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W akacyjny num er otwiera artyku ł S tan i
sława R. B R Z O ST K IE W IC Z A  poświęco
n y  jednem u z  najbardziej intrygujących  
problemów astronomii. Sprawa istnienia  
planet wokół innych n iż nasze Słońce 
gw iazd od bardzo dawna nurtu je  nie tylko  
przecież astronomów. I choć zdawano so
bie sprawę z  tego, że trudno byłoby znaleźć  
argum enty za tak n iezw ykłym  uprzyw ile
jowaniem  Słońca w  świecie gw iazd, że ty l
ko ono miałoby sw ój układ planetarny, to 
jednak długo nie udawało się wskazać wia
rygodnych dowodów obserwacyjnych lub 
teoretycznych istnienia "planet innych  
słońc". Dopiero ostatnie lata, a nawet 
miesiące, przynoszą coraz więcej fak tów  
obserwacyjnych, które nie znajdują lepsze
go w ytłum aczenia poza uznaniem  obecno
ści tak usilnie poszukiw anych obiektów.

Te frapujące zagadnienia przybliża  
nam n iestrudzony współpracownik U ra
n ii, którego treścią życia jest astronomia. 
Poświęcił się jej bez reszty od kiedy  -  ju ż  
ponad 50 lat tem u  -  po raz pierw szy spoj
rzał na Księżyc przez lunetkę ze szkieł oku
larowych, w łasnoręcznie zbudowaną na 
podstawie opisu opublikowanego jeszcze  
w  przedwojennej U ranii. Wielkie zasługi 
Stanisława R. Brzostkiewicza dla upo
wszechniania astronom ii zostały ju ż  daw 
no docenione m .in. uhonorowaniem go w  
1983 roku p ierw szym  medalem im. W ło
dzim ierza Zonna, prestiżowej nagrody 
Polskiego Tow arzystw a A stronom icznego  
za popularyzację w iedzy o Wszechświecie. 
Rangę sym bolu wdzięczności i uznania za 
to w szystko , czym  tak w ytrw ale wzbogaca 
polską ku lturę poprzez swe piśm iennic
two, ma nadanie im ienia Stanisława R. 
Brzostkiewicza teleskopowi zbudowane
m u przez szczecińskiego miłośnika astro
nom ii Jerzego Giergielewicza. Z  radością 
inform ujem y o tym  C zytelników  U ranii, 
a obu Panom składam y serdeczne gra tu 
lacje.
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Stanisław R. Brzostkiewicz -  Dąbrowa Górnicza

PLANETY INNYCH SŁOŃC

Czy poza Układem Słonecznym występu
ją  we Wszechświecie inne układy planetarne 
i ewentualnie jak często? Oto pytania, które 
astronomowie od dawna sobie zadają i na 
które właściwie do dziś nie uzyskano kon
kretnych odpowiedzi. Nie można się jednak 
temu dziwić, mamy tu do czynienia z nad
zwyczaj trudnym problemem, właściwie po
za zasięgiem współczesnej techniki obser
wacyjnej. Wyobraźmy sobie na przykład, że 
dokoła Gwiazdy Barnarda krąży planeta po
dobna do Ziemi i że zamieszkują ją  istoty 
rozumne, będące dokładnie na takim samym 
poziomie cywilizacyjnym jak mieszkańcy glo
bu ziemskiego. Tamtejsi astronomowie pew
nie też zadawaliby sobie pytanie, czy ich mi
niaturowy układ planetarny jest jakimś wy
jątkiem we Wszechświecie, czy raczej sta
nowi normalne następstwo ewolucji wszy
stkich lub przynajmniej większości gwiazd? 
Ta druga możliwość wydawałaby się im za
pewne bliższa prawdy, toteż niewątpliwie 
robiliby wszystko, aby swoje przypuszcze
nia potwierdzić. Słońce, będące dla nich jed
ną z najbliższych i jednocześnie najjaśniej
szych gwiazd, wchodziłoby w skład gwiaz
dozbioru Oriona. Blaskiem nie ustępowało
by Betelgeuse i choćby już dlatego byłoby 
często obserwowane, a z czasem tamtejsi 
astronomowie mogliby nawet dojść do wnio
sku, że okrąża je co najmniej jedna duża pla
neta. Za pomocą największych teleskopów 
zainstalowanych obecnie na Ziemi możnaby 
z hipotetycznej planety Gwiazdy Barnarda 
teoretycznie dostrzec Jowisza, lecz w pra
ktyce byłoby to chyba nieosiągalne, gdyż naj
większe oddalenie globu jowiszowego od 
Słońca wynosiłoby na tamtejszym niebie za
ledwie 0,0028 sekundy kątowej. Tak więc 
swą obecność Jowisz zdradziłby tylko pow

tarzającymi się w okresie około 12 lat trud
nymi do pomiarów zakłóceniami w ruchu 
Słońca.

Za centralne ciało owego hipotetycznego 
układu planetarnego przyjęliśmy Gwiazdę 
Barnarda. Nie był to jednak wybór zupełnie 
przypadkowy, bo jak wiadomo -  tę właśnie 
gwiazdę od dawna się podejrzewa o posiada
nie planet. Jest to czerwony karzeł typu wid
mowego M 5, oddalony od nas o około 6 lat 
świetlnych, lecz prędkość radialna gwiazdy 
wynosi minus 108 km/s, a to po prostu ozna
cza, że zbliża się ona do Słońca i za około 2 
miliony lat będzie bliżej niego niż układ Alfa 
Centauri. Niekiedy astronomowie zwą ją 
Strzałą, ponieważ ze wszystkich znanych 
gwiazd posiada największy ruch własny, 
wynoszący aż 10,3 sekundy kątowej na rok. 
Wieloletnie obserwacje zdają się dowodzić, 
że ruch ten nie odbywa się po prostej, ale po 
linii lekko falistej. Idzie tu oczywiście o bar
dzo małe oscylacje rektascencji i deklinacji, 
co -  zdaniem Petera van de K a m p a -  ma 
być spowodowane obecnością planety o ma
sie 1,7 masy Jowisza, obiegającą Gwiazdę 
Barnarda w ciągu około 23 lat. W później
szym okresie uczony zmodyfikował nieco 
swoją hipotezę i wspomniane zaburzenia w 
ruchu własnym gwiazdy tłumaczył obecno
ścią niejednej, lecz dwóch planet. Pierwsza 
z nich ma mieć masę równą 0,72 masy Jowi
sza i okrążać Gwiazdę Barnarda raz na 12 
lat, druga natomiast byłaby nieco większa, 
gdyż jej masa ma wynosić 1,02 masy Jowi
sza i jednego obiegu wokół gwiazdy macie
rzystej dokonywać w ciągu 26 lat. Niestety, 
na razie mamy tu do czynienia jedynie z hi
potezą, mocno krytykowaną przez niektó
rych astronomów. Twierdzą oni, że owe za
burzenia w ruchu własnym Gwiazdy Barnar-
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da są bardzo małe, całkowicie mieszczące 
się w granicach błędów pomiarowych. Sa
mej interpretacji nie można nic zarzucić, re
alność istnienia takiego układu planetarnego 
wydaje się być bardzo duża, a tylko jego 
detekcja jest dziś -  mówią astronomowie -  
bardzo trudna lub wręcz niemożliwa. W tym 
przypadku zawiódł nawet teleskop kosmicz
ny HST i być może na jakieś konkretne roz
wiązanie powyższej zagadki przyjdzie nam 
czekać do roku 2002, kiedy to -  zgodnie z 
planem -  na Cerro Paranal w Chile ma być 
ukończona budowa europejskiego giganta 
optycznego VLT (Very Large Telescope). 
Ma on mieć bardzo dużą zdolność rozdziel
czą i teoretycznie przy jego pomocy będzie 
można śledzić ludzi poruszających się po 
powierzchni Księżyca.

Tak więc może dopiero za parę lat pla- 
netologowie będą mogli badać planety in
nych słońc i porównywać je z planetami 
Układu Słonecznego. Może dopiero wów
czas będą mogli się definitywnie przekonać, 
czy wokół gwiazd podobnych do Słońca za
wsze tworzą się takie układy i czy występują 
w nich inne ziemie? Są to nadzwyczaj cieka
we pytania, lecz na razie astronomowie nie 
potrafią na nie udzielić odpowiedzi i z konie
czności zadawalają się jedynie tworzeniem 
mniej lub bardziej poprawnych modeli 
matematycznych. W ten sposób opracowana 
już przed laty teoria tłumaczy, jak z pyłu 
dysku protoplanetarnego powstawały pla- 
netezymale, z nich tworzyły się embriony 
planetarne, a te w wyniku dalszej ewolucji 
przekształcały się w planety. Niedawno pla- 
netolog amerykański George W. W e t e r - 
h i 11 opierając się na takim modelu usiłował 
ten proces dokładniej zrekonstruować i na 
podstawie 27 symulacji komputerowych do
szedł do wniosku, iż planety wielkości Ziemi 
są we Wszechświecie bardzo rozpowszech
nione i tworzą się niemal w każdym układzie 
planetarnym, o ile tylko gwiazda macierzy

sta takiego układu ma masę zbliżoną do ma
sy naszego Słońca. Co więcej -  każda mgła
wica protoplanetarna, mająca zbliżone lub 
takie same parametry jak mgławica prasło- 
neczna (masa, energia kinetyczna, moment 
pędu), musi wytworzyć układ planetarny po
dobny do Układu Słonecznego. Ale planety 
wielkości Ziemi nie powstają w dowolnym 
miejscu, lecz tylko w pewnej uprzywilejo
wanej strefie, rozciągającej się w odległości 
od 0,8 do 1,3 j. a. od gwiazdy macierzystej. 
Z rozważań Weterhilla wynika ponadto, że 
planetezymale w krótkim czasie potrafią ufor
mować planetę i to nie tylko w tym miejscu, 
ale także w obszarze, gdzie w Układzie Sło
necznym występują planetoidy. Najwidocz
niej w przypadku naszego układu planetar
nego nie zdążyła się tam w porę uformować 
planeta, czyli przed powstaniem Jowisza i 
później było już na to za późno. W wyniku 
oddziaływania grawitacyjnego tej masywnej 
planety wytworzyła się niestabilna strefa, 
niektóre z krążących tam niegdyś obiektów 
zostały wyrzucone poza granicę Układu Sło
necznego, a pozostałe zderzały się z sobą i 
rozbijały na mniejsze fragmenty. Dziś w pa
sie planetoid obserwujemy tylko mniejsze 
obiekty i pozostałości po licznych kolizjach.

