i pewnie 
wszystkich innych obiektów, na których 
nie występują czynniki mogące niwelować 
skutki uderzeń, jak gęste atmosfery czy też 
aktywność wulkaniczna. O występowaniu 
również i obecnie zderzeń planetoid lub 
komet z planetami przekonała nas kometa 
Shoemaker-Levy 9, której kres w atmosfe
rze i warstwach powierzchniowych Jowi
sza obserwowaliśmy dwa lata temu. Z nie
bezpieczeństwa uderzenia w Ziemię dużej 
bryły pochodzenia kosmicznego coraz le
piej zdajemy sobie ponadto sprawę dzięki 
wyrafinowanym technikom obserwacyj
nym umożliwiającym odkrywanie plane
toid przelatujących obok naszej planety. 
Opis najnowszego takiego odkrycia, który 
znajdziemy w Kronice, artykuł prof. Jacka 
LELIWA-KOPYSTYŃSKIEGO z Insty
tutu Geofizyki Uniwersytetu Warsza
wskiego oraz wykaz wszystkich dotych
czas poznanych kraterów uderzeniowych 
na powierzchni Ziemi, mają na celu przy
bliżyć miłośnikom astronomii nurtującą 
dziś wielu kwestię zderzeń i kraterowania 
obiektów Układu Słonecznego. Chociaż 
wiemy, że prawdopodobieństwo trafienia 
w Ziemię komety lub planetoidy jest bar
dzo małe, to jednak warto znać i rozumieć 
problem, wobec którego trudno przecież 
pozostać obojętnym.
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Jacek Leliwa-Kopystyński -  Warszawa

ZJAWISKA ZADERZENIOWE I KRATEROWANIE OBIEKTÓW 
UKŁADU SŁONECZNEGO

Zainteresowanie procesami zderzeń za
chodzących pomiędzy różnymi obiektami 
Układu Słonecznego gwałtownie wzrosło w 
ostatnich kilku latach. Przyczyna jest oczy
wista: zderzenia fragmentów komety Shoe- 
maker-Levy 9 z Jowiszem, które miały miej
sce w lipcu 1994 r. Były to pierwsze zjawi
ska zderzeniowe o tak dużej skali (energie 
zderzeń rzędu 1019 -  1022 J), których czas i 
miejsce zostały dokładnie przewidziane. Ba
dania spadku komety na atmosferę Jowisza, 
a dokładniej mówiąc nie całej komety lecz 
łańcucha ciał jakie pozostały po jej rozerwa
niu (które, wg obliczeń, nastąpiło w dniu 7 
lipca 1992 r.) przez pole grawitacyjne Jowi
sza były przeprowadzane, oczywiście tylko 
teoretycznie, już na rok przed zderzeniami. 
Obserwacje zderzeń były niestety niemożli
we do wykonania bezpośrednio z Ziemi ze 
względu na to, że nastąpowały one po stro
nie Jowisza niewidocznej z Ziemi; zderzenia 
były natomiast rejestrowane przez sondę 
Galileo podczas jej lotu do układu Jowisza. 
Z Ziemi obserwowane były długotrwałe 
skutki zderzenia, “zapamiętane” przez atmo
sferę Jowisza na okres wielu miesięcy.

Jak widać z powyższego opisu, zjawiska 
związane ze spadkiem fragmentów komety 
na Jowisza miały dla opracowań naukowych 
zupełnie wyjątkowy charakter, gdyż wie
dziano kiedy i gdzie, tj. na jakiej szerokości 
“jowigraficznej”, a także z jaką prędkością 
nastąpią zderzenia; natomiast pozostawały i 
pozostają nadal nieznane rozmiary i gęstości 
(a więc także masy i energie) oraz skład ma
teriału fragmentów komety. Parametry fizy
czne ośrodka bombardowanego -  rozkłady 
ciśnienia i temperatury w funkcji głębokości

w atmosferze Jowisza -  znane są dość do
brze na to, aby można było modelować 
hydrodynamicznie zjawiska zderzeń. Uwa
ga dotycząca osiągnięć badawczych z ostat
niego półrocza: próbnik misji Galileo sondo
wał w grudniu 1995 r. skład atmosfery Jowi
sza; jest prawdopodobne, że dawniej doko
nane obliczenia skutków zderzenia zostaną 
tak zrewidowane aby uwzględnić obserwo
wany przez próbnik skład atmosfery.

Porównanie energii fragmentów komety 
Shoemaker-Levy 9 z energiami rzędu 0.5 x 
1000 kg x (1680 m/s)2 = 109 J członów rakiet 
programu Apollo, które bombardowały 
Księżyc w celu wzbudzenia drgań sejsmicz
nych dla celów badania jego struktury we
wnętrznej nie wymaga komentarzy odnośnie 
względnej skali tych zderzeń. Również ener
gie wybuchów jądrowych, rzędu 20 kt TNT 
(Hiroszima) -  1000 kt TNT, (kt TNT = kilo- 
ton trójnitrotoluenu) czyli 8.38 x 1013 J -  
4.19 X 1015 J, są mało znaczące w porówna
niu z energiami zderzeń komety Shoemaker- 
Levy 9.

1. Częstość występowania zderzeń

Zderzenie komety Shoemaker-Levy 9 z 
Jowiszem nasiliło zainteresowanie naukow
ców, dziennikarzy, a w konsekwencji także 
“szerokiej publiczności” problemem “Czy 
jest możliwe aby (duży) kosmiczny obiekt 
uderzył w Ziemię i jakie mogą być skutki 
takiego zderzenia?”. Próbę odpowiedzi na 
tak postawione pytanie można przedstawić 
na wykresie, na którym na osi poziomej jest 
energia obiektu kosmicznego (lub jego roz
miary), a na osi pionowej liczba obiektów o
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odpowiedniej energii (lub o odpowiednich 
rozmiarach) jakie średnio docierają do atmo
sfery Ziemi w określonym przedziale czasu, 
np. w ciągu roku czy w ciągu miliona lat. 
Obserwacje, ale także intuicja podpowiada 
nam, że obiekty duże spadają rzadziej niż 
małe: atmosfera Ziemi zasypywana jest nie
ustannie strumieniem mikrometeoroidów, 
które wyhamowują swoją międzyplanetarną 
prędkość w atmosferze i ulegają odparowa
niu (ablacji) nie docierając do powierzchni 
Ziemi; spadki meteoroidów na powierzchnię 
Ziemi obserwowane są powiedzmy kilka ra
zy w ciągu roku, a wielkie zjawiska meteo
rytowe (np. meteoryt tunguski, 1908 r.) sta
nowią prawdziwą rzadkość. Na drodze 
ekstrapolacji obserwacji naziemnych w stro
nę spadków wielkich meteorytów a nawet 
planetoid lub komet, oraz przy pomocy sta
tystyki rozmiarów kraterów na różnych po
zbawionych atmosfery ciałach Układu Sło
necznego, zwłaszcza na Księżycu, skon
struowano wzmiankowany powyżej wykres 
(częstość zjawiska) -  (energia lub masa lub 
rozmiar). Okazuje się, że spadek na Ziemię 
obiektów kosmicznych o energiach 1 Mt, 
103 Mt i 105 Mt TNT czyli odpowiednio o 
rozmiarach (= średnicach) 10 m, 100 m, i 
1000 m można oczekiwać średnio raz na 
około 102 lat, 105 lat, i 107 do 108 lat. Osza
cowano statystycznie, że Ziemia w swojej 
historii była bombardowana przez 17 plane
toid większych od największej asteroidy ja 
ka uderzyła w Księżyc. Bombardowanie 
wielkich planet, przede wszystkim Jowisza, 
było i jest nadal na pewno bardziej intensyw
ne niż Ziemi.

2. Skutki zderzeń

Zderzenia zachodzące (w przeszłości lub 
obecnie) pomiędzy ciałami Układu Słonecz
nego najwygodniej jest sklasyfikować we
dług skali wywieranych przez nie skutków

dla dwóch zderzających się ciał. Wprowa
dzamy więc wygodny podział na zderzenia 
katastroficzne, zderzenia globalne, zderze
nia regionalne, zderzenia lokalne, i wreszcie 
mikrozderzenia. Zanim omówimy typy zde
rzeń według tej klasyfikacji wprowadźmy 
umowne określenia: pocisk (ang: impactor) 
dla ciała bombardującego o mniejszej masie 
oraz tarcza (ang: target) dla ciała bombar
dowanego, o masie większej.

Jest oczywiste, że skutek zderzenia musi 
zależeć od energii zderzenia. Ta z kolei zale
ży od rozmiarów, gęstości i wzajemnych 
prędkości zderzających się ciał. Rozmiary 
obejmują ogromny zakres od ziarenek mi
krometrowych aż do globów o skali plane
tarnej. Gęstości mieszczą się w znacznie 
węższym przedziale obejmującym jeden 
rząd wielkości, od około 0.2 g/cm3 dla lodo
wej, porowatej materii jąder kometarnych do 
kilku g/cm3 dla skalnej lub metalicznej ma
terii planetoid i wielkich planetezymali. 
Prędkości zderzeń: prędkości “historyczne”, 
w epoce formowania się stałych ziaren w 
mgławicy okołosłonecznej i w okresie ich 
początkowago wzrostu poczynając od roz
miarów pyłów były rzędu zaledwie cm/s lub 
m/s. W miarę wzrostu ziaren ich względne 
prędkości, a więc i prędkości zderzeń były 
coraz większe. Zakresy prędkości zderzeń w 
epoce formowania Układu Planetarnego, a 
także prędkości możliwych współcześnie, 
szacowane są w następnym paragrafie.

Każdemu, wystarczająco energetyczne
mu zderzeniu towarzyszy produkcja roz
drobnionego materiału pozderzeniowego, 
który, jeśli grawitacja tarczy nie jest zbyt 
silna, może uciekać w przestrzeń. Zderzenia 
pomiędzy asteroidami stanowią więc stałe 
źródło materiału meteorytowego, którego 
ułamek może spadać na Ziemię. Obserwo
wanym przejawem świadczącym o istnieniu 
drobnego pozderzeniowego materiału pyło
wego jest światło zodiakalne.
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M ateriał tarczy oraz jej struktura i ew en
tualnie porowatość m ają istotne znaczenie 
dla wielkości form ow anych kraterów. M asa 
tarczy w znacznym stopniu determ inuje los 
materiału wyrzucanego z krateru -  czy w 
większości osiądzie on z powrotem na bom 
bardowanej tarczy, czy też nie zostanie 
utrzym any przez siły grawitacji tarczy i 
ucieknie w przestrzeń.

Atm osfera wokół planety-tarczy nie do
puszcza do bom bardowania stałej pow ierz
chni tarczy przez pociski zbyt małe, gdyż 
ulegają one zniszczeniu (ablacji) w tej atm o
sferze. Z drugiej strony, skład atm osfer pla
net ziemskich (Ziemi, M arsa) być m oże ule
gał istotnej ewolucji w łaśnie wskutek bom 
bardowania powierzchni tych planet -  w w y
niku bom bardow ania następuje nie tylko 
formowanie krateru ale także uwolnienie 
różnych gazów (np. tlenu) wchodzących w 
skład podłoża skalnego.

Trwałość krateru jako typowego skutku 
zderzenia zależy od wielu czynników, a m ia
nowicie:
(1) Od własności Teologicznych (tj. od po

wolnego “płynięcia”) m ateriału tarczy i 
od natężenia pola grawitacyjnego na 
powierzchni tarczy. Reologia materiału 
i grawitacja decydują o tym czy i jak 
szybko zniszczony i odkształcony m a
teriał, z którego uformowany jest krater 
będzie powracał do stanu równowagi.

(2) Od erozji (wiatrowej i wodnej) spowo
dowanej obecnością atmosfery. Z jawi
sko erozji chyba najintensywniej wy
stępuje na Ziemi, ale z pew nością od
grywa także istotną rolę na M arsie, po
m im o że jego atm osfera jest znacznie 
rzadsza niż ziemska.

(3) Od strum ienia padających na tarczę 
kraterotwórczych pocisków -  nowe 
uderzenia mogą powodować niszcze
nie starych kraterów. Po dostatecznie 
długotrwałym, intensywnym bom bar
dowaniu powierzchnia tarczy wykazu

je  stan nasycenia kraterami. Statystyka 
rozm iarów  kraterów w stanie nasycenia 
pozw ala na szacowanie względnych 
częstości bom bardowania przez pociski 
o różnych energiach.

(4) Od wewnętrznych procesów geologicz
nych występujących w tarczy -  wybu
chy wulkaniczne powodują przykrywa
nie kraterów materiałem  pochodzącym 
z w nętrza tarczy, a wewnętrzna konw e
kcja w tarczy może prowadzić do w y
stąpienia procesów zwanych na Ziemi 
tektoniką płyt litosfery (ang: plate tec
tonics). Tektonika płyt prowadzi do 
w ynurzania się na powierzchnię m ate
riału z głębi globu i jednocześnie do 
zagłębiania się starego, a więc także po- 
kraterowanego materiału. Io i Europa, 
satelity galileuszowe Jowisza, wykazu
ją  bardzo słabe pokraterowanie swoich 
powierzchni przez kratery uderzenio
we: powierzchnia Io jest stale zasypy
w ana materiałem wulkanicznym; E uro
pa wykazuje aktywność lodową (plate 
tectonics?) prowadzącą do odnawiania 
powierzchni tego satelity. Powierzch
nia naszego Księżyca wykazuje geolo
giczną asymetrię: strona niewidoczna 
jest w przybliżeniu jednorodnie pokra- 
terowana, strona zwrócona ku Ziemi 
posiada obszary gładkie -  “m orza”. Po
wstały one już po okresie wielkiego 
bom bardowania wtedy gdy istniała, 
spowodowana pływami, intensywna 
działalność wulkaniczna na stronie 
zwróconej ku Ziemi. Dawniej powstałe 
kratery uderzeniowe zostały przykryte 
skorupami zastygłej lawy która ufor
m ow ała morza.