Czy i ewentualnie kiedy tezy sformuło
wane przez Weterhilla i innych planetolo- 
gów będzie można zweryfikować? Trudne 
pytanie, chociaż odpowiedź na nie możemy 
uzyskać już w niezbyt odległej przyszłości, 
a przynajmniej taką nadzieję dają dyski pro- 
toplanetarne otaczające niektóre gwiazdy. 
Pierwsze cztery (Alfa Lyrae, Beta Pictoris, 
Alfa Piscis Austrini i Epsilon Eridani) od
kryto w roku 1983 za pomocą satelity IRAS 
(Infrared Astronomical Satellite), pozostałe 
zaś trzy (HL Tauri, R Monocerotis i Lynds 
1551/IRS 5) w okresie późniejszym za po
mocą naziemnych teleskopów podczerwieni 
(Kitt Peak i Mauna Kea). Za wyjątkiem Ep
silon Eridani, która należy do najbliższych



196 U R A N IA 7/8

gwiazd, znajdują się one bardzo daleko od 
Słońca i są od niego dużo młodsze. Wiek 
trzech (Alfa Lyrae, Alfa Piscis Austrini i Be
ta Pictoris) wynosi około pół miliarda lat, a 
trzy (HL Tauri, R Monocerotis i Lynds 
1551/IRS 5) liczą sobie najwyżej po parę 
milionów lat, czyli są gwiazdami bardzo 
młodymi. Znajdują się zatem we wczesnym 
etapie swego rozwoju i -  z punktu widzenia 
współczesnych teorii -  proces formowania 
się planet w tych dyskach wciąż trwa, a w 
każdym razie gwiazdy te nie zdążyły dotąd 
w pełni ukształtować swych układów plane
tarnych*. Lecz trzy pierwsze mogą być już 
na tyle dojrzałe, aby w otaczających je  dys
kach pyłowych akreacja dawno się zakoń
czyła i aby obecnie krążyły wokół nich mło
de planety. Niestety, wypromieniowują one 
zbyt mało ciepła i za pomocą współczesnych 
teleskopów podczerwieni takich obiektów 
nie można dostrzec, a ich istnienia możemy 
się tylko domyślać. Jeżeli jednak nasze wy
obrażenia o ewolucji układów planetarnych 
są poprawne, to wokół tych trzech gwiazd 
winniśmy obserwować już tylko resztki 
pierwotnego tworzywa, czyli coś w rodzaju 
pasa Kuipera. Po prostu z resztek materii 
protoplanetamej mgławicy mogły powstać 
lodowe jądra kometarne.

Czy jednak odkryte wokół niektórych 
gwiazd obłoki chłodnej materii rzeczywiście 
mają kształty dysków lub pierścieni? W da
nym przypadku jest to niezmiernie ważne, 
bo tylko wtedy -  jak to wynika z rozważań 
teoretycznych -  byłoby możliwe, aby czą
stki materii dostatecznie długo obiegały znaj
dującą się w środku gwiazdę. W przeciw
nym wypadku, a więc gdyby taki obłok miał 
kształt kulisty, tworzące go cząstki nawet 
przy małych prędkościach zderzałyby się z

sobą i po jakimś czasie otaczający gwiazdę 
obłok musiałby się rozproszyć. Już z tego 
choćby powodu usilnie się starano, by po
znać kształty odkrytych za pomocą satelity 
IRAS dysków protoplanetamych. Jednak i 
tym razem zawiodła technika, zdolność roz
dzielcza teleskopu zainstalowanego na tym 
satelicie okazała się za mała na to, aby do
kładnie wyznaczyć rozmiary poszczegól
nych dysków i poznać ich prawdziwe kształ
ty. I tak na przykład obłok otaczający Alfa 
Lyrae (Wega) wydaje się mieć kształt lekko 
spłaszczonej elipsy, posiadającej większą pół- 
oś o długości około 85 j. a., lecz jej spłasz
czenie jest tak małe, że właściwie mieści się 
w granicach błędu pomiaru. Należy też pa
miętać o tym, że i płaski dysk może przybie
rać różne kształty, bo w danym przypadku 
wiele zależy od tego, z jakiego kierunku na 
niego patrzymy. Gdy bowiem swą płaszczy
znę kieruje ku nam, wówczas nawet twór w 
kształcie płaskiego pierścienia może wydawać 
się kulą, zwłaszcza gdy będziemy go obserwo
wać teleskopem o zbyt małej sile rozdzielczej. 
I taką zdaje się sytuację mamy Wegę.

Największą nadzieję dla planetologów 
zajmujących się badaniem i pochodzeniem 
układów planetarnych daje dysk otaczający 
gwiazdę Beta Pictoris. Przede wszystkim 
jest wyjątkowo korzystnie położony wzglę
dem naszej planety i możemy go obserwo
wać -  podobnie jak w roku 1995 obser
wowaliśmy pierścienie Saturna -  jakby z 
profilu. W każdym razie średnica tego dys
ku, wyznaczona w oparciu o obraz uzyskany 
za pomocą teleskopu satelity IRAS, wynosi 
około 200j. a. Tymczasem jego grubość jest 
bardzo mała, mniejsza niż zdolność roz
dzielcza wspomnianego wyżej teleskopu, to
też na podstawie powyższego obrazu nie

* Na jeszcze wcześniejszym etapie rozwoju są najprawdopodobniej dyski gazowo-pylowe, otaczające bardzo 
młode gwiazdy (ich wiek nie przekracza miliona lat) w Wielkiej Mgławicy Oriona, odkryte za pomocą tele
skopu kosmicznego HST.
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Sztucznie barw iony obraz dysku wokół Beta Pictoris uzyskany za pom ocą teleskopu kosmicznego H ubble’a w styczniu 1995 r. (fot. 
Ch. Burrows, J. Krist, NASA, ESA).

Gwiazdy otoczone protoplanetarnymi 
dyskami pyłowymi

G w ia z d a
Typ

widmowy

Odległość

wiatach
świetlnych

Alfa Lyrae (Wega) AO V 2 6 r
Alfa Piscis Austrini (Fomalhault) A3 V 22.6
Epsilon Eridani K2V 10,8
Beta Pictoris A3 V 56,0
HLTauri 500,0
R Monocerotis 2000,0
Lymds 1551/1RS 5 500,0

można jej było wyznaczyć. Doceniając jed
nak znaczenie tego obiektu dla planetologii 
Bradford A. S m i t h z Uniwersytetu Ari- 
zońskiego i Richard J. T e r r i 1 e z Labora
torium Napędu Odrzutowego (JPL) w roku 
1984 użyli do jego obserwacji 2,5 metrowe
go teleskopu obserwatorium Las Campanas 
(Chile), uzyskując nadzwyczaj ciekawe wy
niki. Udało im się po prostu sfotografować 
obłok Beta Pictoris, przy czym ponad wszel
ką wątpliwość stwierdzili, iż rzeczywiście 
ma on kształt płaskiego dysku i faktycznie 
ustawiony jest względem nas prawie dokład
nie bokiem. Jego średnicę ocenili na około 
400 j. a., czyli byłby on dwukrotnie większy 
niż to wynikało z danych otrzymanych za 
pomocą satelity IR AS, którego detektory -  
jak się okazuje -  nie pochwyciły promienio
wania pochodzącego od zewnętrznych, 
chłodniejszych obszarów dysku. A ponie
waż obserwujemy go z boku, to siłą rzeczy 
przysłania znajdującą się w jego środku 
gwiazdę, pochłaniając częściowo jej świat
ło. Pomiary wykazują jednak, że osłabienie

jej blasku jest bardzo małe, wynosi bowiem 
zaledwie około pół wielkości gwiazdowej. 
Wygląda to tak, jakby w centralnych obsza
rach dysku nie było już pyłu i jakby granica 
jego występowania znajdowała się w odle
głości około 30 j. a. od gwiazdy. A jeżeli tak 
jest istotnie, to wypadałoby chyba zapytać, 
co się z nim mogło stać? Czyżby w wyniku 
akreacji powstały z niego planetezymale lub 
embriony planetarne, a może nawet utwo
rzyły się tam już planety? I takiej możliwo
ści nie można wykluczyć, toteż chociaż na 
razie mamy do czynienia jedynie z domysła
mi, to jednak są one całkiem realne. W ja
kimś stopniu przemawiają za nimi wyniki 
obserwacji, których w roku 1995 dokonano 
za pomocą teleskopu kosmicznego HST. Te 
zaś wykazały, że dysk Beta Pictoris może 
być o wiele ciekawszy niż dotąd sądzono, 
gdyż maksymalna jego grubość wynosi zale
dwie około 1,5 miliarda km. Byłby on zatem 
na wyższym poziomie ewolucyjnym niż 
przyjmowano, pył miał więc dostatecznie 
sporo czasu na to, aby mogły się tam utwo
rzyć zarówno planetezymale i jądra kome- 
tarne, jak i większe obiekty, przypominające 
planety we wczesnym etapie rozwoju. Może 
tak właśnie przed czterema miliardami lat 
wyglądał Układ Słoneczny?

Odkrycie dysku protoplanetarnego 
gwiazdy Beta Pictoris to niewątpliwie jedno 
z ważniejszych osiągnięć całej misji satelity 
IRAS. Jest zrozumiałe, że nie mogło ono za
dowolić planetologów, którzy nadal uparcie 
poszukiwali pozasłonecznych układów pla-



198 URANIA 7/8

Krzywa obrazująca zmiany ruchu (przybliżanie i oddalanie) 
gwiazdy 51 Pegasi wykreślona na podstawie obserwacji 
dokonanych za pomocą 3 metrowego teleskopu Obserwatorium 
Licka.

netarnych, co zdaje się zakończyło się peł
nym sukcesem. Tym razem uczeni są prze
świadczeni, że się nie mylą i że dokoła 
gwiazdy 51 Pegasi faktycznie krąży co naj
mniej jedna planeta. Byłoby to nadzwyczaj 
interesujące odkrycie, mamy tu bowiem do 
czynienia z gwiazdą, która pod wieloma 
względami przypomina nasze Słońce. Obie
gająca ją  planeta jest wprawdzie dość duża, 
lecz mniejsza od Jowisza i oczywiście nie 
zdradziła swej obecności bezpośrednio, ale -  
podobnie jak planety Gwiazdy Barnarda -  
tylko pośrednio. Tym jednak razem sprawa 
wydaje się być o wiele poważniejsza, cho
ciaż w danym przypadku odkrywcy też swój 
wniosek oparli o oddziaływanie grawitacyj
ne, wywierane przez wspomnianą planetę na 
obieganą gwiazdę. Samej planety -  jak 
wspomniano -  na razie nie możemy obser
wować, lecz płaszczyzna jej orbity jest nie
mal pod kątem prostym skierowana ku Zie
mi i wystarczyło przez jakiś czas dokładnie 
mierzyć prędkość radialną 51 Pegasi, aby za
uważyć pewne regularnie powtarzające się 
zakłócenia. Po prostu nie tylko planeta, ale i 
obiegana przez nią gwiazda krąży wokół 
wspólnego środka masy. Idzie tu o bardzo 
mały ruch i odbywa się on nadzwyczaj wol
no, bo o ile na przykład prędkość orbitalna 
Jowisza wynosi 13 km/s, to mające od niego

o wiele większą masę Słońce obiega wspól
ny środek masy zaledwie z prędkością 13 
m/s. Coś podobnego dzieje się w układzie 
planetarnym 51 Pegasi i to wykorzystano do 
jego odkrycia.

Astronomowie potrafią dziś bardzo do
kładnie mierzyć ruchy własne gwiazd. Po
trafią też na podstawie przesunięć linii wid
mowych i zjawiska Dopplera wnioskować, 
czy obserwowana gwiazda zbliża lub oddala 
się od nas, a także z jaką prędkością to nastę
puje. Ostatnio mogliśmy się przekonać, że 
jest to wygodna metoda odkrywania planet, 
zwłaszcza planet bardzo masywnych. Taką 
właśnie metodą w roku 1994 posłużyli się 
Michel M a y o r  i Dider Q u e 1 o z , podda
jąc wnikliwej analizie 142 gwiazdy, których 
widma otrzymano za pomocą 1,9 metrowe
go teleskopu obserwatorium Haute Proven
ce (Francja). Szczęście szwajcarskim astro
nomom dopisało, wkrótce bowiem mogli 
ogłosić, że 51 Pegasi (gwiazda ciągu głów
nego o typie widmowym G 2-3) okrąża pla
neta, mająca 0,42 ±  0,02 masy Jowisza i do
konująca jednego obiegu w ciągu 4,2291 +  
0,0001 dnia, przy czym regularne zmiany 
ruchu (przybliżenia i oddalania) samej 
gwiazdy odbywają się z prędkością 53 m/s. 
W porównaniu z ruchem naszego Słońca jest 
to bardzo dużo, ale odkryta planeta krąży 
bardzo blisko 51 Pegasi, zaledwie w odle
głości około 7 milionów km. Nie trudno ob
liczyć, że średnica gwiazdy na niebie tej pla
nety mierzy aż 10°, czyli jest prawie 20 razy 
większa od średnicy tarczy Słońca na ziem
skim niebie. A zatem na planecie 51 Pegasi 
musi być potwornie gorąco, temperatura jej 
powierzchni -  jak się ocenia -  powinna prze
kraczać 1000° C, toteż z całą pewnością nie 
posiada ona atmosfery. Tworzące ją  gazy 
dawno umknęły w przestrzeń kosmiczną, nie 
mogła ich zatrzymać nawet duża siła ciąże
nia, przynajmniej 7 razy większa niż na Zie
mi. Zakładamy oczywiście, że planeta 51 Pe-
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gasi zbudowana jest ze skał.zawierających 
duże ilości żelaza i że ma około 90 000 km 
średnicy. Dane te zaskakują planetologów i 
są sprzeczne z naszymi wyobrażeniami na 
temat budowy planetarnych olbrzymów.

„Nauka -  jak mówi Aldous H u x l e y  -  
to nic więcej jak ukształtowany i zorganizo
wany zdrowy rozsądek”. Ten aforyzm an
gielskiego pisarza dobrze oddaje sytuację, w 
jakiej znaleźli się planetolodzy, którzy prze
cież powinni krytycznie spojrzeć na odkry
cie szwajcarskich astronomów (Mayor i 
Queloz są pracownikami obserwatorium w 
Genewie). Trzeba się bowiem zastanowić, 
czy ich interpretacja wyników obserwacji 
była poprawna i czy nie ma alternatywnego 
rozwiązania? Wystarczyłoby przecież, aby 
51 Pegasi okazała się być gwiazdą pulsującą 
i by jej pulsy odbywały się w okresie około 
4 dni, a obserwator ziemski mógłby na tej 
podstawie wyciągnąć zupełnie mylne wnio
ski. W tym przypadku to nie wchodzi chyba 
w rachubę i taką tezę trzeba raczej odrzucić, 
gdyż gwiazdy pulsujące zmieniają swój 
blask, czego u 51 Pegasi nie stwierdzono. A 
zresztą żadna ze znanych gwiazd tego typu 
widmowego nie wykazuje pulsacji o tak dłu
gim okresie i nie odbywają się one z taką 
regularnością, najlepszym zaś tego przykła
dem może być nasze Słońce (wykazuje ono 
niewielkie pulsacje pięciominutowe i kilku
godzinne). Tak więc do interpretacji szwaj
carskich astronomów na razie nie ma żad
nych zarzutów, tego samego zdania są rów
nież Geoffrey M a r e y i Paul B u t l e r ,  któ
rzy do obserwacji 51 Pegasi użyli 3 metro
wego teleskopu Obserwatorium Licka. Wy
nika z nich, że gwiazda ta istotnie „tańcuje” 
i że odbywa się to z prędkością 5 1 + 2  m/s. 
Hipotetyczna planeta -  jak wynika z prze
prowadzonej symulacji -  obiega macierzy
stą gwiazdę dokładnie po kolistej orbicie, co 
wydaje się być zrozumiałe ż uwagi na mały 
promień tej orbity. Po prostu siła grawitacji

51 Pegasi mogła stopniowo nadawać taki 
kształt orbicie swojej egzotycznej planecie.

Układ planetarny 51 Pegasi trudno po
równywać -  przynajmniej w oparciu o jego 
dotychczasowe dane -  z układem planetar
nym naszego Słońca. Pod tym względem 
bardziej obiecującymi wydają się być plane
ty, które okrążają 70 Virginis i 47 Ursae Ma- 
joris, a których odkrywcami są wspomniani 
wyżej Marey z Uniwersytetu San Francisco 
i Butler z Uniwersytetu Kalifornijskiego w 
Berkeley. Już od ośmiu lat obserwowali 120 
wybranych gwiazd, ale dopiero po odkryciu 
planety krążącej dokoła 51 Pegasi przystąpi
li do opracowania zgromadzonego materiału 
i z zadowoleniem stwierdzili, iż niektóre z 
obserwowanych przez nich gwiazd zacho
wują się podobnie. Dotąd -  jak oznajmili -  
udało im się w ten sposób przebadać tylko 60 
gwiazd i być może na dalsze odkrycia nie 
będziemy musieli długo czekać. „Planeta 
okrążająca 70 Virginis została zarejestrowa
na w naszym komputerze -  twierdzi Mayer 
- ju ż  przed siedmioma laty”, a „w ciągu naj
bliższego roku -  dodaje Butler -  przy gwiaz
dach podobnych Słońcu więcej planet niż 
liczy ich Układ Słoneczny”. Na razie jednak 
musimy zadowolić się tylko tymi dwoma 
planetami, przy czym dla planetologów 
szczególnie interesującym obiektem wydaje 
się być planeta 70 Virginis, która obiega ma
cierzystą gwiazdę w odległości 0,43 j. a. i 
pełnego jej obiegu dokonuje w czasie 116,7 
dnia. Ma ona wprawdzie masę aż 6,5 razy 
większą od masy Jowisza, lecz temperatura 
na niej nie powinna przekraczać 85° C, a 
więc byłyby tam doskonałe warunki do po
wstawania molekuł organicznych, w tym 
także aminokwasów. Uczeni przypuszczają 
przecież, że przed miliardami lat takie właś
nie warunki panowały na naszej plancie i że 
w „polewce” o podobnej temperaturze ro
dziło się ziemskie życie. Jeszcze dziś żyją na 
Ziemi bakterie, doskonale czujące się za-
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równo w gorących źródłach, jak i w produ
ktach wulkanicznych występujących wzdłuż 
podmorskich szczelin. Nie można oczywi
ście wyciągać z tego zbyt pochopnych wnio
sków i tylko na tej podstawie zakładać, że na 
planecie obiegającej 70 Virginis może się 
tworzyć lub nawet już istnieje jakieś życie. 
Byłoby to chyba bardziej realne, gdyby wo
kół tej „superplanety” -  jak ją nazywają Ma- 
rey i Butler -  krążył jakiś satelita i gdyby 
posiadał on atmosferę o odpowiednim skła
dzie chemicznym. Ale to już zbyt śmiała 
myśl, nadająca się raczej do utworu z gatun
ku „science fiction”, nie zaś do artykułu 
popularnonaukowego. A zresztą gwiazda 70 
Virginis ma około 3 miliardy lat więcej niż 
nasze Słońce i tamtejszy układ planetarny 
powinien być na dużo wyższym poziomie 
swego rozwoju aniżeli Układ Słoneczny.

A co już dziś możemy powiedzieć o pla
necie obiegającej 47 Ursae Majoris? Nie
wiele, chociaż zdaje się mamy tu do czynie
nia z obiektem dużo mniejszym, mającym 
najwyżej od 2,3 do 3,5 masy Jowisza. Okrą
ża on macierzystą gwiazdę dalej niż planeta 
70 Virginis, bo w odległości około 2,1 j. a., 
dokonując jednego obiegu 47 Ursae Majoris 
w ciągu około 1 100 dni. Z uwagi na większą 
jej odległość od macierzystej gwiazdy, tem
peratura powierzchni tej planety musi być 
niska, a w każdym razie nie wyższa niż mi
nus 80°C. Nic więcej o niej nie potrafimy na 
razie powiedzieć, lecz gdyby swą budową 
przypominała wielkie planety Układu Sło
necznego, to mogłaby się na niej znajdować 
woda. W odróżnieniu od planety 70 Virginis 
zdaje się poruszać po bardziej kolistej orbi
cie, co zwiększa prawdopodobieństwo, iż 
dokoła 47 Ursae Majoris krąży więcej pla
net, a więc byłby to już układ planetarny w

pełnym tego słowa znaczeniu. Na razie są to 
tylko domysły, ale być może zbliża się 
dzień, w którym astronomowie zaczną po
szukiwać także mniejsze planety i krążące w 
większych odległościach od swych „słońc”. 
Za pomocą coraz większych teleskopów i 
nowych metod obserwacyjnych można bę
dzie śledzić planety wielkości Jowisza, obie
gającego przy tym macierzyste gwiazdy już 
w normalnych, czyli w takich samych odle
głościach jak Jowisz lub Saturn. Nie można 
zresztą wykluczyć, że i trzy omówione wy
żej gwiazdy -  51 Pegasi, 70 Virginis i 47 
Ursae Majoris -  też posiadają liczniejsze 
grona planet i że krążą one w większych od
ległościach. „Jest wreszcie możliwe -  mówi 
Marey -  że planety znajdują się również w 
tych miejscach, jak w naszym układzie pla
nety ziemskiej grupy -  Wenus, Ziemia i 
Mars -  a to nam daje nadzieję -  uzupełnia 
swe wywody -  że kiedyś odkryjemy planetę 
podobną do Ziemi i krążącą w takiej samej 
odległości od swego słońca.”