3. Skalowanie zderzeń

Rozpatrzmy zderzenia małych pocisków 
z dużymi tarczami. Każdy pocisk ma swoją 
określoną masę m  i prędkość v czyli swój 
pęd p  = mv i energię E  = 0 .5/nv2. Tarcze 
scharakteryzowane są przez przyspieszenia
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grawitacyjne g na ich powierzchniach oraz 
przez stałe S  charakteryzujące wytrzymałość 
materiału tarcz. Pocisk w wyniku zderzenia 
produkuje krater, którego promień R, ma
ksymalna głębokość H, i objętość V zależą 
od czterech (co najmniej!) wielkości: p, E, g, 
S. Sformułujmy podstawowe zagadnienie: 
Jak muszą się zmienić p, E  pocisku aby na 
określonej tarczy -  o ustalonych wartościach 
g, S -pow stał krater geometrycznie podobny 
ale n razy większy, czyli krater o promieniu 
nR , maksymalnej głębokości nH, i objętości 
mV? Bardziej ogólnie można to pytanie po
stawić dla sytuacji gdy różne pociski padają 
na różne tarcze: Jak będą się wzajemnie róż
nić rozmiary R, H, V kraterów na tarczach 
mających różne g , S  bombardowanych przez 
pociski o różnych p, E l  Odpowiedź na tak 
postawione zagadnienie jest bardzo skom
plikowana; w szczególności, dla różnych za
kresów zmienności p, E, g, S  wielkość krate
ru może zmieniać się w różny sposób. Jeśli 
wielkość krateru zależy przede wszystkim 
od pędu p  pocisku to mówimy, że zachodzi 
skalowanie pędowe (ang: momentum sca
ling); gdy wielkość krateru zależy głównie 
od energii pocisku to mamy skalowane ener
getyczne (ang: energy scaling). Własności 
bombardowanej tarczy mogą przejawiać się 
przede wszystkim poprzez wytrzymałość 
materiału S  i wtedy obowiązuje skalowanie 
wytrzymałościowe (ang: strength scaling) 
lub poprzez siłę grawitacji tarczy działającą 
na materiał wybity z krateru i w takim wy
padku jest skalowanie grawitacyjne (ang: 
gravity scaling). Ograniczmy się do intuicyj
nego podejścia do dwóch przypadków ska
lowania:

1. Jeśli bombardowane jest małe ciało o 
zaniedbywalnej własnej grawitacji, np. 
niewielka planetoida lub jądro komety, 
to własności ciała przejawiają sie głów
nie w jego wytrzymałości S  i obowiązu
je  skalowanie wytrzymałościowe. Jest

oczywiste, że pocisk p, E  wybije wię
kszy krater na miękkim porowatym lo- 
dowo-mineralnym jądrze komety niż 
na twardej skalnej planetoidzie. Mate
ria! /  krateru w większości ulega roz
proszeniu w przestrzeni.

2. Jeśli wysokoenergetyczne pociski o 
identycznych p, E  bombardują różne 
masywne (o dużym g) tarcze, to włas
ności materiałowe tarcz, np. ich wy
trzymałość S, mogą stać się mało istot
ne. O zasięgu rozrzutu materiałów poza 
punkt zderzenia, czyli o promieniu kra
teru decyduje przede wszystkim przy
spieszenie grawitacyjne g na powierz
chni tarczy; daje się to przedstawić w 
formie prawa skalowania grawitacyjne
go-

4. Prędkości zderzeń

Ustalmy, w przybliżeniu, zakresy 
względnych prędkości z jakiemi pociski 
(meteoroidy, planetoidy, komety) mogą zde
rzać się z tarczami (z planetami i ich sateli
tami, z planetoidami, z kometami).

Minimalne prędkości zderzeń małego po
cisku (meteoroidu) którego własną grawita
cję można pominąć, z tarczą (planetą, sateli
tą, planetoidą, kometą) równe są po prostu 
prędkościom swobodnego spadku, a te z ko
lei są równe prędkościom ucieczki 
(2GM/R)U2 z tarczy o masie M  i promieniu 
R\ G jest stałą grawitacji. Przy okazji: z tego 
wzoru wynika prosta reguła, że prędkość 
ucieczki (lub prędkość swobodnego spadku) 
wyrażona w m/s jest w przybliżeniu równa 
promieniowi planety wyrażonemu w kilo
metrach; dla gęstości planety równej 1789 
kg/m3 reguła ta jest spełniona dokładnie; dla 
Ziemi, planety o największej gęstości, reguła 
prowadzi do błędu o czynnik mniejszy niż 2. 
Prędkość swobodnego spadku wynosi 4.5,
11.2, 60 i 1 km/s odpowiednio dla Merkure
go, Ziemi, Jowisza i Plutona; dla Księżyca
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jest to 2.4 km/s.
Aby oszacować maksymalną wartość 

prędkości zderzenia pomińmy na początku 
efekt wzajemnego przyciągania grawitacyj
nego pomiędzy tarczą a pociskiem; jest to 
równoznaczne przyjęciu, że obydwa te ciała 
mają małe masy. Jeśli przyjmiemy, że tarcza 
i pocisk są małymi ciałami poruszającymi 
się po tej samej kołowej orbicie wokólsło- 
necznej ale w przeciwnych kierunkach to 
prędkość ich zderzenia będzie równa pod
wójnej prędkości orbitalnej. Na przykład, 
dla orbit o promieniach 0.4, 1.0, 5.2, i 40 j.a. 
( j.a. = jednostka astronomiczna = 150 milio
nów kilometrów), czyli na odległościach od
powiednio Merkurego, Ziemi, Jowisza i Plu
tona podwójna prędkość orbitalna wynosi 
96, 60, 26 i 9 km/s. Jeśli uwzględnimy przy
ciąganie grawitacyjne pocisku przez tarczę 
(masę pocisku w dalszym ciągu pomijamy) 
to aby uzyskać prędkość zderzenia, do po
wyższych względnych prędkości orbital
nych należy dodać prędkość jaką pocisk 
uzyskuje dodatkowo, będąc przyciągany 
przez pole grawitacyjne planety, na którą 
spada. Sumując podwójne prędkości orbital
ne i prędkości ucieczki otrzymujemy dla 
czterech powyżej wymienionych planet 
wartości 100, 71, 86 i 10 km/s, które w gru
bym przybliżeniu można traktować jako ma
ksymalne prędkości spadku obiektów mię
dzyplanetarnych na te planety.

Nieco inaczej wygląda oszacowanie 
prędkości z jakiemi bombardowane mogą 
być satelity planet. W przypadku bombardo
wania satelitów należy rozróżnić, czy pocisk 
przybywa z orbity wokółslonecznej, czy też 
wokółplanetarne (wokół tej planety której 
satelita jest bombardowany). Jeśli pocisk po
chodzi z orbity wokółslonecznej, to jego 
prędkość upadku na satelitę planety będzie, 
w przybliżeniu, ograniczona od góry pod
wójną wartością prędkości orbitalnej plane
ty (podobnie jak dla zderzenia pocisku z tą

planetą). Jeśli pocisk, podobnie jak  bombar
dowany satelita, należy, do ciał wokółplane- 
tarnych, a nie wokółsłonecznych, to pręd
kość zderzenia będzie znacznie mniejsza; 
np. dla Księżyca na jego współczesnej orbi
cie suma podwojonej prędkości orbitalnej i 
prędkości ucieczki wynosi 5.8 km/s.

5. Klasyfikacja zderzeń ze względu 
na ich skutki

5.1. Zderzenia katastroficzne i zderzenia 
gigantyczne.

Zderzenia katastroficzne prowadzą do 
całkowitego zniszczenia zarówno pocisku 
jak i tarczy rozdrabniając ich materiał w 
przestrzeni. Jeśli dwie planetoidy o rozmia
rach rzędu dziesiątków metrów zderzą się ze 
względną prędkością rzędu kilku km/s to na 
pewno ulegną zniszczeniu mimo że energia 
zderzenia wcale nie będzie gigantyczna w 
skali planetarnej. Jeśli zderzą się ze sobą po
cisk i tarcza o dostatecznie dużych masach to 
zderzenie będzie miało na pewno charakter 
katastroficzny gdyż prędkość zderzenia bę
dzie, dzięki sile grawitacji, co najmniej rów
na prędkości ucieczki z ciała większego. De
strukcyjne działanie siły grawitacji, przy
spieszającej pocisk przed zderzeniem, zmie
nia swój charakter na konstrukcyjny po zde
rzeniu, gdyż przeciwdziała rozproszeniu w 
przestrzeń rozdrobnionego materiału pozde- 
rzeniowego. Wysokoenergetyczne, katastro
ficzne zderzenia masywnych ciał określane 
są jako zderzenia gigantyczne (ang. giant 
impacts). Są one szczególnie ciekawe dla na
ukowców zajmujących się pochodzeniem 
planet i ich satelitów, a także wczesnymi eta
pami ich ewolucji. Technika obliczeń kom
puterowych pozwala na modelowanie pro
cesów różnych zderzeń, także zderzeń gi
gantycznych.

Niestety dla naukowców, ale raczej na 
szczęście dla nas wszystkich, nie mamy żad-
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nych bezpośrednich obserwacji wielkoska- 
low ych zderzeń w U kładzie Planetarnym. 
Nie m am y nawet niezbitych dowodów, że 
takie zderznia rzeczyw iście występowały. 
Jednak wiele współcześnie obserwowanych 
w łasności różnych ciał Układu może być 
w yjaśnionych na gruncie założenia, że te 
w łasności są skutkami zderzeń gigantycz
nych. Przede wszystkim , hipoteza występo
w ania w dalekiej przeszłości zderzeń gigan
tycznych przedstawia się jako  naturalny etap

akum ulacji ciał planetarnych: m ateriał pier
wotnej mgławicy protoplanetarnej ulegał 
częściowej kondensacji, a następnie łączył 
się w ziarna i większe bryły tworząc tzw. 
planetezym ale; z upływem  czasu m alała 
ilość planetezym ali i jednocześnie wzrastały 
masy największych z nich; kolejne zderze
nia planetezym ali były coraz bardziej ener
getyczne, być może aż do gigantycznych 
włącznie.

Fragm ent pow ierzchni M irandy o rozm iarach 220 x  220 km na zdjęciu wykonanym  z odległości 42 tys. km przez sondę Voyager 2 w 
styczniu 1986 roku.
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Jedna z teorii wyjaśniających powstanie 
Księżyca oparta jest na num erycznych roz
ważaniach dotyczących zderzenia gigan
tycznego. O bliczenia prowadzą do wniosku, 
że ciało o m asie M arsa (około 0.1 masy Z ie
mi) uderzając w ciało o m asie Ziemi z pręd
kością około 20 km/s ulega zniszczeniu i 
jednocześnie wyrywa z pierwotnej Ziemi 
znaczną ilość masy. Dzięki działaniu graw i
tacji część masy pozostaje na orbicie około- 
ziemskiej, fragmenty łączą się ze sobą i po
wstaje Księżyc. M odel numeryczny, jeśli 
zostanie zastosowany dla odpowiedniego 
zestawu param etrów  charakteryzujących 
masy przed zderzeniem  daje wynik zbliżony 
do współczesnego stanu rzeczywistego: taki 
Księżyc, który ma mniejszą gęstość średnią 
niż Z iem ia oraz nie posiada żelaznego jądra.

V oyager 2 przelatując w 1986 r. przez 
układ Urana zaobserwował bardzo dziwny 
geologicznie charakter powierzchni M iran
dy, lodowego satelity o promieniu 240 km: 
M iranda wydaje się jakby pozlepiana z ka
wałków. Rozważania geologiczne prowadzą 
do wniosku, że być m oże współczesna M i
randa jest wynikiem grawitacyjnego połą
czenia się luźnych fragmentów pierwotnej 
M irandy która została rozbita przez zderze
nie gigantyczne. Istnieją nawet hipotezy, że 
procesów zderzenie -  rozbicie “starej M i
randy” -  akum ulacja “nowej M irandy” było 
kilka. Autor tego artykułu m a odnośnie ta
kich przypuszczeń podejście raczej krytycz
ne, gdyż nie znalazł w literaturze naukowej 
opublikowanych rozważań na temat pra
w dopodobieństwa wystąpienia takiej serii 
satelitarnych katastrof.

Satelitą, który niewątpliwie doznał zde
rzenia prawie katastroficznego był M imas, 
lodowy satelita Saturna o promieniu 200 km. 
M ajwiększy na M im asie krater, Hershel, ma 
promień równy około 70 km. Ułam ek (pro
mień krateru)/ (promień ciała na którym jest 
ten krater) dla krateru Hershell wynosi aż 1/3

i je s t to wartość największa w U kładzie Sło
necznym . O cenia się, że gdyby energia poci
sku jaki trafił w M im asa była nieco większa 
to zderzenie zakończyłoby sie rozbiciem  te
go satelity.

Jest także możliwe, że widocznym współ
cześnie skutkiem  daw nego zderzenia gigan
tycznego je st nietypowa orientacja w prze
strzeni osi rotacji Urana: oś prawie leży w 
płaszczyźnie jego orbity. Taka orientacja osi 
m ogła zaistnieć na skutek zderzenia gigan
tycznego, które “przewróciło” oś z jej pier
wotnego “naturalnego” położenia, które po
winno być prawie prostopadłe do płaszczy
zny orbity.

5.2. Zderzenia globalne
Do tej grupy zderzeń m ożna zaliczyć zja

wiska, które w sposób katastroficzny od- 
działyw ują na całą przypowierzchniową 
warstwę bom bardowanego ciała nie naru
szając jednak  globalnej struktury geologicz
nej. N iewątpliw ie wszystkie wielkie kratery 
na ciałach pozbawionych atmosfer, a więc 
na Księżycu, na M erkurym, na satelitach lo
dowych wielkich planet powstały na skutek 
w ysokoenergetycznych zderzeń, a nie w wy
niku działalności wulkanicznwj. Średnice 
największych kraterów tej klasy zderzeń są 
rzędu 10% promienia planety-tarczy; na 
Księżycu i na M erkurym są to nawet setki 
kilom etrów. W środku krateru jest czasami 
uform owane wzniesienie centralne; na zew
nątrz krawędzi największych kraterów wy
stępują często koncentryczne koliste, a także 
radialne, formacje terenu skalnego (na K się
życu, na M erkurym ) lub lodowego (na Gani- 
medesie).

5.3. Zderzenia regionalne i zderzenia 
lokalne

W ygląd kraterów powstałych w wyniku 
zderzeń o mniejszych energiach jest bardzo 
podobny do kraterów wielkich: kołowy pier
ścień górski otaczający płaskie dno krateru
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często z wyraźnym wzniesieniem central
nym; ale na zewnątrz pierścienia nie wystę
pują formacje terenu których pochodzenie 
możnaby przypisać pociskowi. Średnice 
kraterów to powiedzmy nie więcej niż 1% 
promienia tarczy; na Ziemi odpowiada to 
rozmiarom nie większym niż kilkadziesiąt 
kilometrów. Typowym, pięknie zachowa
nym (bo młodym i nie zniszczonym przez 
erozję) przykładem skutku zderzenia o skali 
lokalnej dla skorupy ziemskiej, ale jedno
cześnie z pewnością o skutkach globalnych 
dla atmosfery, jest krater Barringer w USA, 
w stanie Arizona. Jego średnica wynosi 1.2 
km, a wiek zmierzony metodami izotopowy
mi wynosi zaledwie 50000 lat.