Słowa amerykańskiego astronoma nie 
wymagają komentarza i można by nimi za
kończyć artykuł omawiający dotychczaso
we osiągnięcia w poszukiwaniach planet in
nych słońc. Byłby on jednak niepełny, gdy
byśmy nie wspomnieli o sukcesie, jaki na 
tym polu odniósł przedstawiciel naszego 
kraju. Pewnie każdy się domyśla, że chodzi 
tu o planety pulsara PSR 1225 + 12, które w 
roku 1991 odkrył Aleksander W o 1 s z - 
c z a n , astronom polski od lat działający w 
Stanach Zjednoczonych (aktualnie profesor 
uniwersytetu w Pensylwanii). Na ten temat 
wiele już u nas pisano, donosiła o tym rów
nież Urania, toteż dziś ograniczymy się tyl
ko do pewnych refleksji*. Przede wszystkim 
przykład Wolszczana najlepiej dowodzi, iż

* Być może wokót pulsara PSR BO 3294 +54 też krąży planeta. Tak przynajmniej niedawno oświadczyła Tatia
na W . S z a b a n o n o w a  i wyjaśniła, że wniosek ten został oparty o obserwacje dokonywane w latach 1968- 
1994. Na ostateczne potwierdzenie hipotezy rosyjskiej uczonej będziemy musieli jeszcze długo poczekać.
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pod względem teoretycznym młodzi astro
nomowie są u nas dobrze przygotowywani, 
mają odpowiednie doświadczenie i zmysł 
obserwacyjny, na brak przysłowiowego 
szczęścia też nie mogą narzekać. A ponie
waż do międzynarodowej współpracy pol
skich astronomów nie można mieć najmniej
szych zastrzeżeń, to młodzi adepci tej trud
nej dyscypliny przyrodniczej mają ułatwio
ny dostęp do najnowocześniejszych obser
watoriów świata i o wyniki ich działalności

możemy być spokojni. Może jedynie należa
łoby zadbać o lepszy klimat dla badań na
ukowych w naszym kraju, w czym ważną 
rolę mogą odegrać tak zwane „środki maso
wego przekazu” (telewizja, radio, prasa), 
które powinny więcej uwagi poświęcać 
popularyzacji osiągnięć współczesnej nauki, 
mniej zaś zajmować się astrologią i podo
bnymi „dyrdymałkami”. Polska dała prze
cież światu Mikołaja Kopernika i to chyba 
do czegoś nas zobowiązuje!

Adam S. Kisiel -  Kraków

PROPOZYCJA UPORZĄDKOWANIA SCHEMATU 
I REGUŁ KALENDARZA

Powszechnie dostrzega się, że stosowany 
obecnie kalendarz gregoriański stwarza 
pewne trudności, głównie natury porządko- 
wo-administracyjnej. Są one spowodowane 
tym, że w kalendarzu stosuje się następujące 
rozwiązania:
es* wprowadzanie w roku przestępnym do

datkowego dnia (29 lutego) w ciągu roku 
a nie na jego końcu,
zróżnicowanie długości poszczególnych 
miesięcy aż do 4 rodzajów i nieregularne 
ich rozmieszczenie;
występowanie tzw. świąt ruchomych sta
nowiących w obecnym kalendarzu słone
cznym relikt kalendarza księżycowo-sło- 
necznego używanego przez mozaizm; 
niepowiązanie na stałe dat tego kalenda
rza z dniami tygodnia, co ilustruje sche
mat tzw. litery niedzielnej*.
Obecnie zbliżamy się do nowego tysiąc

lecia i jego początek można uznać za odpo

wiedni moment do uporządkowania obecnej 
rachuby czasu.

Chcę przedstawić propozycję nowego ka
lendarza ze stałym układem roku to znaczy 
takiego, w którym każda data w ciągu roku 
jest związana na stałe z tym samym dniem 
tygodnia. Taki kalendarz zbudowany został 
na założeniu, że każdy rok ma jedynie pełne 
tygodnie: tzn. rok zwykły ma długość 364 
dni, czyli 52 tygodnie, a ’rok wydłużony’ 
(przestępny) ma długość 371 dni, czyli 53 
tygodnie.

Kalendarzowi temu proponuję dać na
zwę: „Kalendarz pięćdziesięciu dwóch i jed
nego tygodnia”, a krócej „Kalendarz 52+1”.

1. Częstość występowania lat 
zwykłych i wydłużonych

Przyjęliśmy, że rok zwykły ma długość 
364 dni, a rok wydłużony 371 dni. Ale lata 
zwykłe i lata wydłużone muszą występować

* Schemat tzw. litery niedzielnej przypisuje każdemu rokowi literę z grupy 7 liter od a do g, z tym że rokowi 
przestępnemu przypisuje dwie litery -  jedną dla stycznia i lutego, drugą dla pozostałych miesięcy. Przypisana 
litera podaje datę pierwszej niedzieli: a - l .1, b-2.1, c-3.1, d-4.I, e-5.I, f-6.I, g-6.1. Nb. schemat ten stal się w ka
lendarzu gregoriańskim  bardziej zawiły niż w jego poprzedniku -  kalendarzu juliańskim
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w takiej liczbie, by średnia długość roku ka
lendarzowego niewiele różniła się od roku 
zwrotnikowego, którego długość wynosi w 
przybliżeniu 365,2422 dnia.

Gdyby stosować w kalendarzu sam e lata 
zwykłe o 364 dniach, każdy rok kalendarzo
wy byłby za krótki o 1,2422..dnia, a stulecie 
kalendarzowe byłoby w stosunku do stulecia 
zwrotnikowego za krótkie o 124,22..dnia.

Dlatego tygodniowe wydłużenia roku mu
szą wystąpić w ciągu każdego stulecia średnio 
tyle razy, ile wynika z następującego dzielenia: 

124,22 d n i : 7 dni =  17,7 razy.

Uzasadnione jest więc wprowadzenie ta
kich wydłużeń 18 razy w ciągu stulecia, czy
li co 5 lat, ale rezygnując z nich w dwóch 
pięcioleciach.

Tak ukształtowany okres 100 lat ma na
stępującą liczbę dni:

18 x 3 7 1  + 8 2 x 3 6 4  =  36526 dni.

Nadwyżka długości takich 100 lat kalen
darzowych w stosunku do lat zwrotniko
wych wyniesie 36526 -  36524,22.. = 
1,78..dnia. Po 400 latach będzie to już więcej 
niż tydzień (4x1,78=7,12).

Dlatego w okresie 400 lat należy zrezyg
nować z jeszcze jednego tygodniowego wy
dłużenia, czyli w ciągu 400 lat takich wydłu
żeń powinno być nie 4 x  18, ale 18 +  18 +  18 
+  17 =  71.

Tak ukształtowany okres 400 lat zawierać 
będzie:

71 x  371 +  329 x  364 =  146 097 dni.

Stąd średnia długość roku w okresie 400 
lat wyniesie:

146 097 d n i : 400 lat =  365,24250 !

I tyleż samo wynosi średnia długość roku 
w obecnie stosowanym Kalendarzu grego
riańskim. Średnia rozbieżność „Kalendarza 
52+1” i cyklu zwrotnikowego narasta zatem 
tak sam o 0,0003.. dnia w ciągu roku. Różni
ca 1 dnia między obydwiema rachubami na

stąpi zatem w przybliżeniu po 3300 latach.
W Kalendarzu 52+1 przyjęto, że rok wy

dłużony występuje w zasadzie co 5 lat. W 
okresie 400 lat je st 80 pięcioleci, jednak wy
starczy, by rok wydłużony wystąpił 71 razy. 
Należy więc 9-krotnie zrezygnować z dokła
dania wydłużeń co 5 lat. Te 9 rezygnacji na
leży rozmieścić równomiernie -  stąd pro
jekt, by co 45 lat nie było wydłużenia roku. 
400-lecie podzieli się na 8 okresów 45-let- 
nich i 1 okres 40 lat.

Łączna liczba dni w okresie 400 lat wy
niesie zatem 146 097.

2. Podział roku
Rok zwykły obejmujący 364 dni czyli 52 

tygodnie może być podzielony na czterotygo
dniowe miesiące czyli miesiące o 28 dniach. 
Tych miesięcy byłoby trzynaście -  wszystkie 
jednakowej długości. Dwanaście miesięcy no
siłoby dotychczasowe nazwy, a nowy dodat
kowy miesiąc można wstawić jako miesiąc 
siódmy o nazwie ’miesiąc środkowy’ .

Rok wydłużony, który jest dłuższy od ro
ku zwykłego o 7 dni, trwa 371 dni. Te 7 
dodatkowych dni dołączyć należy do ostat
niego m iesiąca roku. Z tego powodu gru
dzień w roku wydłużonym liczy 35 dni. Po
zostałe miesiące w takim roku byłyby takie 
same jak  w roku zwykłym czyli miałyby po 
28 dni.

Przy takich ustaleniach wszystkie m iesią
ce m ają ten sam schemat:

p 1 8 15 22 (29)w 2 9 16 23 (30)s 3 10 17 24 (31)c 4 11 18 25 (32)
Pt 5 12 19 26 (33)s 6 13 20 27 (34)
N 7 14 21 28 (35)

Zaznaczone w nawiasach dni od (29) do 
(35) występują tylko w grudniu roku wydłu
żonego (przestępnego).
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Należy zaznaczyć, że nic nie stoi na prze- jest w niedzielę po pełni księżyca, pierwszej
szkodzie, by rok o 364 dniach był podzielo
ny na 12 miesięcy: 8 miesięcy o 30 dniach i 
4 miesiące o 31 dniach. Wtedy powtarzal
nym okresem stałby się kwartał zgodnie ze 
schematem:

od zrównania wiosennego, Kościół Katoli
cki mógłby ustalić, że w nowym kalendarzu 
obchodzi się je  zawsze w pierwszą niedzielę 
kwietnia czyli np. 7 kwietnia.

Styczeń
Kwiecień

Lipiec
Październik

Luty
Maj

Sierpień
Listopad

Marzec
Czerwiec
Wrzesień
Grudzień

p 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 (31)
w 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 (32)
ś 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 (33)
c 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 (34)
Pt 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 (35)
s 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 (36)

N 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 (37)

3. Pory roku i święta
Konsekwencją takiego układu Kalenda

rza, w którym rok zwykły ma 364 dni, było
by coroczne przesuwanie się średnio o 
1,2422... dnia każdego zrównania i przesile
nia słonecznego. Dokładniejsze wyliczenia 
wykazują, że maksymalne cofnięcie się cy
klu zwrotnikowego w „Kalendarzu 52+1” 
wyniesie 7 dni, a przesunięcie w przód 5 dni 
kalendarzowych. Nie należy traktować ich 
jako dużych, gdyż odchylenia pogodowo- 
klimatyczne nie są mniejsze i takie wahania 
początku astronomicznych pór roku nie będą 
odczuwalne. Jeśli chodzi o datowanie w no
wym kalendarzu np. polskich świąt narodo
wych jak 3 Maja czy 11 Listopada, nic nie 
stoi na przeszkodzie, by zachowały one 
dotychczasowe daty, choć ich miejsce w ka
lendarzu (i w wersji, w której rok ma 13 
miesięcy i w wersji, w której 4 kwartały mają 
po 13 tygodni) jako kolejnego dnia roku bę
dzie inne. Natomiast niektóre święta chrze
ścijańskie, a mianowicie Wielkanoc i zwią
zane z nią święta ruchome, powinny mieć 
ustalone stałe daty. Dla święta Zmartwy
chwstania, które dotychczas obchodzone

4. Zakończenie
W „Kalendarzu 52 + 1” układ roku jest 

stały, a to oznacza co następuje:
1) Rok zawsze zaczyna się od tego same

go dnia tygodnia -  w obu omówionych 
podziałach roku (13- i 12-miesięcz- 
nym) od poniedziałku. W konsekwen
cji co roku każda data przypada na ten 
sam dzień tygodnia;

2) Wszystkie miesiące są jednakowej dłu
gości i zawierają pełne 4 tygodnie lub -  
w drugim wariancie -  wszystkie 4 
kwartały mają w roku zwykłym po 13 
tygodni;

3) Wariant roku 13-miesięcznego jest do
skonalszy z tego względu, że we wszy
stkich miesiącach ten sam kolejny 
dzień miesiąca przypada w ten sam 
dzień tygodnia (zawsze np. 14. dzień 
miesiąca jest niedzielą).

4) Święta przestają być „ruchome” czyli 
nie zmienia się w kolejnych latach ich 
data i dzień tygodnia np. w wariancie z 
rokiem 13-miesięcznym:
3 maja zawsze przypada w środę,
1 listopada zawsze przypada w ponie
działek.
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Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okolicz
ności rok 2001 w obecnym kalendarzu roz
poczyna się od poniedziałku i ten rok mógł
by być pierwszym rokiem Nowego Kalenda
rza. Wtedy w nowym tysiącleciu od począt
ku służyłby nam nowy uporządkowany ka

lendarz. Licząc się jednak ze znaczną inercją 
procesów legislacyjnych, a szczególnie 
tych, które angażują podmioty prawa mię
dzynarodowego, nie bądźmy rozczarowani, 
gdy jego wprowadzenie jednak się opóźni.

Jan Mietelski -  Kraków

CO WARTO, A CZEGO NIE WARTO POPRAWIAĆ 
W KALENDARZU

Znając dziś dość dokładnie właściwości 
ruchu obiegowego i obrotowego Ziemi zda
jemy sobie sprawę z tego, że reguły kalenda
rzowe tego typu jakie znamy nie mogą słu
żyć wiecznie, gdyż nie oddają dokładnie, po
przez wynikający z nich średni rok kalenda
rzowy, ani aktualnej wartości roku zwrotni
kowego w dniach, ani nie uwzględniają wie
kowego przyspieszenia precesji -  dzięki któ
remu rok zwrotnikowy, wyrażony w dobach 
stałych, jest liczbą malejącą. Dodatkowym 
czynnikiem pogłębiającym ten proces jest 
wiekowe wydłużanie się doby; zatem rok 
nawet stały, wyrażony w takich dobach, for
malnie malałby, a co dopiero rok już „kur
czący się”. Z drugiej jednak strony procesy 
te są tak powolne, że przez jakieś 2000 lat z 
pewnością nie będzie konieczności popra
wiania kalendarza gregoriańskiego, a tym 
bardziej np. neojuliańskiego.

Przypomnijmy sobie tutaj, że reguły tych 
kalendarzy stanowią tylko pewne ulepszenia 
kalendarza juliańskiego, który przewidywał, 
po prostu, co 4 lata rok przestępny ; nadawał 
zatem średniej długości roku wartość 365,25 
dni.

Nie było to „trafienie w dziesiątkę” jeśli 
chodzi o rok zwrotnikowy, przyjęty za pod
stawę kalendarza słonecznego, gdyż w jego 
to rytmie powtarzają się pory roku. Liczy on

obecnie w przybliżeniu 365,2422 dni i na 
dodatek powoli, ale stale, skraca się. Średni 
rok juliański jest od niego wyraźnie dłuższy, 
zatem równonoce i przesilenia, powtarzają
ce się średnio w rytmie roku zwrotnikowego, 
przypadają w kalendarzu juliańskim kolejno 
na daty coraz wcześniejsze. Obserwując to 
zjawisko w ciągu stuleci, które minęły od 
Soboru Nicejskiego (325 r.) do XVI w., 
stwierdzono, że moment równonocy wio
sennej „cofał się” w tym okresie średnio o 3 
dni w ciągu 400 lat. Reguły kalendarza ju 
liańskiego dają 100 lat przestępnych na 400 
lat. Rozwiązanie leżało zatem w „zgubie
niu” trzech dni w czterystuleciu, czyli w 
przyjęciu reguł dających tylko 97 lat przestę
pnych na 400 lat. Okazało się, że wystarczy 
odrzucić lata „setkowe” (te o numerze koń
czącym się dwoma zerami), zamieniając je 
w ten sposób z przestępnych na zwykłe. By
łoby to jednak pewną przesadą (bo takich lat 
jest 4 na 400) -  zatem „ułaskawiono” jeden 
z nich, a mianowicie ten, którego liczba se
tek jest podzielna przez 4. Otrzymujemy 
więc operację: 100-4+1=97, o którą właśnie 
chodziło i mamy kalendarz gregoriański. 
Biorąc teraz ogólną liczbę dni dodatkowych 
(tych o numerze 366) z lat przestępnych w 
400-leciu i obdzielając nimi sprawiedliwie 
każdy rok, otrzymamy: 97/400=0.2425. Ten
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ułamek dnia dodajemy do liczby dni w roku 
zwykłym i dostajemy średnią długość roku 
gregoriańskiego: 365,2425 dni, lepiej już 
„leżącą” na roku zwrotnikowym; ich skale 
rozbiegną się o 1 dobę pozornie dopiero po 
3 tysiącach lat. Jeszcze lepszą przymiarką 
okazuje się kalendarz neojuliański czyli ina
czej nowy wschodni, zaproponowany w 
1923 r. na synodzie części kościołów prawo
sławnych. W propozycji tej występuje cykl 
aż 900 lat, w których spośród lat setkowych 
na rangę przestępnego zasługują tylko 2 (ta
kie mianowicie, których numer po podziele
niu przez 900 daje resztę 200 lub 600). W 
oryginalnym kalendarzu juliańskim na każ
de 900 lat przypada 225 lat przestępnych. 
Odrzucając zatem wszystkie (9) lata setko- 
we i ułaskawiając 2 z nich -  tworzymy dzia
łanie: 225-9+2=218. Dzieląc następnie: 
218/900=0,24222222-■■ otrzymujemy koń
cówkę średniego roku neojuliańskiego, któ
rego dopasowanie do roku zwrotnikowego 
szokuje (dodajmy: niewtajemniczonych) 
serwując jego rozbiegnięcie się o 1 dobę z 
rzeczywistością dopiero jakby po 45 tysiąc
ach lat; jednak nie jest aż tak dobrze, gdyż 
wiekowe przyspieszenie precesji i przypły
wowe wydłużanie się doby „nie próżnują”.

Zadajmy sobie zatem pytanie, czy w obli
czu tych dwóch efektów warto bić rekordy w 
dziedzinie dopasowania roku kalendarzo
wego do wartości roku zwrotnikowego. Wy
każemy sobie, że raczej nie warto, a uzasad
nienie ujrzymy na 6 rysunkach (Rys. 2. -  
Rys. 7.).

Sto lat temu amerykański astronom, Si
mon N e w c o m b ,  analizując ruch roczny 
Słońca, otrzymał dla roku zwrotnikowego 
wyrażenie:

rok zwrotn. = 365.d24219879 -
-  0.d00000614 T (1)

gdzie doby rozumie się jako niezmienne, a T 
jest liczbą stuleci (ściśle mówiąc -  juliań

skich) odliczanych od początku 1900 r. Dru
gi człon tego wzoru wyraża fakt, iż rok 
zwrotnikowy staje się krótszy o 0.s53 na stu
lecie, liczone od owej daty; jest to właśnie 
wpływ wiekowego przyspieszenia precesji.

Dzisiaj roczniki astronomiczne stosują 
formułę:

rok zwrotn. = 365.d24218993 -  
-0 .d00000614 T (1’)

w której datą wyjściową jest początek 2000 
r., ale łatwo ją  przenieść na epokę Newcom- 
ba, co daje:

rok zwrotn. = 3 6 5 d24219607- 
- 0 . d00000614T (1” )

Będziemy trzymać się raczej tej ostatniej 
formuły, gdyż praktycznie od 1900 r. jest 
naliczane systematyczne opóźnienie obraca
jącej się Ziemi wskutek hamowania przypły
wowego, a więc efekt wynikający bezpo
średnio z wydłużania się doby, które zamie
rzamy ująć łącznie z wiekowym przyspie
szeniem precesji.

Teoretyczne oczekiwania wydłużania się 
doby prezentują nam wartość 2.4 milisekun
dy na stulecie. Analiza starożytnych obser
wacji zaćmień (Rys. 1.) potwierdza w zasa
dzie tę wartość, ale na tym samym rysunku 
widać, że od jakiegoś tysiąca lat hamowanie 
przypływowe Ziemi jest mniej wydajne i do
ba wydłuża się tylko o 1.4 ms na stulecie. 
Przyjmijmy zatem te dwie wartości wydłu
żania się doby, stwierdzone już obserwacyj
nie w dziejach, i sprawdźmy ich wpływ na 
wartość roku zwrotnikowego wyrażoną w 
dniach.