5.4. Mikrozderzenia
Ziarna pyłu międzyplanetarnego uderza

jąc w twardą powierzchnią skalną produkują 
mikrokratery o rozmiarach rzędu ułamków 
milimetra. Przywiezione z Księżyca próbki 
skał wykazują ogromną ilość takich mikro- 
kraterów, które na powierzchni próbek aku- 
mulowały się przez miliardy lat. Zderzenia 
sztucznych satelitów Ziemi i sond między
planetarnych z drobnym ziarnistym materia
łem międzyplanetarnym stanowią realne za
grożenie dla powodzenia misji. Dlatego też 
prowadzone są badania laboratoryjne, w któ
rych różne materiały poddawane są testom 
bombardowania: pociski o rozmiarach rzędu 
0.1 mm uderzają w testowaną tarczę z pręd
kościami rzędu 10 km/s. Takie prawie mi
krozderzenia produkują kratery o średnicach 
rzędu centymetra i głębokościach kilku mili
metrów! -  a więc zagrożenie dla misji kos
micznych jest całkiem realne, jeśli pra
wdopodobieństwo wystąpienia zderzeń jest 
wystarczająco duże.

6. Kraterowanie zderzeniowe 
powierzchni Ziemi

Kratery na powierzchni Ziemi są niszczo
ne przez erozję, a także są usuwane z powie

rzchni na skutek procesów tektoniki płyt. 
Dlatego też Ziemia pozbawiona atmosfery i 
hydrosfery, oglądana z przestrzeni między
planetarnej, wyglądałaby zupełnie inaczej 
niż silnie pokraterowane powierzchnie glo
bów, które atmosfer nigdy nie posiadały. 
Pięknie zachowanych kraterów (przykład: 
młody krater w Arizonie) jest na Ziemi nie
wiele. Wielkie struktury pozderzeniowe na 
Ziemi -  stare i zerodowane -  są wykrywalne 
z pokładów sztucznych satelitów. Dotych
czas zidentyfikowano kilkadziesiąt kraterów 
o średnicach większych niż kilka kilome
trów -  przynajmniej część z nich powstała w 
wyniku spadków ciał dostatecznie dużych, 
aby spowodowały na Ziemi skutki globalne. 
Metody izotopowe pozwoliły na oszacowa
nie wieku kraterów. Bardzo interesujące jest 
zestawienie danych na temat rozmiarów i 
wieku kraterów z danymi dotyczącymi okre
sów geologicznych i danymi paleobiolo- 
gicznymi. Stwierdzono, że warstwy skalne 
odpowiadające granicom okresów ordo- 
wik/sylur (440 M.l.t. -  milionów lat temu), 
dewon/karbon (370 M.l.t.), perm/trias (240 
M.l.t.), trias/jura (210 M.l.t.), kreda/trzecio
rzęd (ang: K-T boundary, 65 M.l.t.) zareje
strowały gwałtowne wyginięcie wielu ga
tunków (ang: mass extinction). Statystyczne 
opracowania danych paleobiologicznych 
wskazują, że katastrofa na granicy 
perm/trias była najsilniejsza, ale jej przyczy
na nie jest interpretowana zderzeniowo. 
Dwóm katastrofom biologicznym, a miano
wicie tym, które wydarzyły się na granicy 
dewon/karbon oraz granicy kreda/trzecio
rzęd przypisuje się pozaziemskie przyczyny: 
spadki planetoid lub komet o rozmiarach kil
ku kilometrów. Wyginięcie gatunków (dino
zaury!) na granicy kreda/trzeciorzęd jest naj
lepiej geologicznie udokumentowane. Za 
katastrofą przemawia m.in. brak jakichkol
wiek dowodów na stopniowe zanikanie di
nozaurów. Krater powstały po zderzeniu
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któremu przypisuje się odpowiedzialność za mniejsze od największych różnią się pomię- 
tę katastrofę znajduje się w Meksyku, na Ju- dzy sobą aż o cztery rzędy wielkości! 
katanie. Średnica krateru wynosi 180 km, a 
jego izotopowo zmierzony wiek 64.98 mi
lionów lat doskonale pasuje do geologicznie 
stwierdzonej granicy 65 M.l.t.

Tabela obok zawiera zestawienie wybra
nych wyników różnych oszacowań chara
kteryzujących strumień materii meteoryto
wej współcześnie docierającej do Ziemi, a 
dokładniej do zewnętrznej granicy atmosfe
ry ziemskiej (wg, Nature, vol. 329, 1987).

Nie wnikając w wyjaśnienie stosowanych 
metod pomiarowych (na ogół metody akty
wacyjne z wykorzystaniem promieniotwór
czości naświetlonych w reaktorze próbek) 
skoncentrujmy się na ich wynikach. Zwraca 
uwagę ogromna rozbieżność oszacowań 
uzyskanych przez różnych autorów przy po
mocy różnych metod: oszacowania naj-

Stanisław R. Brzostkiewicz-D ąbrow a Górnicza

KOPERNIK ZNANY I NIEZNANY

Artykuł pod takim tytułem już przed laty 
ukazał się na łamach naszego miesięcznika 
(Urania, Nr 8/1983, str. 157). Omówiłem w 
nim te zagadnienia, które oczywiście doty
czyły Mikołaja K o p e r n i k a  i jego dzieła, 
ale które nie były do końca wyjaśnione, lub 
gdy nastąpiło to na krótko przed ukazaniem 
się wspomnianego artykułu. Niestety, tego 
rodzaju problemów w kopernikanistyce jest 
więcej i żeby je  wszystkie dokładnie omó
wić, należałoby chyba napisać książkę. Są 
jednak zagadnienia, wymagające niemal 
natychmiastowego wyjaśnienia, w przeciw
nym bowiem razie wiedza o Koperniku nie 
będzie pełna, lub ktoś interesujący się tym 
zagadnieniem jedynie od święta uzyska fał
szywy obraz. A nie są to wcale błahe zagad-

Strumień
[tona/rok] Metoda pomiarowa

90
“kuleczki magnetyczne” w glince 
Oceanu Spokojnego

600
kobalt w atmosferze ponad 
Antarktydą

16 000
obserwacje satelitarne, optyczne i 
radiowe meteoroidów wpadają
cych do atmosfery

110 000
iryd w osadach pod Oceanem 
Spokojnym

10 0 0 0 - 4 0 0  000
iryd w lodzie antarktycznym i 
grenlandzkim

1 300 000
glin w osadach pod Oceanem 
Spokojnym

(1 -  2) * 106
nikiel w osadach pod Oceanem 
Spokojnym
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nienia, gdyż dotyczą starożytnych poprze
dników Kopernika, daty jego śmierci i fał
szywego egzemplarza autografu Obrotów. 
Te właśnie problemy będą tematem niniej
szego artykułu.

Starożytni poprzednicy Kopernika

“Toteż zadałem sobie ten trud, żeby na 
nowo przeczytać wszystkie dostępne mi 
dzieła filozofów, celem zbadania czy przy
padkiem któryś z nich nie wyraził kiedyś co 
do ruchów sfer wszechświata zdania od
miennego od założeń przyjmowanych przez 
wykładowców nauk matematycznych. I rze
czywiście, natrafiłem najpierw u Cycerona 
na wzmiankę, że Nikates sądził, iż Ziemia 
się porusza. Następnie znalazłem kilka dal
szych nazwisk ludzi tego samego zapatry
wania również u Plutarcha, którego słowa 
postanowiłem tutaj przytoczyć, aby je  wszy
stkim udostępnić: Według powszechnego 
mniemania Ziemia stoi w miejscu. Ale pita- 
gorejczyk Filolaos sądzi, że ona krąży doko
ła ognia po kole pochylonym, podobnie jak 
Słońce i Księżyc. A Herakleides z Pontu i 
pitagorejczyk Ekfantos uznają, że Ziemia 
odbywa ruch nie postępowy wprawdzie, ale 
na sposób obręczy koła na osi, od zachodu 
ku wschodowi wokół własnego środka”.

Tak pisze Kopernik w liście dedykacyj
nym do “Jego Świętobliwości Papieża Paw
ła III”. Słowa wielkiego astronoma jedno
znacznie dowodzą, że usilnie starał się on 
dociec, czy i ewentualnie co o ruchu Ziemi 
sądzili starożytni mędrcy. Poszukiwania te 
istotnie wykazały, iż według Herakleidesa, 
Ekfantosa i Nikatesa -  jak w innym miejscu 
swego dzieła podaje Kopernik -  “gwiazdy 
zachodzą na skutek zasłaniania ich przez 
Ziemię i znowu wschodzą, gdy Ziemia je 
odsłania”. Były to wprawdzie zbyt lakonicz
ne wypowiedzi, lecz wyraźnie świadczyły o 
tym, że już w odległej starożytności nie

wszyscy zgadzali się z oficjalnymi pogląda
mi na budowę świata i głosili coś, co dla 
większości ówczesnych ludzi wydawało się 
niedorzecznością. A przecież jeszcze dalej w 
swych wywodach poszedł Arystarch z Sa
mos, który jako pierwszy w dziejach astro
nomii usiłował zmierzyć nie tylko odległo
ści dzielące naszą planetę od Księżyca i 
Słońca, ale także wyznaczyć rozmiary tych 
trzech ciał niebieskich. I chociaż otrzymane 
przez niego wartości znacznie się różniły od 
rzeczywistych, to jednak nie było najmniej
szej wątpliwości, że Słońce jest mimo wszy
stko większe od Ziemi. Było to niezmiernie 
ważne stwierdzenie dla dalszego toku jego 
rozumowania, bo wydawało mu się mało 
prawdopodobne, aby większe ciało krążyło 
dokoła mniejszego. I to przypuszczalnie 
zdecydowało, iż stanowczo odrzucił układ 
geocentryczny, zastępując go układem 
heliocentrycznym, w którym Ziemia okrąża 
Słońce. Wprawdzie swojej koncepcji nie 
rozpracował szczegółowo i nie poparł odpo
wiednimi uzasadnieniami, lecz jak na owe 
czasy były to poglądy bardzo postępowe i w 
pełni zasługiwały na uwagę. A tymczasem 
współcześni Arystarchowi uznali je  za nie
dorzeczne i niektórzy domagali się nawet 
postawienia go przed sądem, zarzucając mu 
po prostu bezbożnictwo. Z czasem o tym 
śmiałym pomyśle zapomniano i w dziele 
Plutarcha znalazła się na ten temat jedynie 
krótka wzmianka, z którą -  być może -  Ko
pernik zapoznał się podczas pobytu w Italii. 
Nieco więcej o poglądach Arystarcha pisze 
Archimedes w dziele Psammites (Liczba 
ziarenek piasku), przełożonym wprawdzie 
na język łaciński, ale wydanym już po śmier
ci naszego astronoma.

Czy znalezione u Cycerona i Plutarcha 
wzmianki o poglądach astronomicznych sta
rożytnych myślicieli mogły mieć jakiś 
wpływ na twórczość naukową Kopernika? 
Niewątpliwie tak, utwierdzały go bowiem w
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przekonaniu, że już w tych odległych cza
sach niektórym mędrcom coś się nie podo
bało w geocentrycznej teorii budowy świata 
i że -  jak słusznie sądzili -  o wiele prościej 
wyjaśnić pewne zjawiska na niebie ruchem 
Ziemi. Ale teoria heliocentryczna, przedsta
wiona przez Kopernika w dziele “O obro
tach” jest zdecydowanie teorią oryginalną, 
powstałą w wyniku jego wieloletnich docie
kań i przemyśleń. Niektórzy zarzucają na
szemu astronomowi, że na poparcie swojej 
teorii nie dostarcza najmniejszego dowodu i 
że wobec tego była to jedynie hipoteza. To 
prawda, bo chociaż Kopernik głęboko wie
rzył w przedstawiane przez siebie poglądy, 
to jednak nie dysponował dowodami, aby je 
uwiarygodnić. Po prostu w tym czasie nie 
było takiej możliwości, nasza planeta musia
ła jeszcze dokonać tysiące obrotów wokół 
swej osi i setki obiegów dokoła Słońca, aby 
to wreszcie nastąpiło. Przecież główny do
wód na obrót Ziemi przedstawił Jean Ber
nard Leon F o u c a u l t  dopiero w roku 
1851, a ruch obiegowy naszej planety został 
udowodniony niewiele wcześniej przez Wil
helma S t r u v e g o, Friedricha Wilhelma 
B e s s e  1 a i Thomasa H e n d e r s o n a .  To 
oni bowiem w latach 1821 -  1840 pierwsi 
zmierzyli paralaksy heliocentryczne gwiazd.

Data śmierci Kopernika

Biografowie twórcy nowożytnej astrono
mii nie mieli i nadal nie mają łatwego życia. 
Wiadomo na przykład, że akta metrykalne 
Kopernika zaginęły i datę jego urodzin zna
my tylko dzięki horoskopowi, ułożonemu je
szcze za życia wielkiego astronoma przypu
szczalnie przez Johanna S c h o n e r a ,  naj
prawdopodobniej w oparciu o dane uzyska
ne od Jerzego Joachima von Lauchen de

Torris, zwanego u nas po prostu R e  t y 
k i e m .  Miał on opracować i opublikować 
biografię Kopernika, a przynajmniej takie 
zobowiązanie podjął podczas pobytu na 
Warmii, z którego jednak nigdy się nie wy
wiązał. A szkoda, bo wtedy uniknęlibyśmy 
sporów, jakie wśród kopernikologów toczo
ne są do dziś i to zdaje się bez widoków na 
definitywne rozwiązanie tego lub innego 
problemu. Aby się o tym przekonać nie trze
ba daleko szukać, wystarczy sięgnąć po dwie 
znakomite zresztą książki, wydane mniej 
więcej w tym samym czasie. Jedną z nich 
jest książka prof. Eugeniusza Rybki i dra 
Przemysława Rybki pt. Kopernik -  człowiek 
i myśl (Warszawa 1972), drugą natomiast 
książka dra Jerzego Sikorskiego pt. Prywat
ne życie Mikołaja Kopernika (Olsztyn 
1973*). Z pierwszej wynika, że twórca no
wożytnej astronomii zmarł 24 maja 1543 ro
ku, z drugiej zaś możemy się dowiedzieć, że 
nie było go wśród żywych już 21 maja tegoż 
roku.