Modyfikacja poprzednich formuł przez 
posłużenie się dobami wydłużającymi się 
prowadzi do rozwinięć na szeregi potęgowe 
o bardzo szybko (na szczęście) malejących 
współczynnikach. Otrzymuje się w wyniku 
zastosowania tej procedury do (1 ” ) formuły 
podobne do już cytowanych [(1), (1 ’), (1” )], 
ale ujmujące już łącznie efekt wiekowego
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Rys. 1. Zaćm ienia zanotowane w kronikach babilońskich, 
chińskich i arabskich inform ują o długości doby w przeszłości.

przyspieszenia precesji i przypływowego 
wydłużania się doby, a mianowicie:

rok zwrotn. = 365 d2 4 2 19607 -  
-  0.d00001206 T  (2)

(przy wydłużaniu się doby o 1.4 ms/stule- 
cie), oraz:

rok zwrotn. = 365.d2 4 2 19607 -  
- 0 d00001629 T  (3)

(przy wydłużaniu się doby o 2.4 ms/stule- 
cie).

Stulecia juliańskie odliczamy w tych 
wzorach od 1900 r.

Rysunki od 2. do 7. zostały skonstruowa
ne w następujący sposób: na każdym z nich 
widać 4 linie -  prostą A oraz parabole (B, C, 
D). Linie te przedstawiają (w dobach) roz
bieżności skal lat kalendarzowych i zwrotni
kowych, narastające w ciągu tysiącleci. Każ
dy rysunek odnosi się do innego kalendarza, 
przy czym dwóch pierwszych nie trzeba już 
objaśniać. Natom iast kolejne symbole: G500, 
G óoo, G1000 i G l s z  oznaczają potencjalne 
modyfikacje kalendarza gregoriańskiego, w 
których „setkowy” rok przestępny przypada

GREGORIAŃSKI

A. D.

Rys. 2. Rozbieżności R kalendarza gregoriańskiego ze skalą lat 
zwrotnikowych. Linie: A, B, C, D odpowiadają modelowym 
przybliżeniom roku zwrotnikowego.

nie tak jak  w nim -  raz na 400 lat, lecz odpo
wiednio raz na: 500 ,600  lub 1000 lat, albo w 
ogóle wszystkie lata „setkowe” są zwykłe. 
Każda z tych 6 skal kalendarzowych została 
skonfrontowana ze skalą lat zwrotnikowych, 
opartą na:

A  -  tylko pierwszym członie formuły (1 ” ); 
B -  pełnej formule (1” );
C -  pełnej formule (2);
D -  pełnej formule (3);

co tłumaczy oznaczenia użyte dla poszcze
gólnych linii wykresów.

Linie te mają ogólne równanie postaci:

R = K (t -  1900)2 + L ( t  -  1900)

gdzie współczynnik K (wyrazu kw adrato
wego) jest różny dla każdej linii (jest w 
szczególności zerem dla linii A), ale nie za
leży od typu kalendarza; natomiast współ
czynniki L (wyrazu liniowego) są różne dla 
poszczególnych kalendarzy, ale identyczne 
dla każdej linii na danym wykresie. Czytel
nikom zainteresowanym szczegółami pole
cam mój artykuł na ten temat, mający się 
ukazać w Postępach Astronomii.
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Rys. 3. Rozbieżności R kalendarza neojuliańskiego w 
konwencji Rys. 2.

Przegląd rysunków 2. i 3. uświadamia 
nam, że nawet prawie idealne zbliżenie się z 
rokiem kalendarzowym do wartości roku 
zwrotnikowego nie pozwala uniknąć szyb
kiego narastania rozbieżności obydwu skal z 
powodu efektów -  nazwijmy je -  paraboli
cznych. Przede wszystkim odpowiada za to 
wiekowe przyspieszenie precesji (krzywe 
B), a jeszcze wyraźniej widać narastanie roz
bieżności, gdy do przyspieszenia precesji 
dołączymy przypływowe wydłużanie się do
by (krzywe C i D). Natomiast rysunki 4— 7. 
wykazują, że efekty paraboliczne potrafią 
dość szybko „poradzić sobie” nawet z roz
myślnym popsuciem kalendarza przez na
wiązywanie go do zbyt przyszłościowych 
wartości roku zwrotnikowego. Warto rów
nież uprzytomnić sobie, że nie umiemy prze
widzieć, czy przyszłe rozbieżności będą na
rastać zgodnie z krzywymi C czy raczej z D 
-  a może jeszcze inaczej (np. słabiej niż C, 
albo pośrednio, bądź silniej niż D). Czynni
kiem komplikującym może się okazać w 
pewnej chwili np. skutek topnienia lodów 
podbiegunowych dzięki globalnemu ocie
pleniu (efekt cierplarniany). Okazuje się, że
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A. D.

Rys. 4. Rozbieżności R zm odyfikow anego kalendarza 
gregoriańskiego, G500 w konwencji Rys. 2.

długość doby byłaby w takim przypadku 
niebywale wrażliwym wskaźnikiem, gdyż 
podniesienie poziomu wody w oceanach o 
zaledwie 1 metr wydłużyłoby dobę natych
miast o ok. 15 ms! Nie mamy dziś zatem 
wystarczająco pewnych podstaw do precy
zowania dalekosiężnych reguł kalendarzo
wych, które przez dynamiczne (tzn. coraz 
szybsze) gubienie lat przestępnych dotrzy
mywałyby kroku skracającemu się rokowi 
zwrotnikowemu. Natomiast okazuje się, że 
zupełnie wystarczy, trwając przy dotychcza
sowym kalendarzu, obserwować narastanie 
jego rozbieżności z rytmem natury i gdy ta 
przekroczy np. pół dnia zbliżając się do peł
nej doby -  dokonywać doraźnej zamiany 
któregoś roku przestępnego na zwykły.

Mam wrażenie, że po tych spostrzeże
niach dość wyraźnie widać o co nie warto 
zabiegać przy poprawianiu kalendarza.

A może jednak opłaca się czynić jakieś 
inne starania w tym zakresie? Wszystkim 
nam przecież dobrze wiadomo, że rok kalen
darzowy jest raczej dość niedbale uporząd
kowany wewnętrznie. Jest podzielony 
wprawdzie na tuzin miesięcy, ale nierów-
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Rys. 5. Rozbieżności R zmodyfikowanego kalendarza 
gregoriańskiego, G600 w konwencji Rys. 2.

nych -  po 28 -  31 dni, a danej dacie odpo
wiadają w różnych latach różne dni tygo
dnia; w niektórych latach (jak choćby w bie
żącym -  z początkiem maja) tw orzą się za
gęszczenia świąt kościelnych i państwo
wych z normalnymi niedzielami. Ponadto 
istnieje liczna grupa świąt ruchomych zwią
zanych stałymi odstępam i czasu z W ielka
nocą, która przypada w pierwszą niedzielę 
po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. 
Przepis ten jest zresztą w naszym kalendarzu 
słonecznym oczyw istym  reliktem żydo
wskiego kalendarza mieszanego (księżyco- 
wo-słonecznego).

Zrozum iałe je s t zatem, że pojawiają się 
stale projekty uporządkowania układu ka
lendarza. W iele tych pomysłów postuluje 
bardziej równom ierny podział roku i przy
porządkowanie na stałe dnia tygodnia danej 
dacie; większość ich jednak  nie zwraca uw a
gi na niewspółmierność roku, zarówno zw y
kłego jak  i przestępnego, z tygodniem i om i
ja  ten problem wprowadzaniem  dni nadzwy
czajnych, nie m ieszczących się w siedm io
dniowym rytmie. Tydzień jednak zakorzenił 
się w naszej kulturze ju ż  w głębokiej staro-
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Rys. 6. Rozbieżności R zmodyfikowanego kalendarza 
gregoriańskiego, G1000 w konwencji Rys. 2.

żytności i to dwukanałowo. Z  jednej strony 
wprowadził go mozaizm, a od niego przejęły 
go dwie późniejsze wielkie religie m onotei
styczne -  chrześcijaństwo i islam. Z drugiej 
strony, antyczna liczba planet (7) i przypisa
nie -  związanym z nimi bóstwom -  opieki 
nad kolejnymi dniami utrwaliło siedm io
dniowy tydzień w mentalności kultur odle
głych od monoteizmu.

Godny zatem uwagi wydaje się -  prezen
towany w tym numerze „Uranii” -  projekt p. 
inż. A dam a K i s i e l a ,  który wychodzi od 
.. .narzucenia współmierności rokowi i tygo
dniowi. Rok kalendarzowy powinien być, po 
prostu, całkowitą wielokrotnością tygodnia i 
zwykły powinien mieć ich 52 (364 dni), a 
przestępny 53 (371 dni). M amy tu zatem do 
czynienia ze zwiększeniem „kwantu”, róż
niącego rok zwykły od przestępnego, z jed 
nego do 7 dni. Ale to właśnie pozwala za
chować uświęcony -  tradycją wielu tysiącle
ci -  rytm  tygodniowy i wprowadzić stałe 
przyporządkowanie dnia tygodnia dacie. 
W iążą się z tym problemy wynikające z po
trzeby zorganizowania i „zagospodarowa
nia” dodatkowego tygodnia raz na kilka lat,
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G - Lata setkowe zwykłe

A. D.

Rys. 7. Rozbieżności R zm odyfikowanego kalendarza 
gregoriańskiego, G l s z w  konwencji Rys. 2.

ale zasadniczej kwestii „nie da się” po prostu 
inaczej rozwiązać.

Nowego typu rok przestępny powinien 
przypadać średnio raz na 5 -  6 lat. Ceną no
wego kw antow ania lat będzie także zwię
kszona am plituda „w ahnięć” dat równonocy 
i przesileń w kalendarzu; obecnie mieści się 
ona w zakresie 1 doby. W  schem acie lat 
przestępnych przedstawionym  przez p. A. 
Kisiela, a zachow ującym  400-letni cykl gre
goriański, zwiększy się ona do 12 dób. W y
niki moich obliczeń wskazują, że cykl naj
bardziej naturalny i niewątpliwie najlepszy 
dla kalendarza p. A. Kisiela wynosi 62 lata i 
jeśli w nim odstępy lat przestępnych będą 
tw orzyć sekwencję: 6, 5, 6, 6, 5, 6, 5, 6 ,6 , 5, 
6 lat, to ów wspom niany zakres wahań mo
mentów równonocy i przesileń udaje się 
zm inim alizow ać do 7 i 1/3 doby.