Czy mamy tu do czynienia ze zwyczajną 
wpadką drukarską lub jakimś nieporozumie
niem? Nie, sprawa jest dużo poważniejsza i 
żeby ją  lepiej zrozumieć, należy przypo
mnieć pewne fakty. Przede wszystkim musi
my sobie uzmysłowić, że do naszych czasów 
nie zachował się ani jeden wiarygodny do
kument, który podawałby datę śmierci Ko
pernika i w tej sytuacji jego biografowie 
zmuszeni byli oprzeć się na innym, mniej 
pewnym źródle. Za takię zaś uznano list bi
skupa chełmińskiego TodemanaG i e s e g o, 
opublikowany w roku 1618 przez Jana 
B r o ż k a  przed jego pamiętną wyprawą do 
Torunia i na Warmię (odbył ją  w latach 1618 
-  1620). W liście tym Giese donosi Retyko- 
wi, że po powrocie z zaślubin króla Zygmun
ta Augusta z Elżbietą Rakouszanką zastał w

* Trzecie, uzupełnione wydanie książki dra J. Sikorskiego ukazato się w roku 1995 nakładem wydawnictwa 
Prószyński i S-ka.
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Lubawie przysłany z Norym bergi egzem 
plarz dzieła K opernika i że lektura tego dzie
ła - j a k  przynajmniej mniemał -  m ogła mu 
przywrócić go żywego, gdyż o jego śmierci 
w łaśnie się dowiedział od Jerzego D o n n ę -  
ra .  Niestety, biskup chełmiński zauważył 
wprowadzone bez wiedzy Kopernika po
ważne zmiany i to go tak oburzyło, iż usilnie 
prosił Retyka o wystąpienie w tej sprawie 
przed senatem Norym bergi. Należałoby też 
-  zdaniem Giesego -  do nie sprzedanych je 
szcze egzem plarzy dzieła dołączyć odpo
wiednią przedmowę, aby uwolnić je  od “osz
czerczego błędu”, a jednocześnie dobrze by
łoby dodać życiorys wielkiego astronoma. 
Jest to ważny dla omawianej w łaśnie sprawy 
fragm ent listu biskupa, który tak oto pisze: 
“Czytałem  kiedyś pięknie przez Ciebie napi
sane jego dzieje, w którym -  jak  sądzę -  nie 
brakuje nic poza ostatnim  dniem życia. 
Śm ierć nastąpiła z wylewu krwi i spowodo
wanego tym paraliżem prawego boku na 
dziew ięć dni przed Kalendami czerwcowy
m i”.

Po prostu Giese -  najprawdopodobniej 
celem nadania powyższej informacji wię
kszej powagi -  posłużył się term inologią sta
rego kalendarza rzymskiego. Żeby więc datę 
śmierci Kopernika otrzym ać w obowiązują
cym  wówczas kalendarzu juliańskim , do li
czby dni poprzedniego m iesiąca musimy do
dać dwa, a następnie od uzyskanej sumy 
trzeba odjąć dziewięć, co w rezultacie daje 
24 maj. I tę właśnie datę podaje Szymon 
S t a r o w o l s k i ,  pierwszy polski biograf 
Kopernika, zamieszczając jego życiorys w 
Scriptorum Polonicorum Hekatontas (W e
necja 1623). Za jego  przykładem  poszli inni 
biografowie wielkiego astronom a; robiono 
to z pewnymi oporami, a najlepiej o tym 
świadczą takie oto przykłady: Jan Ś n i a d e -  
c k i za dzień śmierci Kopernika przyjm uje 
1 c z e r w c a ,J a n C z y ń s k i  - 2 3 m aja,Ju lian  
B a r t o s z e w i c z  - 2 0  maja, a Dominik
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Protokoły z posiedzeń kapituły warmińskiej: u góry -  7 maja 
1543 roku kapituła wyraża zgodę na przyznanie kanonikatu i 
prebendy w ielkiego astronoma Janowi Lewsze jako  jego 
koadiutorowi, w środku -  21 maja 1543 roku kapituła po zgonie 
K opernika nadaje kanonikat i prebendę jego koadiutorowi 
Janowi Lewze (treść tej notatki została w całości przytoczona w 
odpowiednim miejscu artykułu), u dołu -  1 czerwca 1543 roku 
kapituła otaksowała wieżę i kurię należące niegdyś do 
Kopernika. (Archiwum Archidiecezji W armińskiej w 
Olsztynie).

S z u l c  -  21 maja. Tę ostatnią datę popiera 
również ks. Ignacy P o l k o w s k i ,  który już 
w ubiegłym  stuleciu odnosił się krytycznie 
do wniosków opartych na liście Giesego, 
gdyż są one sprzeczne z notatką w zachowa
nej do dziś księdze kapituły warmińskiej 
(Liber Actorum ab Anno 1533 -  1608), 
gdzie czytamy co następuje: “Anno quo su
pra /1543/ 21 Maii v. d. Joannes Lewze per- 
sonaliter in sessione et congreatione capitu- 
lari com parens petivit sibi dari personalem  et 
corporalem  possesionem  canonicatus et pra- 
ebendas olim  perV. dom inum  Nicolaum ten- 
tas, ut coadiutori eiusdem et capitulari con
sensus possesio est eidem data et nominatus 
d. Joannes est in fratrem receptus. Notarius 
fuit d. dom inus Fabianus Em ericus” . (Roku
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Pańskiego jak wyżej /1543/ 21 maja na po
siedzeniu kapituły stawił się osobiście Jan 
Lewze z prośbą o przydzielenie mu kanoni
katu i prebendy, posiadanych niegdyś przez 
pana Mikołaja /Kopernika/ jako jego ko
adiutorowi. Kapituła wyraziła na to zgodę i 
pan Jan został jej członkiem. Notariuszem 
był Fabian Emerich*).

A zatem -  jak to wynika z powyższego 
protokołu kapituły warmińskiej -  wielki 
astronom zmarł najpóźniej 21 maja 1543 ro
ku. Co do tego -  odrzucając możliwość po
myłki w datowaniu zacytowanej notatki -  
nie powinno być najmniejszej wątpliwości, 
gdyż kanonikat mógł być nadany koadiuto
rowi dopiero po śmierci dotychczasowego 
posiadacza. Ale w takim razie Giese w liście 
do Retyka podaje mylną datę, co dr Sikorski 
w swej książce uzasadnia tym, iż biskup 
chełmiński w ostatnich dniach życia Koper
nika przebywał -  jak sam pisze -  w Krako
wie, a o jego śmierci dowiedział się dopiero 
po powrocie do Lubawy. Pamięć ludzka by
wa jednak zawodna, od dnia śmierci Koper
nika upłynęło już parę tygodni, toteż nie 
trudno było o taką pomyłkę. Lecz w tym 
miejscu trzeba wyjaśnić, że oryginał listu 
Giesego zaginął i biografowie z konieczno
ści muszą opierać się wyłącznie na wspo
mnianym druku Brożka, w czym -  zdaniem 
ks. Polkowskiego -  można dopatrywać się 
całego zamieszania**. Wystarczy przecież, 
aby kopista się pomylił i napisał “nono ka- 
lendas Juni” zamiast -  jak to było na orygi
nale -  “Die undecimo kalendas Junii”. Ist
nieje wreszcie trzecia możliwość i chociaż 
wydaje się ona mało prawdopodobna, to nie 
można jej całkiem wykluczyć. Przede wszy
stkim musimy się zastanowić, czy dokument

przechowywany dziś w Archiwum Archi
diecezji Warmińskiej w Olsztynie jest proto
kołem notarialnym, czy też raczej mamy tu 
do czynienia jedynie z kronikarską notatką? 
A na to wygląda i wobec tego trzeba założyć, 
że tego rodzaju notatki nie były sporządzane 
na bieżąco, lecz dopiero po jakimś czasie 
wpisywano je do księgi kapituły, a więc nie 
było tak trudno o pomyłkę. W tym przypad
ku dochodzi jeszcze towarzysząca tej spra
wie nerwowość, do czego głównie przyczy
nił się Michał Lewze z Gdańska, który usil
nie starał się zapewnić przyszłość dla syna 
Jana. Był to człowiek wyjątkowo chciwy i 
najpierw postarał się dla niego o koadiutorię, 
a potem bacznie śledził bieg wypadków. 
Gdy dowiedział się o nagłym pogorszeniu 
zdrowia Kopernika, natychmiast zjawił się 
we Fromborku, by osobiście nad wszystkim 
czuwać. Wystarczyło, by wielki astronom na 
zawsze zamknął oczy, a pan Michał jeszcze 
tego samego dnia zwrócił się do kapituły z 
prośbą o niezwłoczne przyznanie synowi 
zwolnionego właśnie kanonikatu. Było w 
tym coś obrzydliwego i mogło zakłócić at
mosferę panującą w tym czasie na wzgórzu 
katedralnym we Fromborku.

Tak czy inaczej jest to wyjątkowo delikat
na sprawa i współcześni kopernikolodzy 
muszą do niej roztropnie podchodzić. Trud
no zresztą przypuszczać, aby w oparciu o 
zachowane dokumenty można było defini
tywnie rozstrzygnąć, czy Kopernik zmarł 24 
maja 1543 roku, czy też raczej -  jak to wy
nika z zapisu w księdze kapituły warmiń
skiej -  nie żył już 21 maja tegoż roku? A 
ponieważ nie można liczyć na to, iż odnajdą 
się jakieś nieznane dotąd dokumenty, które 
wniosą coś nowego do sprawy i rozwiążą

* Nazwisko koadiutora Kopernika w protokołach kapituły raz napisane jest Lewsze, innym razem Lewze, a 
współcześni kopernikolodzy piszą je Loitz lub Loitsch.

** Ks. 1. Polkowski o swoich rozważaniach na temat daty śmierci Kopernika pisze w książce Żywot Mikołaja 
Kopernika (Gniezno 1873).
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powyższy dylemat, to może warto w biogra
fii Kopernika wprowadzić drobną zmianę? 
Może lepiej byłoby datę jego śmierci poda
wać jedynie w przybliżeniu (wystarczy 
przed datą śmierci umieścić słowo “około” 
lub skrót “ok.”)?

Fałszywy autograf “Obrotów”

Od roku 1956 autograf monumentalnego 
dzieła najsławniejszego ucznia Akademii 
Krakowskiej spoczywa w sejfie Biblioteki 
Jagiellońskiej. Traktowany on jest jako bez
cenny zabytek naszej kultury, toteż z niepo
kojem i pewnym zdziwieniem odnieśliśmy 
się do wiadomości, jaka w roku 1991 ukaza
ła się na łamach naszej prasy. Dzienniki do
nosiły, że autograf Obrotów pojawił się na 
aukcji w Chicago i wcale nie była to “kaczka 
dziennikarska”, ale całkiem poważna infor
macja. Świadczy o tym telegram, który Biu
ro Interpolu w Waszyngtonie przysłało Ko
mendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie 
z zapytaniem, czy autograf wspomnianego 
dzieła znajduje się w Bibliotece Jagielloń
skiej i czy przypadkiem nie sporządzono je
go dokładnej kopii? Na szczęście alarm oka
zał się fałszywy, mogliśmy spać spokojnie, 
autograf nieśmiertelnego dzieła spoczywał 
na swoim miejscu. Co w takim razie ofiaro
wano antykwariuszom w Chicago, a przed
tem podobno także w Sztokholmie? Wyjaś
nienie tej zagadki wydaje się być całkiem 
proste, bo -  zdaniem mgr Anny K o z ł o 
w s k i e j  (kierownik oddziału Rękopisów 
Biblioteki Jagiellońskiej) -  był to egzem
plarz faksymile poddany specjalnej obróbce, 
mającej na celu uzyskanie największego po
dobieństwa do oryginału. Takich egzempla
rzy sporządzono zaledwie kilka, przy czym

specjalista nie powinien tak łatwo dać się 
nabrać, gdyż wykonano je  na współczesnym 
papierze, nie miał on znaków wodnych i bra
kowało dziurek w tych miejscach, gdzie spo
czywało ostrze cyrkla. Zdaje się zdawał so
bie z tego sprawę antykwariusz z Chicago i 
pewnie dlatego nie chciał ujawnić nazwiska 
ofiarującego mu do sprzedaży rzekomy au
tograf Obrotów.

Przy okazji “chicagowskiej afery” warto 
może przypomnieć pewne fakty z koperni
kowskiej biografii. Otóż jest wiadomo, że 
Retyk opuszczając jesienią 1541 roku zie
mię warmińską uwoził z sobą nie autograf 
przechowywany obecnie w sejfie Biblioteki 
Jagiellońskiej, ale tylko jego kopię i tę właś
nie kopię przekazał norymberskiemu wy
dawcy. O jej późniejszych losach nic nie 
wiadomo, chociaż -  opierając się na zwycza
ju ówczesnych drukarzy -  należy sądzić, że 
uległa ona zniszczeniu podczas druku. Lecz 
powyższe wyjaśnienie nie może nas zado
wolić, gdyż mogła istnieć jeszcze jedna ko
pia autografu Obrotów, którą Kopernik -  
być może -  sporządził dla kardynała Miko
łaja S c h ó n b e r g a .  Ten bowiem w roku 
1536 skierował do naszego astronoma list i 
znalazły się w nim między innymi takie oto 
słowa: “... mężu głęboko uczony, jeśli ci nie 
będę natrętnym, proszę cię i błagam najusil
niej, ażebyś całe to swoje odkrycie miłośni
kom nauki i poszukiwania swoje nad ukła
dem świata wraz z tablicami i wszystkim, co 
do tego należy, najspieszniej do mnie nade
słał”. Nie wiemy jednak, czy prośba kardy
nała została spełniona (Schónberg zmarł w 
roku 1537), a jeżeli tak się stało, to jakie były 
późniejsze losy tej kopii? Dziś na powyższe 
pytania nikt chyba nie potrafi udzielić zde
cydowanej odpowiedzi!
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Przelot planetoidy koło Ziemi

Znowu dostrzeżono planetoidę, która 
przeleciała bardzo blisko Ziemi. Odkryta zo
stała 14 maja 1996 roku przez T. S p a h r a 
z Uniwersytetu Arizońskiego w Tucson, za 
pomocą 0.41 m kamery Schmidta w Catalina 
Station, jako obiekt oznaczony 1996 JA1. 
Na podstawie pierwszych 12 obserwacji po
zycyjnych wykonanch do 16 maja przez od
krywcę, a także w obserwatorium na Kitt 
Peak w Arizonie oraz na górze Klet w Cze
chach, B.G. M a r s d e n  wyznaczył prowi
zoryczne elementy orbity nowej planetoidy, 
z których wynikało, że 19 maja dość znacz
nie zbliży się ona do Ziemi. Pierwszy komu
nikat na ten temat kierowanego przez Mars- 
dena Centrum Małych Planet Międzynaro
dowej Unii Astronomicznej został rozesłany 
pocztą komputerową 16 maja o godzinie 23 
UT (Minor Planet Electronic Circular No. 
1996-K01).

Planetoidę, która mogła zagrozić Ziemi, 
zaczęto intensywnie obserwować na całym 
świecie, a szybko powiększający się zbiór 
obserwacji umożliwiał poprawianie jej orbi
ty. Następny cyrkularz z elementami orbity 
wyznaczonymi ze 113 obserwacji i szczegó
łową efemerydą przelotu planetoidy 1996 
JA1 koło Ziemi został wydany 18 maja o 
godzinie 14 UT. Tego samego dnia o godzi
nie 22:30 UT Marsden ogłosił wyniki kolej
nego poprawienia orbity ze 146 obserwacji i 
obliczonej na ich podstawie coraz bardziej 
już wiarygodnej efemerydy. Wynikało z 
niej, że 19 maja o godzinie 16:34 UT plane- 
toida minie Ziemię w odległości od jej środ
ka równej 0.00303 jednostki astronomicznej 
czyli około 454 tys. km. Trochę później 
przeleci koło Księżyca w minimalnej odle
głości wynoszącej 375 tys. km (dla porów
nania przypomnijmy, że średnia odległość

Księżyca od Ziemi wynosi 384 tys. km). Tuż 
przed zbliżeniem, 19 maja o godzinie 15 UT, 
ukazał się jeszcze jeden cyrkularz z elemen
tami orbity wyznaczonymi z 210 obserwacji.

Planetoida, która spowodowała taki po
płoch wśród znawców zagadnienia, obiega 
Słońce w okresie prawie dokładnie 4 lat po 
stosunkowo silnie spłaszczonej orbicie elip
tycznej (o mimośrodzie 0.7) położonej w 
płaszczyźnie nachylonej do płaszczyzny 
ekliptyki pod kątem 22°. W peryhelium zbli
ża się do Słońca na odległość 0.77 jednostki 
astronomicznej. Współmiemość jej okresu z 
okresem obiegu Ziemi wokół Słońca wska
zuje, że powinna zbliżać się do Ziemi co 4 
lata. W 1992 roku minęła Ziemię nie zauwa
żona w odległości 0.093 jednostki astrono
micznej czyli 14 min km, a w roku 2000 -  ze 
względu na zmianę orbity spowodowaną od
działywaniem Ziemi podczas tegorocznego 
zbliżenia -  minimalna odległość od naszej 
planety wyniesie już tylko 0.41 jednostki 
astronomicznej czyli 62 min km.

Planetoida 1996 JA1 była najjaśniejszym 
po Księżycu ciałem niebieskim przelatują
cym tak blisko Ziemi. Podczas największego 
zbliżenia osiągnęła jasność 11 mag. Jej jas
ność absolutną ocenia się na 21 mag. Widmo 
promieniowania odbitego od jej powierzch
ni wydaje się wskazywać na podobieństwo 
tej planetoidy pod względem fizycznym do 
planetoidy Westa. Przyjmując więc albedo 
Westy można oszacować, że jej rozmiary są 
rzędu 100 m. Dostrzeżone zmiany jasności 
pozwoliły także ocenić okres jej obrotu na 
około 6 godzin.

Na zakończenie dodajmy, że był to już 
szósty zaobserwowany przelot planetoidy 
koło Ziemi w odległości porównywalnej z 
odległością Księżyca. Pierwszą była plane
toida 1991 BA, która minęła Ziemię w odle
głości około 170 tys. km. Najbliżej Ziemi, w
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odległości zaledwie około 100 tys. km, zna
lazł się obiekt 1994 XM1 w dniu 17 
października 1994 roku. Ocenia się, że rocz
nie następuje kilka tak bliskich przelotów 
koło Ziemi.

Krzysztof Ziołkowski

Planetoida Mickiewicz

Decyzją Komisji Nazewnictwa Między
narodowej Unii Astronomicznej planetoida 
o numerze katalogowym 5889 otrzymała na
zwę Mickiewicz. Zostało to oficjalnie ogło
szone w Cyrkularzu Małych Planet nr 27128 
datowanym 3 maja 1996 roku. Zgodnie ze 
zwyczajem nazwę zaproponował odkrywca 
tej planetoidy Mikołaj S. C z e r n y c h  z 
Krymskiego Obserwatorium Astronomicz
nego, znany i ceniony na świecie obserwator 
małych ciał Układu Słonecznego. Przypo
mnijmy, że jemu również zawdzięczamy na
zwę planetoidy (3836) Lem upamiętniającą

wybitnego polskiego pisarza Stanisława 
L e m a .

Planetoida (5889) Mickiewicz została od
kryta 31 marca 1979 roku jako obiekt pro- 
wizowycznie oznaczony 1979 FA3. Brian G. 
M a r s d e n  zidentyfikował ją  z obiektem 
1990 HJl odkrytym w 1990 roku, a w 1994 
roku obliczył elementy jej orbity z 23 obser
wacji wykonanych podczas czterech opozy
cji w latach 1979, 1990, 1991 i 1994. Mic
kiewicz obiega Słońce w okresie 5.3 roku po 
prawie kołowej orbicie (której mimośród 
wynosi 0.16), o wielkiej półosi równej 3.05 
jednostki astronomicznej, położonej w pła
szczyźnie nachylonej do płaszczyzny eklip- 
tyki pod kątem 19°. Jasność absolutna plane
toidy wynosi 11.6 mag. Jest więc ona typo
wym członkiem pasa planetoid i niczym spe
cjalnym się nie wyróżnia spośród kilku ty
sięcy znanych tego typu obiektów.

K.Z.

Kratery uderzeniowe na powierzchni Ziemi

Nazwa Miejsce Szer.
geogr.

Dług.
geogr.

Średnica
(km)

Wiek 
(min lat)

Acraman South Australia, Australia S32 1 E135 27 90 >570

Ames Oklahoma, U.S.A. N36 15 W98 10 16 470

Amquid Alqeria N26 5 E4 23 0.45 <0

Aouelloul Mauretania N20 15 W12 41 0.39 3.1

Araquainha Dome Brazylia S16 46 W52 59 40 249

Avak Alaska, U.S.A. N71 15 W156 38 12 100

Azuara Hiszpania N41 10 WO 55 30 <130

B.P. Structure Libia N25 19 E24 20 2.8 <120

Barringer Arizona, U.S.A. N35 2 W11 11 1.186 0.049

Beaverhead Montana, U.S.A N44 36 W11 30 60 -600

Bee Bluff Texas, U.S.A. N29 2 W99 51 2.4 <40

Bevenchime-Salaatin Rosja N71 50 E123 30 8 <65

Biqach Kazachstan N48 3 E82 0 7 6

Boltysh Ukraina N48 45 E32 10 24 88

Bosumtwi Ghana N6 32 W1 25 10.5 1.03

Boxhole Northern Territory, Australia S22 37 E135 12 0.17 0.03

Brent Ontario, Kanada N46 5 W78 29 3.8 450

Campo del Cielo Arqentyna S27 38 W61 42 0.05 <0.004

Carswell Saskatchewan, Kanada N58 27 W109 30 39 115

Charlevoix Quebec, Kanada N47 32 W70 18 54 357
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Chicxulub Yucatan, Meksyk N21 20 W89 30 180 64.98 I

Chiyli Kazachstan N49 10 E57 51 5.5 46

Cleawater Lake East Quebec, Kanada N56 5 W74 7 22 290

Cleawater Lake West Quebec, Kanada N56 13 W74 30 32 290

Connolly Basin Western Australia, Australia S23 32 E124 45 9 <60

Crooked Creek Missouri, U.S.A. N37 50 W91 23 7 320

Dalqaranqa Western Australia, Australia S27 45 E117 5 0.021 0.027

Decaturville Missouri, U.S.A. N37 54 W92 43 6 <300

Deep Bay Saskatchewan, Kanada N56 24 W102 59 13 100

Dellen Szwecja N61 55 E16 39 15 89

Des Plaines Illinois, U.S.A. N42 3 W87 52 8 <280

Dobele Łotwa N56 35 E23 15 4.5 300

Eaqle Butte Alberta, Kanada N49 42 W110 35 19 <65

El’gygytgyn Rosja N67 30 E172 5 18 3.5

Flynn Creek Tennessee, U.S.A. N36 17 W85 40 3.55 360

Garnos Norweqia N60 39 E9 0 5 500

Glasford Illinois, U.S.A. N40 36 W89 47 4 <430

Glover Bluff Wisconsin, U.S.A. N43 58 W89 32 3 <500

Goat Paddock Western Australia, Australia S18 20 E126 40 5.1 <50

Gosses Bluff Northern T erritory, Australia S23 50 E132 19 22 142.5

Gow Lake Saskatchewan, Kanada N56 27 W104 29 5 <250

Gusev Rosja N48 21 E40 14 3.5 65

Hauqhton Northwest Territories, Kanada N75 22 W89 41 24 23.4

Haviland Kansas, U.S.A. N37 35 W99 10 0.015 <0.001

Hen bury Northern T erritory, Australia S24 35 E13 39 0.157 <0.005

Holleford Ontario, Kanada N44 28 W76 38 2.35 550

lie Rouleau Quebec, Kanada N50 41 W73 53 4 <300

llumetsa Estonia N57 58 E25 25 0.08 >0.002

llyinets Ukraina N49 6 E29 12 4.5 395

Janisjarvi Rosja N61 58 E30 55 14 698

KaalijSrvi Estonia N58 24 E22 40 0.11 0.004

Kaluga Rosja N54 30 E36 15 15 380

Kamesnk Rosja N48 20 E40 15 25 65

Kara Rosja N69 5 E64 18 65 73

Kara-Kul Tadżykistan N39 1 E73 27 52 <25

Kardla Estonia N57 0 E22 42 4 455

Karla Rosja N54 54 E48 0 12 10

Kelly West Northern Territory, Australia S19 56 E133 57 10 >550

Kentland Indiana, U.S.A. N40 45 W87 24 13 <300

Kursk Rosja N51 40 E36 0 5.5 250

Lac Couture Quebec, Kanada N60 8 W75 20 8 430

Lac La Moinerie Quebec, Kanada N57 26 W66 37 8 400

Lappajarvi Finlandia N63 9 E23 42 23 77.3

Lawn hill Queensland, Australia S18 40 E138 39 18 >515

Liverpool Northern Territory, Australia S12 24 E134 3 1.6 150

Lockne Szwecja N63 0 E14 48 7 540

Loqancha Rosja N65 30 E95 48 20 25

Loqoisk Białoruś N54 12 E27 48 17 40

Lonar Indie N19 59 E76 31 1.83 0.052

Macha Rosja N59 59 E118 0 0.3 <0.007



6/1996 URANIA 179

Manicouagan Quebec, Kanada N51 23 W68 42 100 214

Manson Iowa, U.S.A. N42 35 W94 31 35 65.7

Marquez Texas, U.S.A. N31 17 W96 18 22 58

Middlesboro Kentucky, U.S.A. N36 37 W83 44 6 <300

Mien Szwecja N56 25 E14 52 9 121

Misarai Litwa N54 0 E23 54 5 395

Mishina Góra Rosja N58 40 E28 0 4 <360

Mistastin Newfoundland & Labrador, Kanada N55 53 W63 18 28 38

Montaqnais Nova Scotia, Kanada N42 53 W64 13 45 50.5

Monturaqui Chile S23 56 W68 17 0.46 1

Morasko Polska N52 29 E16 54 0.1 0.01

New Quebec Quebec, Kanada N61 17 W73 40 3.44 1.4

Nicholson Lake Northwest Territories, Kanada N62 40 W102 41 12.5 <400

Oasis Libia N24 35 E24 24 11.5 <120

Obolon' Ukraina N49 30 E32 55 15 215

Odessa Texas, U.S.A. N31 45 W102 29 0.168 <0.05

Quarkziz Alqieria N29 0 W7 33 3.5 <70

Piccaninny Western Australia, Australia S17 32 E128 25 7 <360

II Pilot Lake Northwest Territories, Kanada N60 17 W111 1 6 445

Popiqai Rosja N71 30 E11 10 100 35

Presqu’ile Quebec, Kanada N49 43 W78 48 12 <500

Pretoria Salt Pan Afryka Południowa S25 24 E28 5 1.13 0.2

Puchezh-Katunki Rosja N57 6 E43 35 80 220

Raqozinka Rosja N58 18 E62 0 9 55

Red Winq North Dakota, U.S.A. N47 36 W103 33 9 200

Riachao Rinq Brazylia S7 43 W46 39 4.5 <200

Ries Niemcy N48 53 E10 37 24 15.1

Rio Cuarto Arqentyna S30 52 W64 14 4.5 <0.1

Rochechouart Francja N45 50 E0 56 23 186

RoterKamm Namibia S27 46 E16 18 2.5 3.7

Rotmistrovka Ukraina N49 0 E32 0 2.7 140

SaSksjarvi Finlandia N61 23 E22 25 5 560

Saint Martin Manitoba, Kanada N51 47 W98 32 40 219.5

Serpent Mound Ohio, U.S.A. N39 2 W83 24 8 <320

Serra da Canqlha Brazylia S8 5 W46 52 12 <300

Shunak Kazachstan N47 12 E72 42 3.1 12

Sierra Madera Texas, U.S.A. N30 36 W102 55 13 <100

Sikhote Alin Rosja N46 7 E134 40 0.027 0

Siljan Szwecja N61 2 E14 52 55 368

Slate Islands Ontario, Kanada N48 40 W87 0 30 <350

Sobolev Rosja N46 18 E138 52 0.053 <0.001

Soderfjarden Finlandia N63 2 E21 35 6 550

Spider Western Australia, Australia S16 44 E126 5 13 >570

Steen River Alberta, Kanada N59 31 W117 37 25 95

Steinheim Niemcy N48 40 E10 4 3.8 14.8

Stranqways Northern Territory, Australia S15 12 E133 35 25 <470

Sudbury Ontario, Kanada N46 36 W81 11 200 1850

Tabun-Khara-Obo Monqolia N44 6 E109 36 1.3 3

Talemzane Alqieria N33 19 E4 2 , 1.75 <3

|| Teaque Western Australia, Australia S25 52 E120 53 30 1685 |
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Tenoumer Mauretania N22 55 W10 24 1.9 2.5

Ternovka Ukraina N48 1 E3 35 12 280

Tin Bider Alqieria N27 36 E5 7 6 <76

Tookoonooka Queensland, Australia S27 0 E143 0 55 128

Tvaren Szwecja N58 46 E17 25 2 455

Upheaval Dome Utah, U.S.A. N38 26 W109 54 10 <65

Ust-Kara Rosja N69 18 E65 18 25 73

Vargeao Dome Brazylia S26 50 W52 7 12 <70

Veevers Western Australia, Australia S22 58 E125 22 0.08 <1

Vepriai Łotwa N55 6 E24 36 8 160

Vredefort Afryka Południowa S27 0 E27 30 140 1970

Wabar Arabia Saudyjska N21 30 E50 28 0.097 0.006

Wanapitei Lake Ontario, Kanada N46 45 W80 45 7.5 37

Wells Creek Tennessee, U.S.A. N36 23 W87 40 12 200

West Hawk Lake Manitoba, Kanada N49 46 W95 11 2.44 100

Wolfe Creek Western Australia, Australia S19 18 E127 46 0.875 <0.03

Zapadnaya Ukraina N49 44 E29 0.18 4 115

Zeleny Gai Ukraina N48 42 E32 54 2.5 120

Zhamanshin Kazachstan N48 24 E60 58 13.5 0.9

Wg Asteroids II, ed. T. Gehrels, The University of Arizona Press

PORADNIK OBSERWATORA

Całkowite zaćmienie Księżyca 
27 września 1996 roku

Nad ranem 27 września nastąpi drugie w 
tym roku całkowite zaćmienie Księżyca.