Zbadałem  przy tej okazji w łaściwości 168 
cykli kalendarzowych nadających się ew en
tualnie do zastosow ania w kalendarzu A. Ki
siela, a w ystępujących w przedziale od 28 do 
11400 lat; wszystkie z nich są oczywiście 
różnym i kom binacjam i liniowym i dwóch 
podstaw owych okresów: 5 -  i 6-letniego. Cy

kle te można było zgrupow ać w pięciu kla
sach ze względu na jakość dopasowania 
uśrednionego roku kalendarzowego do roku 
zwrotnikowego. Rozkład ich przedstawia się 
następująco:

Klasa 0: (cykle zbyt „przyszłościowe”, które 
powodowałyby dziś znaczne rozbież
ności skali kalendarzowej z naturalną; 
por. np. Rysunki: 5., 6., 7.) 25 cykli;

Klasa I: (cykle „bliskoprzyszłościowe”, gwa
rantujące wysoką jakość kalendarza w 
przedziale od 6 do 10 tysięcy lat; 
wśród nich optymalny 62-letni; p. 
Rys. 4.) 92 cykle;

Klasa II: (cykle dające przybliżenia roku zwrot
nikowego lepsze, niż kalendarz neoju- 
liański, a sięgające do aktualnej warto
ści roku zwrotnikowego włącznie) 
12 cykli;

Klasa III: (cykle dające przybliżenia roku zwrot
nikowego pomiędzy kalendarzem gre
goriańskim a neojuliańskim włącznie; 
p. Rysunki: 2., 3.) 21 cykli;

Klasa IV: (cykle dające przybliżenia gorsze, niż 
kalendarz gregoriański) 18 cykli.

O „rekordowe” dopasowania nie warto 
oczywiście kruszyć kopii, co już  w ykazali
śmy sobie wcześniej; niemniej jeśli niejako 
przy okazji porządkowania kalendarza 
otrzym uje się cykl 62-letni, plasujący się op
tymalnie w najliczniejszej i niewątpliwie 
najatrakcyjniejszej Klasie I, to nie ma powo
du, aby się przed nim specjalnie bronić. Przy 
tym cyklu kalendarz „52+1” A. Kisiela bę
dzie zachowywał się w przyszłości prakty
cznie tak, jak  robiłby to hipotetyczny kalen
darz G500 (Rys. 4.).

Zwróćmy pod koniec uwagę i na to, że 
układ roku w kalendarzu „52+1 ’’je st alterna
tywny. W ersja bardziej nowatorska, czy ra
czej radykalna proponuje 13 miesięcy po 4 
tygodnie; bardziej tradycyjna -  4 kwartały 
po 13 tygodni. Tu i tam otrzym ujem y pewien 
schem at przyporządkowania dacie dnia 
tygodnia. Pojawia się na tym tle pytanie czy 
ustalenie dat niedziel w kalendarzu i ujedno
licenie podokresów roku to już  wszystko, co
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dałoby się uporządkować w kalendarzu? 
Dostrzegamy tu przecież natychmiast okazję 
’’zakotwiczenia” pełnego zbioru świąt ru
chomych o ustaloną Niedzielę Wielkanocną. 
Wydaje się bowiem że bez większej szkody 
można by było wreszcie odstąpić w przy
szłości od nawiązywania do kalendarza księ
życowego przy określaniu daty Wielkanocy. 
Jest ona bowiem w istocie rocznicą najważ
niejszych dla chrześcijaństwa wydarzeń, 
które były jednorazowe i miały swoje kon
kretne daty. Są zresztą próby ich ustalenia; 
można tu zacytować np. głośny swego czasu 
artykuł C J . Humphreysa i W.G. Waddingto- 
na sprzed 13 lat (Nature, 306, nr 5945, s. 
743).

Stawiając zatem ponownie tytułowe pyta
nie zastanówmy się czy warto porządkować

kalendarz czyli zajmować się tym, co tak 
ciekawie rozwiązał inż. Adam Kisiel, krako
wski członek naszego Towarzystwa. Odpo
wiemy nań chyba tak, że dla pragmatyków, 
organizatorów życia publicznego, admini
stratorów, planistów i ogólnie dla ludzi lu
biących przejrzyste i niezmienne schematy -  
warto; natomiast dla ludzi lubiących corocz
ne niespodzianki (a takimi częstują nas w 
obecnym kalendarzu zarówno zmieniająca 
się litera niedzielna jak i epakta związana z 
fazami Księżyca) -  zapewne nie warto. Zre
sztą dla niektórych niespodzianką bywa na
wet to (autentyczne!) iż tak „fatalnie się 
składa, że w tym roku Wielkanoc znowu 
przypadła w niedzielę”.

Jan M ietelski

KRONIKA

Czy Słońce zmienia swoje rozmiary?

Być może hipoteza wysuwana od lat 
przez astronomów o zmienności rozmiarów 
naszej dziennej gwiazdy wkrótce zostanie 
niezbicie udowodniona obserwacyjnie. Od 
lat sugeruje się, że Słońce jest gwiazdą 
zmienną, której jasność -  acz nieznacznie -  
to jednak się zmienia i to wskutek zmian 
aktywności magnetycznej. Zgodnie z tą ideą 
uważa się, że im większa aktywność plam 
słonecznych tym być może Słońce więcej 
emituje energii.

We wrześniu zeszłego roku ukazał się ar
tykuł w Nature, w którym Roger K. U 1 - 
r i c h i Luca B e r t e 11 o przedstawiają wy
niki wieloletnich (wykonywanych od 1982 
roku) obserwacji Słońca prowadzonych na 
Mount Wilson. Otóż, według autorów, ob
serwacje wyraźnie wskazują, że rozmiar 
Słońca zmienia się zgodnie z 22 letnim cy
klem aktywności słonecznej. Okazuje się, że

osiąga ono największą średnicę gdy na jego 
powierzchni obserwujemy maksimum ilości 
plam słonecznych (patrz rysunek). Oczywi
ście ten prosto tu podany wynik został otrzy
many w drodze szczególnej analizy danych 
obserwacyjnych i wielu założeń. Najważ
niejsze w obserwacjach rozmiarów Słońca 
jest określenie, co przez ten rozmiar rozu
miemy, a można go definiować na wiele -  
nie dokładnie równoważnych -  sposobów. 
Może na pierwszy rzut oka wydaje się dziw
ne, że przy tak dokładnych dziś technikach 
obserwacyjnych, dzięki którym potrafimy 
rozdzielić obiekty oddalone od siebie o kilka 
tysięcznych sekundy łuku, nie znamy do
kładnie promienia najbliższej gwiazdy! 
Problem leży w tym, że Słońce jest kulą ga
zową, czyli nie ma jasno wytyczonej powie
rzchni. Można powiedzieć, że od co naj
mniej stu lat w różnym określaniu promienia 
należy poszukiwać źródła bardzo różnych 
doniesień o zmienności promienia Słońca.
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Nawet całkiem niedawno, bo pod koniec lat 
siedemdziesiątych, pojawiło się doniesienie, 
że promień Słońca systematycznie maleje w 
tempie około dwóch sekund łuku na rok. Je
śli to potraktujemy dosłownie to otrzymamy, 
że Słońce w sto tysięcy lat skurczyłoby się 
do punktu. Ta supozycja (bo było to za dale
ko posunięte wnioskowanie z dość frag
mentarycznych i niedokładnych obserwacji) 
przeczyła oczywiście teorii ewolucji naszej 
najbliższej gwiazdy, zgodnie, z którą powin
na ona systematycznie, acz niezmiernie po
woli (w nuklearnej skali czasowej mierzonej 
miliardami lat) puchnąć. Obecnie uważa się, 
że przyczyną błędu w obserwacjach (czy też 
ich interpretacji) było niedokładnie znane 
zanieczyszczenie ziemskiej atmosfery na 
Mount Wilson -  bo te też, tak jak i obecne -  
były tam wykonywane.

W przedstawionych obserwacjach Ulrich 
i Bertello zdefiniowali promień słoneczny 
jako średnią odległość, w której jasność po- 

; wierzchniowa spada do 1/4 wartości w po
równaniu z tą ze środka tarczy. Jasność była 
mierzona na podstawie analizy linii neutral
nego żelaza o długości fali 525,0 nm. Obser
wowane oscylacje promienia słonecznego 
wynikają prawdopobodnie ze wzrostu tem
peratury podczas maksimum aktywności. W 
tym czasie obszar gdzie powstają linie wid
mowe oddala się od środka tarczy, co powo
duje powiększenie promieniującej powierz
chni naszej gwiazdy. Autorzy szacują, że je

śli podobne zachowanie zostanie stwierdzo
ne także na podstawie innych linii widmo
wych to zmiany promienia mogą odpowia
dać za 0,013 % do 0.025 % zmian całkowitej 
jasności Słońca. Oznacza to, że oscylacje 
promienia Słońca kontrybuują nawet do 25 
% do zmian jego jasności gdyż obserwacje 
wskazują, że jasność słoneczna zmienia się 
około 0,1 %, czyli jedną tysięczną wielkości 
gwiazdowej. Zaś fluktuacje jasności słone
cznej mają istotne znaczenie dla mieszkań
ców Ziemi. Uważa się, że nawet mała zmia
na promieniowania życiodajnej dla Ziemi 
gwiazdy może mieć ogromny wpływ na kli
mat ziemski. Być może na ostateczne po
twierdzenie oscylacji rozmiarów Słońca nie 
trzeba będzie długo czekać. W kwietniowym 
numerze Sky & Telescope można przeczy
tać, że wstępna analiza obserwacji powierz
chni Słońca dokonanych podczas ośmiu za
ćmień jego tarczy również wskazuje, że roz
miary te są ściśle zsynchronizowane z cy
klem aktywności plam słonecznych.

Małgorzata Królikowska-Sołtan

Jeszcze o komecie Hyakutake

Informacje o komecie Hyakutake podane 
w Kronice numeru kwietniowego Uranii 
trzeba uzupełnić dodatkowymi wiadomo
ściami. Szerszego omówienia wymaga prze
de wszystkim sprawa składu chemicznego 
materii kometarnej. Wielkim zaskoczeniem 
było bowiem odkrycie etanu (C2H6) w gazie 
sublimującym z jądra komety. Molekuł tego 
związku węgla i wodoru dotychczas w ko
metach nie obserwowano. Nie znaleziono go 
także w materii między gwiazdowej i dlatego 
sądzi się, że nie występował w obłoku gazo- 
wo-pyłowym, z którego uformował się 
Układ Słoneczny, a więc z którego -  jak się 
dziś sądzi -  powstały również i komety. Pro
wadzi to do wniosku, że komety zawierające 
etan musiały tworzyć się w zupełnie innych
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warunkach niż komety, w których go nie ma. 
Być może powstawały w bliższych prasłoń- 
ca, czyli cieplejszych obszarach pierwotnej 
m gławicy, blisko form ującego się Jow isza i 
Saturna, a nie w chłodniejszych rejonach 
kondensacji Urana i N eptuna bardziej sprzy
jających tworzeniu się lodów o składzie 
odpowiadającym  temu, który dotychczas w 
kometach obserwowano. N ie m ożna też wy
kluczyć, że lody, które wchodzą dziś w skład 
komet, powstawały w różniących się skła
dem obszarach pierwotnej mgławicy gazo- 
wo-pyłowej jeszcze przed rozpoczęciem 
form owania się Słońca.