Po nieudanym dla obserwatorów w Pol
sce zaćmieniu kwietniowym (całkowite za
chmurzenie nieba), najbliższe zaćmienie bę
dzie stanowiło okazję do poprawienia na

strojów i przeprowadzenia interesujących 
obserwacji.

Rys. 1. Przejście K siężyca przez cień i półcień Ziemi.

Rys 2. Przebieg izochron wejścia K siężyca w cień (linie ciągłe) 
i wyjścia z cienia (linie przerywane). Godziny czasu 
uniwersalnego.
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Tabela 1. Efemeryda całkowitego zaćmienia Księżyca 27 września 1996 r. Momenty podano
w czasie letnim (urzędowym).

Lp. Zjawisko Moment A h P Z

1 początek zaćmienia półcieniowego 2 12.4 +33 34 85 65

2 początek zaćmienia częściowego 3 12.3 +49 29 92 64

3 początek zaćmienia całkowitego 4 19.3 +64 20 118 84

4 maksimum (1.245) 4 54.4 +71 16 162 126

5 koniec zaćmienia całkowitego 5 29.4 +78 11 206 169

6 koniec zaćmienia częściowego 6 36.3 +91 1 233 194

7 koniec zaćmienia półcieniowego 7 36.4 +103 - 7 240 202

Oznaczenia : A, h -  azymut, liczony od południa i wysokość Księżyca ( dla Ł o d z i); P, Z -  kąt pozycyjny 
zjawiska liczony odpowiednio od północy i od zenitu.

Tabela.2. Momenty zachodu Księżyca i wschodu Słońca dla niektórych miast w Polsce w
dniu 27 września 1996 r.

Lp. Miasto Zachód Księżyca Wschód Słońca

1 W arszawa 6:41 6:30

2 Łódź 6:46 6:38

3 W rocław 6:58 6:46

4 Poznań 6:58 6:57

5 Szczecin 7:09 6:56

6 Gdańsk 6:52 6:40

7 Białystok 6:33 6:22

8 Toruń 6:52 6:40

9 Kraków 6:45 6:34

10 Lublin 6:35 6:24

11 Rzeszów 6:36 6:26

Zaćmienie nastąpi dość późno, gdy Księ
życ będzie już chylił się ku zachodowi, a 
niebo zacznie się powoli rozjaśniać (tab. 1,2, 
rys.l). Faza zaćmienia całkowitego będzie 
mniejsza, niż w kwietniu i wyniesie 1.245, 
jednak ze względu na niskie położenie nad 
horyzontem, blask Księżyca osłabnie bar
dzo, a przy zamgleniu nieba może się on stać 
nawet zupełnie niewidoczny.

W nieco korzystniejszej sytuacji będą 
przy tym obserwatorzy w Polsce zachodniej, 
dla których Księżyc znajdzie się nad hory
zontem nieco wyżej, zaś Słońce wzejdzie

nieco później. Wyjście Księżyca z cienia na
stąpi jednak w całym kraju na niskiej wyso
kości i prawdopodobnie będzie dostrzegalne 
dobrze tylko w pierwszej swej fazie. Dodat
kową atrakcją podczas zaćmienia będzie złą
czenie Księżyca z Saturnem -  planeta z pier
ścieniem znajdzie się w odległości ok. 3° na 
południe.

Przypominamy, że amatorskie obserwa
cje zaćmienia mogą polegać na:
»*• wyznaczaniu momentów kontaktu brzegu 

cienia z kraterami; momenty te wyzna
czamy wizualnie z dokładnością do kilku
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Tabela 3. Efemerydy zakryć gwiazd przez zaćmiony Księżyc. Momenty podano w czasie let
nim. P oznacza kąt pozycyjny od północnego punktu tarczy Księżyca.

LP- Miasto
SA O  109068, 9.0 mag. SAO  109078,6.9 mag. SAO  109084, 7.0 mag. |

zakrycie P odkrycie P zakrycie P odkrycie P zakrycie P odkrycie P

1 Warszawa 4 :24:20 98 5 :17:20 222 4 45:22 57 5:42:13 264 5:04:04 89 5:58:31 233

2 Łódź 4:23:55 99 5 :16:55 221 4 44:51 58 5:42:23 263 5:03:58 90 5:58:28 235

3 Wrocław 4:23:16 100 5:16:52 219 4 43:59 59 5:42:36 261 5:03:44 92 5:58:22 238

4 Poznań 4 :20:38 95 5:16:03 224 4 43:16 55 5:40:52 265 5:01:45 88 5:57:45 234

5 Szczecin 4 :17:32 91 5:14:59 228 4 41:37 51 5:38:36 269 4 :59:06 84 5 :56:40 237

6 Gdańsk 4:19:25 90 5 :16:08 230 4 43:21 50 5:38:35 271 5:00:05 82 5 :56:52 239

7 Białystok 4 :24:14 96 5:17:43 225 4 45:46 55 5 :41:26 267 5:05:37 87 5:58:18 235

8 Bydgoszcz 4 :20:41 94 5 :16:18 226 4 43:31 53 5 :40:12 267 5:01:21 86 5:57:37 236

9 Kraków 4:27:22 105 5 :16:50 215 4 46:02 64 5:44:30 257 5:06:53 96 5:59:04 225

10 Lublin 4 :27:04 102 5:17:45 218 4 46:34 61 5:43:45 261 5 :06:08 93 5:59:07 229

11 Rzeszów 4:29:06 106 5:17:24 214 4 47:07 64 5:45:00 257 5:07:56 97 5:59:21 225

sekund przy czym dla kraterów rozleglej- 
szych należy wyznaczyć trzy momenty -  
początku, środka i końca (por. rys.2);

«■ określaniu blasku zaćmionego Księżyca, 
szczególnie w okolicy maksimum; 
obserwacji zakryć gwiazd przez zaćmio
ny Księżyc.
Obserwacje zakryć gwiazd mogą się oka

zać bardzo cenne. W tab.3 podano efemery
dy tych zakryć dla kilku miast w Polsce.

Zjawisko stanowi, jak zwykle, okazję do 
wykonywania zdjęć oraz nagrań video.

Marek Zawilski

Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych

YOphiuchi (1747-06) 
a =  17h47m.3 P = -6°07’ (1900.0)
A: 5m.9 -  6m.5 V
Max: 2439853.30 + 17d. 12413 Typ: C? 
M-m = 0.44 
Sp. F8Ib -  G3Ib
W odległości około czterech stopni na 

północny zachód od gwiazdy v Wężownika 
leży jasna cefeida Y Ophiuchi. Zmienna ta 
ma nietypową krzywą zmian jasności jak na 
cefeidę o okresie 17 dni. Stwierdzono także,

iż w jasności fotograficznej moment maksi
mum wypada o 0d.28 wcześniej niż w jasno
ści wizualnej. Wskaźnik barwy B-V zmienia 
o d +1.25 d o +1.52.

18 '“ 0 0 '"

-  5°
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RS Ophiuchi (1744-06) 
a  = 17h44m. 8 p = - 6 ”4 1 ’ (1900.0)
A: 4m.3 -  12m.5 V Typ: Nr Sp. Ocp = M2: 
W odległości kątowej 1° od cefeidy Y 

Oph, znajduje się ciekawa zmienna RS Op
hiuchi. RS Ophiuchi należy do nielicznej 
klasy nowych powrotnych. Dotychczas 
zaobserwowano cztery jej wybuchy w 1898, 
1933, 1958, 1967 i 1985 roku. Jej pierwszy 
wybuch nie był bezpośrednio obserwowany; 
dopiero kilka lat później W.G. F l e m i n g  
przeglądając stare zdjęcia nieba obejmujące 
okolice zmiennej, zauważył iż gwiazda o 
dotychczasowej jasności około 12m zwię
kszyła nagle jasność do 7m. Niewielka ilość 
zdjęć z tego okresu nie pozwoliła na wykre
ślenie pełnej krzywej zmian jasności. Cho
ciaż w maksimum RS Oph osiąga 4m to 
zmienna szybko słabnie i po upływie około 
miesiąca od momentu maksimum, jej jas
ność spada do mniej więcej 9m. Najlepszym 
okresem do obserwacji tej zmiennej są mie
siące wiosenno-letnie.

Tomasz Krzyt

URANIA -  pakiet programów astrono
micznych na PC

Najczęściej wiedzę astronomiczną przy
swajamy z książek. Jednak w obecnych cza
sach coraz powszechniej możemy korzystać 
z pomocy komputerów i wykorzystywać do 
nauki programy komputerowe. Takie zada
nia dydaktyczne spełnia nowy program 
astronomiczny URANIA. Może on być 
wykorzystywany zarówno przez miłośni
ków astronomii, jak  i przez uczniów oraz 
nauczycieli szkół średnich jako pomoc na 
lekcje fizyki z astronomią.

Dydaktyczne cechy programu przejawia
ją  się m.in. w symulacjach graficznych. 
Przedstawiają one ruchy Słońca, Księżyca i 
planet na niebie oraz związane z nimi zagad
nienia: fazy i libracje Księżyca, miesiąc sy-

nodyczny i syderyczny, ekliptykę, równanie 
czasu, prawa Keplera, konfiguracje planet. 
Symulacje nie są traktowane w URANII tyl
ko jako pokaz, ale można wpływać na ich 
przebieg zmieniając pewne parametry. I tak 
w symulacji ilustrującej dzienny i roczny 
ruch Słońca można dowolnie zmieniać dłu
gość i szerokość geograficzną, sprawdzając 
w ten sposób jak wygląda ruch Słońca w 
różnych miejscach kuli ziemskiej i w róż
nych porach roku. W symulacji trzeciego 
prawa Keplera można zmienić orbitę jednej 
z planet i zobaczyć, jak wygląda jej ruch. W 
opcji dotyczącej libracji Księżyca można się 
przekonać, że z powodu eliptyczności orbity 
Księżyca widoczna jest z Ziemi ponad poło
wa jego powierzchni. Mimośród orbity moż
na sztucznie powiększyć i zobaczyć, w ja
kim przypadku cała powierzchnia naszego 
satelity jest widoczna z Ziemi. Wiadomości 
nabyte podczas pracy z programem można 
sprawdzić rozwiązując zawarte w nim zada
nia o zróżnicowanym stopniu trudności.

W celu pełniejszego zilustrowania oma
wianych w programie ciał niebieskich w 
URANII zawarto prawie 30 pięknych foto
grafii Słońca, Księżyca i planet pochodzą-
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cych z misji sond kosmicznych i Teleskopu 
Kosmicznego Hubble’a. Są wśród nich zdję
cia niewidocznej z Ziemi powierzchni Księ
życa, granul i plam słonecznych, powierzch
ni czerwonej planety widzianej z sondy Vi
king, najdokładniejsze obecnie zdjęcie Plu
tona i radarowe zdjęcie Wenus. Do każdej 
fotografii dołączono odpowiedni opis.

Miłośnikowi astronomii prowadzącemu 
obserwacje nieba, URANIA oferuje potężne 
narzędzie obliczeniowe. Przy jej pomocy 
można otrzymać, na dowolny moment w la
tach 1500-2500, współrzędne Słońca, Księ
życa i planet w układach równikowych (tzw. 
pierwszym i drugim) oraz horyzontalnym z 
dokładnością rzędu sekundy łuku. Program 
wykorzystuje w obliczeniach analityczną 
teorię Browna ruchu Księżyca oraz rozkład 
w szeregi okresowych ruchów planet, uwz
ględniając przy tym wzajemne perturbacje 
ciał Układu Słonecznego. Podawane w pro
gramie tzw. współrzędne widome (tj. takie, 
na które trzeba nastawić teleskop) uwzględ
niają efekty aberracji światła, precesji i nuta- 
cji. URANIA podaje również elongacje i jas
ności planet, fazy Księżyca, początki pór ro
ku, dla dowolnego miejsca na kuli ziemskiej 
momenty: wschodów, górowań, zachodów 
Słońca, Księżyca i planet, świtów i zmierz
chów astronomicznych. W obliczeniach 
wschodów, zachodów i górowań uwzglę
dniono takie efekty jak: paralaksa horyzon
talna, refrakcja atmosferyczna oraz widome 
rozmiary Słońca i Księżyca. Średnia dokład
ność tych momentów wynosi około dwie mi
nuty. Wyniki obliczeń można zawsze wy
drukować lub zapisać w pliku, na dysku 
komputera. Program zatem, w omawianym 
zakresie obliczeń, może w pełni zastąpić ty
powe roczniki astronomiczne.

URANIA przedstawia drogę i aktualne po
łożenie Słońca, Księżyca i planet na mapach 
nieba zawierających gwiazdy do 7 wielkości 
gwiazdowej. W programie przedstawiono

również wzajemne rozmieszczenie Słońca, 
Księżyca i planet widziane przez obserwato
ra znajdującego się poza Układem Słonecz
nym, oraz ich płożenia na sferze niebieskiej, 
widoczne przez obserwatora w dowolnym 
miejscu na Ziemi i o dowolnym czasie.

URANIA posiada łatwe w obsłudze środo
wisko graficzne, jest wyposażona w konte
kstową pomoc dostępną w każdym miejscu 
programu. Szczegółowy opis poruszanych 
zagadnień astronomicznych znajduje się w 
dodanym do programu Przewodniku Użyt
kownika.

Aby zainstalować URANIĘ wystarczy 
mieć komputer IBM PC XT z kartą graficzną 
Hercules. Im lepszy komputer, tym szybciej 
jednak będą wykonywane obliczenia. Do 
oglądania kolorowych zdjęć konieczna jest 
karta SVGA, mogąca pracować w trybie 
640x480 punktów z 256 kolorami. Program 
można instalować pod DOS oraz jako apli
kację DOS-ową pod WINDOWS 3.x i WIN
DOWS 95.

Zainteresowani kupnem URANII mogą ją  
zamówić w firmie TAURUS Wdrożenia In
formatyczne, ul. Zakątek 13/4, 30-076 Kra
ków, tel./fax (0-12) 37-63-32. Cena progra
mu z licencja jednostanowiskową wynosi 38 
zł, a z licencją wielostanowiskową 57 zł, 
plus koszty przesyłki. Pudełko z URANIĄ 
zawiera 3 dyskietki 3,5 HD, 74-stronicowy 
Przewodnik Użytkownika, kartę rejestracyj
ną i umowę licencyjną.

Iwona Chyży

Wakacyjny konkurs Uranii -  1996

Z prawdziwą przyjemnością ogłaszamy, 
już po raz piąty, konkurs na WAKACYJNE 
ZDJĘCIE NIEBA! Do wzięcia w nim udzia
łu zapraszamy wszystkich miłośników nieba 
i fotografii. Latem mamy krótkie noce, ale są 
wakacje i urlopy -  troszkę więcej czasu na 
to, co lubimy. Może właśnie w tym roku uda



6/1996 URANIA 185

się uwiecznić coś szczególnie ciekawego 
czy ładnego -  warto spróbować! Dla najle
pszych będą oczywiście nagrody. Nagroda 
pierwsza to teleskop ufundowany przez fir
mę Uniwersał z Żywca. Dziękujemy! Na
grody dalsze to bezpłatna prenumerata Ura
nii na 1997 rok oraz książki z Biblioteczki 
Uranii. Termin nadsyłania prac upływa 25 
października br.

Dla porządku przypominamy, że opis ob
serwacji powinien zawierać: nazwę fotogra
fowanego obiektu, jego położenie na niebie, 
dokładną datę, czas i miejsce dokonywania

obserwacji, nazwę instrumentu, z jakiego 
korzystamy (aparatu fotograficznego, błony, 
czasu naświetlania, przesłony). Pomaga to 
początkującym miłośnikom rozpocząć foto
graficzne zmagania z astronomią bez ko
sztownych i denerwujących prób i błędów.

Wszystkim Czytelnikom życzymy mi
łych wakacji, udanego wypoczynku, ładnej 
pogody w dzień i wielu bezchmurnych nocy! 
Fotoamatorom dodatkowo życzymy cieka
wych i pięknych zdjęć.

Redakcja

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Janusz Gil, Ufo, Daniken i zdrowy roz
sądek (z udziałem Jarosława Kijaka). 
Książka wydana staraniem Fundacji Rozwo
ju Centrum Astronomii w Zielonej Górze, 
stron 222, Zielona Góra 1995.

Po słynnym niegdyś dziele zbiorowym -  
Z powrotem na Ziemię. Spór o pochodzenie 
cywilizacji ludzkich -  pod redakcją Andrzeja 
Kajetana Wróblewskiego (zob. Urania nr 
11/1981) oraz książek Wydawnictwa “Pan
dora” z serii “Nauka. Pseudonauka. Szarla
taneria” (również omawianych w Uranii) 
pojawiła się nowa pozycja, której Autor, 
prof. Janusz G i l z  Wyższej Szkoły Pedago
gicznej w Zielonej Górze najwyraźniej zde
nerwował się (i słusznie) szkodliwą acz do
chodową działalnością różnych nowo po
wstałych wydawnictw z upodobaniem lan
sujących pseudonaukę i wyłudzających od 
Czytelników pieniądze za rzekome “prawdy 
absolutne” .

Wstęp oraz Fenomen UFO dotyczą za
gadnienia Niezidentyfikowanych Obiektów 
Latających, których -  jak wiadomo -  nie ma. 
98 % doniesień o tzw. UFO (NOL) dotyczy 
znanych -  chociaż może nie aż powszechnie 
-  zjawisk astronomicznych, optycznych,

geofizycznych, meteorologicznych, a także 
mistyfikacji. Pozostałe 2 % to jak dotąd są 
zjawiskami niewytłumaczalnymi, lecz za
pewne trudno orzec, czy mogą to być obie
kty pozaziemskiego pochodzenia. Niewy
kluczone, że część z nich to bardzo wyrafi
nowane mistyfikacje, do których nikt się nie 
chce przyznać; część stanowi próby tajnych 
obiektów latających różnych państw (np. 
Chin, Iraku, RPA) i wreszcie część -  ale już 
bardzo znikoma -  to rzeczywiste efekty nie
znanych jak na razie zjawisk naturalnych.

Rozdział drugi O teorii względności i pa
radoksie bliźniąt zawiera osobiste przemy
ślenia Autora na temat spowolnienia czasu w 
układach poruszających się z prędkościami 
podświetlnymi. Niestety, nie jest on prze
konywujący. Czytelnik może odczuwać pe
wien niedosyt informacyjny. Wprawdzie 
wszystko, co pisze Autor, jest prawdą, ale 
rozważając czas fizyczny nic nie wspomina 
o czasie biologicznym. Ponadto nie zgadzam 
się z kategorycznością osądu o absolutnej 
niemożności podróży międzygwiazdowych. 
Takich “jasnych, logicznych argumentów” o 
niemożności tego czy innego rozwiązania 
mieliśmy w historii nauki w bród, że przypo-
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mnę słynny dowód niemniej słynnego astro
noma Simona N e w c o m b a  o niemożno
ści zbudowania machiny latającej cięższej 
od powietrza. W fizyce istnieje zaledwie kil
ka zasad “absolutnych” (zasad zachowania), 
a i to najważniejsza z nich -  zasada zacho
wania materii i energii -  została zaatakowa
na przez Freda H o y 1 e ’ a. Autor po prostu 
pomylił technologię z fizyką. W dodatku 
wiadomo, iż w naturze ludzkiej leży skłon
ność do osiągania rzeczy niemożliwych (o 
ile nie przeczą im wspomniane prawa fizy
ki), lub zgoła “niepotrzebnych” -  dotarcie do 
biegunów, zdobycie Mt Everestu itp. Stąd 
też -  nawet jeśli będzie to “bezużyteczne” i 
okupione ogromnymi stratami i ofiarami -  
ludzie wyruszą do najbliższych gwiazd, a na 
to ani Janusz Gil, ani Andrzej M a r k s  nic 
nie poradzą. Oczywiście nie ma to najmniej
szego odniesienia i do UFO, i do rewelacji 
Danikena, które to “fenomeny” są po prostu 
bredniami osób uważających, iż cztery pod
stawowe działania arytmetyczne wystarczą 
do zgłębienia wszystkich tajemnic Wszech
świata.

Rozdział Fenomen popularności Ericha 
von Danikena można by nazwać “wyważa
niem otwartych drzwi” (wobec wielu kryty
cznych publikacji, jakie na ten temat poja
wiały się również w Polsce), gdyby nie upor
czywość “ślepej, świętej wiary” we wszech
mocnych Kosmitów, którzy na Ziemię 
“przybyli, zobaczyli i urządzili”. Zaprawdę 
Pan Bóg nakreślił granice ludzkiego rozu
mu, ale “zapomniał” to uczynić dla głupoty! 
Nie negujemy, za Autorem, możliwości od
wiedzin Ziemi przez przedstawicieli innych 
cywilizacji kosmicznych (o ile takowe ist
nieją), ale nie mamy na to ani jednego prze
konywującego argumentu nie mówiąc już o 
dowodach. Dobrze zatem się stało, że jest ta 
“Książka zalecana przez Ministerstwo Edu
kacji Narodowej do użytku szkolnego i wpi
sana do zestawu książek pomocniczych do

nauki fizyki i astronomii na poziomie szkoły 
ponadpodstawowej”.

Niemniej jednak mam parę zastrzeżeń: po 
pierwsze o Danikenie należało pisać w cza
sie przeszłym (a może nawet zaprzeszłym), 
ponieważ nie żyje on już od dwóch lat i nie 
może więcej propagować swoich idei, ani 
też bronić się przed zarzutami. Po drugie -  
czy to nie jest zbyt wielki zaszczyt dla pira- 
midologii, aby tak się nad nią rozwodzić? 
Jasno i dobitnie ujął to Willy L e y  w książ
ce W niebo wpatrzeni: “[...] rezultatem tego 
była katastrofa intelektualna”. Po trzecie 
mam ambiwalentne odczucie co do cytowa
nej na str. 131 REGUŁY BODEGO. Dlacze
go nie “Titiusa-Bodego”, jak to zwykło się 
podawać w literaturze astronomicznej? W 
dodatku w klasycznej postaci nie obejmowa
ła ona Neptuna i Plutona (nie były te planety 
podówczas znane). Nadal upieram się twier
dzić, że reguła spełnia się dla Plutona, ale nie 
dla Neptuna. Dlaczego tak jest, tego nie wie 
nikt. Niemniej jednak zastanawiający jest re
zonans 3:2 w okresach ruchu orbitalnego 
Neptuna i Plutona.

Rozdział czwarty, a także piąty, stanowi 
popularyzację najnowszych osiągnięć astro
fizyki, kosmologii i kosmogonii. W nich Au
tor jakby zaprzecza wcześniejszemu zdro
worozsądkowemu podejściu do fenomenów 
UFO i paleoastronautyki, jednak mamy do 
czynienia z takimi zjawiskami, do których 
podejście klasyczne wcale nie pasuje. Stano
wi to wielki sukces Autora, który uczy Czy
telników, kiedy posługiwać się zdrowym 
rozsądkiem, a kiedy od niego odstąpić.

Ostatni, szósty rozdział -  Poszukiwanie 
cywilizacji pozaziemskich -  próbuje na kil
kunastu stronicach dać odpowiedź na pyta
nia, nad którymi uczeni głowią się od co naj
mniej czterystu lat. Uważam to za wielkie 
uproszczenie i uroszczenie. Należało albo 
zrezygnować z tego rozdziału, lub napisać 
oddzielną książkę. Na domiar wszystkiego
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Autor sam sobie perfidnie zaprzecza -  bo 
albo nie ma cywilizacji, nie ma możliwości 
podróży międzygwiezdnych i być może ko
munikacji między cywilizacjami, albo ist
nieją, tylko my nie umiemy tego wykorzy
stać -  a wtedy wszystkie nasze rozważania 
są nic nie warte.

T. Zbigniew Dworak

William N. Stiebing, Jr., Starożytni 
astronauci, kosmiczne zderzenia i inne 
popularne teorie o ludzkiej przeszłości.
Przełożył z angielskiego Grzegorz Koło
dziejczyk. Wyd. Pandora, seria „Nauka, 
pseudonauka, szarlataneria”. Łódź 1994.

Pojawiła się oto kolejna już książka z co
raz bardziej poczytnej serii „Nauka, pseudo
nauka, szarlataneria” -  krytycznie właśnie 
nastawiona do owych popularnych teorii o 
ludzkiej przeszłości negujących z reguły ol
brzymi wysiłek intelektualny i fizyczny na
szych przodków. Zainteresuje ona miłośni
ków astronomii chociażby ze względu na na
stępujące rozdziały: Atlantyda, zaginiony 
kontynent, dalej Kosmiczne katastrofy, na
stępnie w poszukiwaniu starożytnych kosmo
nautów, wreszcie Tajemnice Piramid -  każ
dy zresztą z innego powodu.

Najmniej treści astronomicznych znajdu
jem y w rozdziale o Atlantydzie -  jej ewentu
alnym istnieniu oraz domniemanym położe
niu. Autor kwestionuje nawet utożsamianie 
Atlantydy z cywilizacją i morskim imperium 
minojskim, którego upadek wiąże się z wy
buchem wulkanu na Therze (Santorynie). 
Brak jednak w cytowanej literaturze zasad
niczej dla tego problemu pozycji, a miano
wicie książki A.G. G a l a n o p o u l o s a  i 
E. B a c o n a  Atlantis, the Truth behind the 
Legend podważa zasadność twierdzeń Auto
ra.

Kolejny rozdział dotyczy właściwie jed
nostronnej i nieudokumentowanej hipotezy 
Immanuela V e l i k o v s k y ’ e g o ,  najpeł

niej wyłożonej w jego książce Worlds in 
Collision (Światy w zderzeniu). Historia 
tych kosmicznych katastrof była już wielo
krotnie omawiana na łamach Uranii, a więc 
nie ma potrzeby jej powtarzać. Czytelnika 
zachęcamy do zaznajomienia się z nią, po
nieważ jest starannie i wyczerpująco nakre
ślona i skrytykowana przez Autora.

Rozdział o rzekomych odwiedzinach Zie
mi przez paleoastronautów dotyczy tzw. śla
dów przebywania na naszej planecie istot 
pozaziemskich, „paleoastronautów” w Biblii 
i innych starożytnych tekstach -  omawia 
także mapę Piriego R e i s a i słynne linie z 
Nazca, tunele i złoto Ekwadoru, kwestię tzw. 
kosmonauty z Palenque i innych portretów 
(?) przybyszów z kosmosu, wreszcie poru
sza zagadnienia śladów wysokiej cywilizacji 
technicznej oraz pozostałych zagadek ar
cheologicznych. I te tematy były wiele razy 
poruszane na łamach naszego pisma. Dodać 
jedynie należy, iż Autor jest bardzo scepty
cznie nastawiony do „dowodów” odwiedzin 
z Kosmosu i krytycznie patrzy na poczyna
nia D a n i k e n a i jemu podobnych. Co do 
słynnej mapy admirała Piriego Reisa, to trze
ba raz na zawsze podkreślić, iż nie rysował 
on żadnej Antarktydy, a tylko przesuniętą 
bardziej na południe wyimaginowaną przez 
Ptolemeusza Terra Incognita Australis, po
nieważ w czasie powstawania mapy było już 
wiadomo, że Afrykę da się opłynąć od po
łudnia. Piri Reis narysował ową Terra..., po
nieważ jako muzułmanin był gorącym zwo
lennikiem i wyznawcą Ptolemeusza.

W następnym rozdziale również nie ma
my zbyt wiele treści astronomicznych -  chy
ba tylko to, że całą tę bzdurną piramidologię 
zapoczątkował niestety astronom królewski 
Charles Piazzi S m i t h .  Co prawda jako 
pierwszy o tajemnicach piramid pisał John 
T a y l o r ,  wydawca londyński, ale Smith 
wsparł „naukowo” owe hipotezy. Autor rze
czowo demaskuje poczynania Smitha (na-
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wet „naciąganie” pom iarów) oraz przystę
pnie wyjaśnia -  w oparciu o najnowsze zdo
bycze nauki -  m etody budowy piramid i bal
sam owania zwłok.

Pozostałe rozdziały -  Potop  oraz Kto od
krył Amerykę -  są równie ciekawe, ale już 
nie zawierają treści astronom icznych. G od
ny uwagi jest natomiast ostatni rozdział Po
pularne teorie i tzw. Establishm ent naukowy, 
czyli środowisko zawodowych naukowców, 
w którym Autor wyjaśnia, jakie są wspólne 
cechy popularnych (populistycznych?) teorii
i dlaczego teorie te cieszą się uznaniem 
wśród zwykłych czytelników ? Cenny jest 
też tekst o braku porozum ienia uczonych z

opinią publiczną. Z  jednej strony Autor słu
sznie zauważa, iż często brak jest pozycji 
popularnonaukowych pisanych przez uczo
nych, a z drugiej stwierdza, że nie jest prze
cież obowiązkiem  wdawanie się uczonych w 
polem ikę z każdą bzdurną hipotezą, jakich 
corocznie wiele pojawia się w druku.

W ynika stąd jednak wniosek, że literatury 
popularnonaukow ej powinno pojawiać się 
więcej, zaś wydawcy winni być bardziej 
sceptycznie nastawieni do różnych tekstów 
objawiających rzekom o absolutnie słuszną i 
jedyną prawdę.

T. Zbigniew Dworak

ELEMENTARZ URANII

Księżyce Neptuna

W okół N eptuna krąży 8 księżyców. Naj
bliżej (średnia odległość od planety 48 tys. 
km) Najada, dalej Talassa (50 tys. km), De- 
spojna (52.5 tys. km), G alatea (62 tys. km). 
Larysa (73.6 tys. km), Proteusz (117.6 tys. 
km), Tryton (354.8 tys. km) oraz -  najdalej 
-  Nereida (średnio 513.4 tys. km). Przed 
przelotem sondy Voyager 2 koło Neptuna, 
tzn. do roku 1989, znane były tylko dwa 
ostatnie księżyce. Sześć nowoodkrytych ma 
bardzo m ałe promienie (między 25 a 200 
km), a krążą wszystkie po kołowych orbi
tach w płaszczyźnie równika planety.

Proteusz je s t szóstym księżycem  licząc 
wg rosnącej odległości od Neptuna. Chociaż 
jest drugi co do wielkości (promień 200 km) 
odkryty został dopiero w 1989 r., bo ma bar
dzo małe albedo (tzn. je s t ciemny). Sądząc z 
dotychczasowych m ateriałów jest to jeden z 
dwu najbardziej asym etrycznych księżyców 
w Układzie Słonecznym (drugi to Amaltea). 
Na południowej półkuli Proteusza Voyager
2 zauważył zagłębienie o głębokości 10 km

i średnicy 250 km -  proponowano nazwać je  
“depresją południową” .

Tryton, największy księżyc Neptuna, o 
promieniu 1350 km, jest siódmy licząc wg

A

Fot. 1. Z djęcie  P ro teusza w ykonane 25 sie rp n ia  1989 r. p rze  
so n d ę  V oyager 2 z  odległos'ci 146 tys. km.
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rosnącej odległości od planety. N a jego lo
dowej powierzchni widać duże bogactwo 
struktur geologicznych, choć nie zauważono 
tam gór. Są za to kratery uderzeniowe (naj
większy ma 27 km średnicy), uskoki, szero
kie na 80 km pęknięcia, zam arznięte jeziora, 
czynne wulkany -  gejzery “strzelające” cie
kłym azotem  na wysokość do 8 km. Tryton
-  nieco większy od K siężyca -  m a atm osfe
rę, w której skład wchodzi głównie azot, tro
chę m etanu i śladowe ilości tlenku węgla. 
Panująca przy powierzchni Trytona tem pe
ratura -  tylko 37 K -  jest najniższa z zanoto
wanych w Układzie Słonecznym! Na połu
dniowej jego  półkuli w idać coś w rodzaju 
różowawej czapy polarnej -  być m oże skła
dającej się z azotow ego śniegu i lodu. Tryton
-  jeśli chodzi o rozm iary, gęstość, grubość 
atm osfery -  jest bardzo podobny do Plutona. 
Jako jedyny z księżyców  Neptuna porusza 
się po orbicie ruchem wstecznym i powoli 
zbliża się do m acierzystej planety. M oże to 
sugerować, że je s t przechw yconą planetoi- 
dą. Tryton został odkryty przez W. L a s 
s e  11 a w 1846 r.

N ereida, ostatni, ósmy księżyc N eptuna 
odkryta w 1949 r. przez G erarda K u i p e r a.

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

Słońce
Słońce w swym ruchu rocznym po eklip- 

tyce 22 w rześnia przekracza równik niebie
ski w punkcie równonocy jesiennej wstępu
jąc  w znak W agi, a dni stają się coraz krót
sze. W  W arszawie 1 w rześnia Słońce wscho
dzi o 5h47m, zachodzi o 19h24m, a 30 wrześ
nia wschodzi o 6h35m, zachodzi o 18h15m.

Księżyc
W e wrześniu kolejność faz Księżyca jest 

następująca: ostatnia kw adra 4d21h, nów 
13dl h, pierw sza kw adra 20d13h i pełnia

Wrzesień 1996 r.

27d5h. W apogeum Księżyc znajd/ic się 9 
września, a w perygeum 24 września. Nad 
ranem 27 września zdarzy się całkow ite za
ćm ienie Księżyca.

W e wrześniu tarcza Księżyca zakryje Al- 
debarana, najjaśniejszą gwiazdę w gwiaz
dozbiorze Byka, ale zjawisko to będzie u nas 
niewidoczne.

Planety i planetoidy
Ozdobą porannego nieba jest nadal W e 

n u s ,  która pięknie błyszczy nad wschodnim 
horyzontem  jak gwiazda —4.2 wielkości. W

l ut 2 I lagmempowier/chm hyionu nu zdjęciu wykonan>m25 
sierpnia 1989 r. przez sonde Voyager 2 z odległości 40 tys., km; 
na zdjęciu można rozróżnić szczegóły o rozmiarach 750 m.

Jej orbita jest silnie nachylona do płaszczy
zny równika planety i ma duży m im ośród -  
odległość Nereidy od Neptuna zm ienia się 
pięciokrotnie (od około 2 min km w pericen- 
trum do około 10 min km w apocentrum).

MSK
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pobliżu Wenus można też odnaleźć znacznie 
słabszego M a r s a  (+1.5 wielk.). W ostat
niej dekadzie września rankiem nad wschod
nim horyzontem możemy odnaleźć M e r 
k u r e g o ,  który pod koniec m iesiąca osiąg
nie jasność gwiazdy około zerowej wielko
ści. J o w i s z  widoczny jest wieczorem jako 
jasna gw iazda-2 .3  wielk. w gwiazdozbiorze 
Strzelca; przez lunety możemy jeszcze ob
serwować ciekawe zjaw iska w układzie 
czterech galileuszowych księżyców Jow i
sza. S a t u r n  widoczny jest przez całą noc 
na granicy gwiazdozbiorów Ryb i Wielory
ba jako gwiazda +0.5 wielkości. U r a n  i 
N e p t u n  widoczne są jeszcze wieczorem 
nisko nad horyzontem: Uran ok. 6 wielk. 
gwiazd, w gwiazdozbiorze Koziorożca, a 
Neptun 8 wielk. na granicy gwiazdozbiorów 
Strzelca i Koziorożca. P l u t o n  jest ju ż  nie
widoczny.

W drugiej połowie nocy możemy przez 
lunetę obserwować planetoidę J  u n o wśród 
gwiazd 8 wielkości w gwiazdozbiorze Ryb. 
Podajemy równikowe współrzędne planetki 
dla kilku dat: ld: rekt. l hl l m.4, dek i.+3 °10 ’ ; 
1 l d: rekt. lh10m.4, deki. + 1 °26 ’ ; 21d: rekt. 
1 h6m9, deki. -0 °3 8 ’ ; X. 1d: rekt. 1h 1 m4, deki. 
-2 *5 3 ’ .

* * *

l d Księżyc 1 i jego cień przechodzi na tle 
tarczy Jowisza; obserwujemy koniec przejścia: 
księżyca o 21h 13m, a cienia o 22h22m.

2d O 7h Wenus w złączeniu z Polluksem (w 
odl. 9°), jedną z dwóch jasnych gwiazd w 
gwiazdozbiorze Bliźniąt. Wieczorem księżyc 2 
zbliża się do brzegu tarczy planety i o 21h47m 
rozpocznie przejście na jej tle; cień tego księ
życa pojawi się na tarczy Jowisza dopiero po 
północy.

3d Dwie planety nieruchome w rektascensji 
zmieniają kierunek swego ruchu wśród gwiazd 
na sklepieniu niebieskim: o 16h Jowisz, o 22' 
Merkury.

4d O 16h bliskie złączenie Księżyca z Alde- 
baranem, gwiazdą pierwszej wielkości w

Dane dla obserw atorów  S łońca 
(na 14h czasu środk.-europ.)

Data
1996

P
[•]

Bo
n

Lo
[‘I

IX 1 +21.26 +7.19 222.98
3 +21.75 +7.22 196.56
5 +22.22 +7.23 170.14
7 +22.66 +7.24 143.74

9 +23.08 +7.23 117.32

11 +23.47 +7.22 90.92
13 +23.84 +7.20 64.51
15 +24.18 +7.18 38.11
17 +24.50 +7.14 11.70
19 +24.80 +7.10 345.30
21 +25.08 +7.04 318.90

23 +25.32 +6.98 292.50
25 +25.53 +6.92 266.11
27 +25.72 +6.84 239.71
29 +25.88 +6.76 213.32

__X 1 +26.02 +6.66 186.92

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy; Bo, Lo -  heliogra- 
ficzna szerokośćć i długość środka tarczy; 
18d11 h16m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0'.

gwiazdozbiorze Byka; zakrycie gwiazdy przez 
tarczę Księżyca widoczne będzie w północno- 
wschodniej Rosji, na Alasce, w Północnej Ka-
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nadzie i na Grenlandii. O 17h złączenie Wenus 
z Marsem w odl. 3°. Wieczorem w pobliżu Jo 
wisza nie dostrzegamy jego 2 księżyca, który 
ukryty jest za tarczą i w strefie cienia planety; 
o 22h0m obserwujemy koniec zaćmienia tego 
księżyca (pojawi się on z prawej strony tarczy, 
w lunecie odwracającej, w odległości równej 
średnicy tarczy od je j brzegu).

7d Wieczorem księżyc 1 zbliża się do brze
gu tarczy Jowisza. O 23h30m nastąpi początek 
zakrycia tego księżyca przez tarczę planety.

8 21h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 
6°. Księżyc 1 i jego cień przechodzą na tle tar
czy Jowisza; obserwujemy początek przejścia: 
księżyca o 20h50m, a cienia o 22h3m (koniec 
przejścia księżyca nastąpi o 23h4m).

9d 1h Wenus w złączeniu z Księżycem w odl. 
3°. Wieczorem dwa księżyce Jowisza, 1 i 4, 
ukryte są w cieniu planety, a księżyc 2 zbliża 
się do brzegu tarczy z “zamiarem” przejścia na 
je j tle (kwadrans po północy). O 21 27m obser
wujemy koniec zaćmienia księżyca 1 dość bli
sko prawego brzegu tarczy planety (w lunecie 
odwracającej). Koniec zaćmienia księżyca 4 
nastąpi dopiero o 23h17m, a nagłe pojawienie 
się tego księżyca z cienia planety dostrzeżemy 
daleko od prawego brzegu tarczy, w odległości 
prawie trzech średnic tarczy.

10d Wieczorem księżyc 3 ukryty jest w cie
niu Jowisza. O 22h3m obserwujemy koniec za
ćmienia tego księżyca w odległości trzech pro
mieni tarczy od je j prawego brzegu (w lunecie 
odwracającej).

1 l d Księżyc 2 Jowisza ukryty jest za tarczą, 
a potem w cieniu planety i do zachodu Jowisza 
w Polsce jest niewidoczny.

15d Księżyc 1 zbliża się do brzegu tarczy 
Jowisza i o 22h43m rozpocznie przejście na je j 
tle.

16d Księżyc 1 ukryty jest w cieniu Jowisza; 
koniec zaćmienia tego księżyca nastąpi dopie
ro o 23h22m.

17d15h Górne złączenie Merkurego ze Słoń
cem. Wieczorem mamy serię ciekawych zja

wisk w układzie księżyców Jowisza. Księżyc 1 
dopiero co ukończył przejście na tle tarczy pla
nety, a do 20h42m widoczny był cień tego księ
życa na tarczy Jowisza. Księżyc 3 do 20h49m 
ukryty był za tarczą planety. Księżyc 4 prze
chodzi na tle tarczy planety i o 21h48m obser
wujemy koniec przejścia. Księżyc 3 oddala się 
od brzegu tarczy, ale o 22h46m zniknie nagle w 
cieniu planety (początek zaćmienia).

18d Księżyc 2 zbliża się do brzegu tarczy 
Jowisza. O 21h48m obserwujemy początek za
krycia tego księżyca przez tarczę planety.

20d Księżyc 2 przechodził na tle tarczy Jo 
wisza, a do 21h24m na tarczy planety widoczny 
jest cień tego księżyca.

21d8h Jowisz w złączeniu z Księżycem w 
odl. 6°.

22d O 13h złączenie Neptuna z Księżycem 
w odl. 5°. O 20h0m Słońce wstępuje w znak 
Wagi, jego długość ekliptyczna wynosi wów
czas 180°; mamy początek jesieni astronomi
cznej. O 23h złączenie Urana z Księżycem w 
odl. 6°.

23d O 21h43m obserwujemy początek za
krycia 1 księżyca Jowisza przez tarczę planety.

24d Księżyc 1 przechodzi na tle tarczy Jowi
sza, a od 20 22m na tarczy planety widoczny 
jest także cień tego księżyca; księżyc 1 kończy 
przejście na tle tarczy o 21h19m. W tym czasie 
księżyc 3 zbliża się do brzegu tarczy planety i 
o 21h32m obserwujemy początek zakrycia tego 
księżyca. Cień księżyca 1 widoczny jest do 
22h37m.

25d24h Merkury nieruchomy w rektascen-
sji.

26d21h Saturn w opozycji. O 21h5m po raz 
drugi w tym miesiącu obserwujemy koniec za
ćmienia 4 księżyca Jowisza (szczegóły prze
biegu tego zjawiska opisane są pod datą 9 
września).

27d Całkowite zaćmienie Księżyca widocz
ne w zachodniej Azji, w Afryce, w Europie, na 
Islandii i Grenlandii, w obydwu Amerykach i 
we wschodniej części Oceanu Spokojnego; po-

/B ASTRO-BIT Programy komputerowe, algorytmy, katalogi
Ireneusz Włodarczyk . . .
ul. Rewolucjonistów 15/13 i inne materiały astronomiczne
42-500 BĘDZIN



192 URANIA 6/1996

dajem y m om enty poszczególnych faz zaćm ie
nia:

2h12m początek zaćm ienia półcieniowego, 
3h12m w ejście K siężyca w cień Ziem i, 
4 h19m początek zaćm ienia całkow itego, 
4 h54m centralna faza zaćm ienia,
5h29m koniec zaćm ienia całkowitego, 
6h36m K siężyc w ychodzi z cienia Ziem i.
O 6h Saturn w złączeniu z K siężycem  w odl. 

3°. W ieczorem  księżyc 2 wraz ze sw ym  cie

niem przechodzi na tle tarczy Jow isza; obser
wujemy początek przejścia cienia (o 21hl l m) i 
koniec przejścia księżyca (o 21h23m).

M om enty  w szystk ich  z jaw isk  podane  są 
w czasie  w schodn io -eu rope jsk im  (czasie  le t
nim  w Polsce).

G. Sitarski
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