Odkrycie w komecie Hyakutake etanu, 
którego przecież nikt się nie spodziewał, by
ło właściwie dziełem przypadku. Obserwa
cje spektroskopowe prowadzone za pomocą 
teleskopu podczerwonego N ASA na Hawa
jach  podczas największego zbliżenia kome
ty do Ziemi przez zespół astronom ów am e
rykańskich, któremu przewodniczył M icha
el J. M umm a, miały przede wszystkim na 
celu ustalenie zawartości metanolu w kom e
cie Hyakutake. Metanol, czyli alkohol mety
lowy (CH3OH), wydaje się być trzecim po 
wodzie (H2O) i tlenku węgla (CO) najobfit
szym składnikiem materii lotnej komet. Ob
serwowano go dotychczas w kilku kometach 
stwierdzając, że stanowi około 7 procent za
wartości wody. Jedynie w dwóch przypad
kach (komety Halleya i komety Levy’ego 
1990 XX) zawartość metanolu okazała się 
znacznie mniejsza, około jednego procenta. 
Różnica ta wydaje się wskazywać, że lody w 
tych kometach tworzyły się i ewoluowały w 
odmiennych warynkach. Nie udało się do tej 
pory w iarygodnie wytłumaczyć przyczyn 
różnic obfitości metanolu ani znaleźć ja 
kichś ich korelacji z innymi cechami fizycz
nymi lub dynam icznymi komet. Sprawa wy
daje się jednak na tyle intrygująca, że skwa
pliwie wykorzystuje się każdą okazję do ba
dań zawartości metanolu w kometach. Prze

latująca blisko Ziemi i jasna kom eta H yaku
take stwarzała wyjątkowo dobre warunki do 
bardzo trudnych przecież obserwacji spe
ktroskopowych w podczerwieni.

Zespół M.J. M umm y zaobserwował je d 
nak w widmie komety Hyakutake jedynie 
bardzo słabą linię em isyjną metanolu (co 
wskazuje na znacznie m niejsząjego obfitość 
niż oczekiwano), stosunkowo silne linie 
em isyjne wody, tlenku węgla i metanu oraz 
niespodziewanie silną linię wskazującą 
w łaśnie na em isję etanu. Tempo produkcji 
etanu (6.4 x  1026 molekuł na sekunę) okaza
ło się porównywalne z tempem produkcji 
metanu ( 1.2 x  1027 molekuł na sekundę). 
Obecność tych związków i to w podobnych 
proporcjach stwierdzono także w m eteory
cie M urchison znalezionym w Australii w 
1969 roku co m oże wskazywać na jego 
wspólne pochodzenie z kometą Hyakutake.

Kometa Hyakutake wydaje się być 
ponadto bogata w związki węgla. Do takiego 
wniosku doszli niemieccy astronomowie K. 
J o c k e r s  i G.  L i c h t e n b e r g  na podsta
wie obserwacji wykonanych 1 kwietnia, z 
których wynika, że stosunek jonów  tlenku 
węgla do jonów  wody w odległości rzędu 60 
tys. km od jądra wzdłuż warkocza komety 
je st większy od jedności (C 0 +/H 20+>1), 
podczas gdy dla komety Halleya ten sam sto
sunek był mniejszy od 0 .2 .

Kometa Hyakutake przeszła przez pery- 
helium  1 maja 1996 roku zbliżając się do 
Słońca na odległość 0.23 j.a. czyli około 
34.5 min km. W  tym czasie nie m ogła być z 
Ziemi obserwowana gdyż znajdowała się na 
niebie zbyt blisko Słońca. Ale zaobserwował 
ją  wtedy satelita SOHO, który w grudniu 
ubiegłego roku został wystrzelony przez Eu
ropejską Agencję Kosmiczną (ESA) i jest 
przeznaczony do badań Słońca i heliosfery. 
Obserwacje prowadzono za pomocą korono- 
grafu LASCO (ang. Large Angle Spectro- 
metric Coronograph) w dniach od 29 kwiet-
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nia do 6 maja. Uzyskane obrazy (patrz zdję
cia na czwartej stronie okładki) pokazały w 
szczególności interesujące i szybkie zmiany 
struktury warkocza komety podczas jej prze
lotu koło Słońca. Spowodowały je odmien
ności reakcji na oddziaływanie Słońca róż
nych składowych materii stanowiącej war
kocz. Poruszające się wzdłuż orbity komety 
cząstki pyłu poddane ciśnieniu promienio
wania słonecznego uległy -  w zależności od 
wielkości i masy -  większym lub mniejszym 
odchyleniom od Słońca, podczas gdy lekkie 
i zjonizowane cząsteczki gazu zostały ra
dialnie uniesione przez wiatr słoneczny i 
związane z nim pole magnetyczne. Kometa 
stanowiła więc jakby naturalną sondę, dzięki 
której będzie można coś powiedzieć również 
i o górnych warstwach korony słonecznej.

Warto także wspomnieć, że obfity zbiór 
obserwacji astrometrycznych komety Hy
akutake, wykonanych przez wielu obserwa
torów dzięki jej bardzo dobrej widoczności z 
Ziemi, umożliwił precyzyjne obliczenie ele
mentów orbity, a nawet wyznaczenie tzw. 
efektów niegrawitacyjnych, czyli subtel
nych zmian ruchu, spowodowanych doda
niem do wektora prędkości orbitalnej wekto
ra siły reakcji na wyrzut materii z ratującego 
jądra komety. Efekty te udaje się obliczyć w 
zasadzie tylko w przypadku komet krótko

okresowych obserwowanych w kilku poja
wieniach. Kometa Hyakutake dołącza do za
ledwie kilku tzw. komet jednopojawienio- 
wych, dla których udało się dotychczas w 
sposób wiarygodny wyznaczyć efekty nie- 
grawitacyjne. Lepsze poznanie orbity kome
ty pozwoliło G. S i t a r s k i e m u  stwier
dzić, że przed obecnym zbliżeniem się do 
Słońca okres jej obiegu wynosił około 16.5 
tys. lat, a po przejściu przez Układ Słonecz
ny wydłużył się do około 100 tys. lat.

Kometa Hyakutake przejdzie niewątpli
wie do historii badań kometarnych jako 
obiekt, w którym po raz pierwszy zaobser
wowano emisję rentgenowską i odkryto obe
cność etanu, jako kometa, w której zdołano 
zaobserwować bardzo nietrwałą dwuatomo- 
wą molekułę siarki, po raz pierwszy potwier
dzając w ten sposób jej odkrycie (w komecie 
IRAS-Araki-Alcock w 1983 roku), jako jed
na z pierwszych komet, dla których udała się 
bezpośrednia detekcja molekuł wody, jako 
jedna z nielicznych komet sondowanych ra- 
darowo oraz obserwowanych w bezpośred
nim sąsiedztwie Słońca i wreszcie jako jedna 
z niewielu komet jednopojawieniowych, w 
których ruchu ujawniły się efekty niegra- 
witacyjne.

K rzyszto f Ziołkowski

PORADNIK OBSERWATORA

Częściowe zaćmienie Słońca 
12 października 1996 roku

Kolejne częściowe zaćmienie Słońca wi
doczne w Polsce nastąpi w dwa tygodnie po 
całkowitym zaćmieniu Księżyca. Na kuli 
ziemskiej zjawisko będzie można obserwo
wać na sporym obszarze półkuli północnej -  
w północno-wschodnich rejonach Kanady, 
na Grenlandii, północnym Atlantyku, w Eu

ropie, północnej Afryce i zachodniej części 
Azji. Największa część Słońca zostanie 
przesłonięta na północnej Grenlandii (faza 
liniowa 0.76).

W naszym kraju zaćmienie nastąpi dość 
nisko nad południowo-zachodnim horyzon
tem (tab. 1, rys. 1). W momencie maksymal
nej fazy Księżyc przesłoni ponad 60 % śred
nicy tarczy słonecznej. Przy jej oglądaniu 
przez filtr ściemniający łatwo będzie zatem
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Tabela 1. Efemeryda częściowego zaćmienia Słońca 12 października 1996 r. dla wybranych 
miast w Polsce. Momenty podano w czasie letnim (urzędowym).

L.p. Miasto Początek Maksimum Koniec
Moment Z A h Moment Z A h I Moment Z A h

1 Warszawa 1522.6 280 48 19 1635.1 343 64 10 0.66 1741.6 50,77 1

2 Łódź 1521.9 281 46 20 1635.0 343 63 11 0.65 1742.0 49 76 2

3 Wrocław 1520.7 282 44 22 1634.6 344 61 12 0.64 1742.3 49 74 3

4 Poznań 1517.9 283 43 21 1632.0 345 60 12 0.66 1740.1 51 74 3

5 Szczecin 1513.4 285 39 22 1628.3 348 57 13 0.66 1737.5 53 71 4

6 Gdańsk 1516.0 282 44 19 1629.5 346 60 11 0.68 1737.3 54 74 2

7 Białystok 1522.6 279 50 17 16 34.5 343 65 8 0.67 1740.6 51 79 -1

8 Toruń 1518.3 282 44 20 1631.8 345 61 11 0.66 1739.5 52 75 2

9 Kraków 1526.0 280 48 21 1638.5 341 64 11 0.63 1744.9 46 77 1

10 Lublin 1526.2 278 50 18 1637.8 341 66 9 0.65 1743.6 48 79 0

11 Rzeszów 1528.2 278 51 19 1639.8 340 66 10 0.64 1745.4 46 79 0

Z -  kąt pozycyjny od zenitu; A,h -  azymut i wysokość Słońca; azymut liczony od południa na zachód; t - 
wielkość maksymalnej liniowej fazy zaćmienia.

Rys. 1. Izolinie wielkości maksymalnej fazy liniowej (linie 
ciągłe) i izochrony momentu tej fazy (linie przerywane) w czasie 
letnim (urzędowym). Linia „KZ” oznacza koniec zaćmienia 
częściowego w momencie zachodu Słońca, przyjętym jako 
zetknięcia się dolnego brzegu tarczy z horyzontem.

dostrzec gruby „sierp” rogami skierowany 
ku górze (rys. 2). Zaćmienie skończy się w 
Polsce około zachodu Słońca. W niektórych 
miejscowościach w Polsce wschodniej ko
niec zaćmienia częściowego przypadnie na
wet po zachodzie Słońca, toteż na zachodzą
cej jego tarczy będzie można jeszcze do
strzec ślad Księżyca w formie niewielkiej, 
szybko ginącej „szczerby”. Obserwować na

Rys. 2. W idok zaćmionej tarczy Słońca w Polsce w czasie 
maksymalnej fazy zjawiska. Rysunek w układzie 
horyzontalnym.

leży w tym czasie lewą górną część zacho
dzącego Słońca.

Po tym zaćmieniu nastąpi dla nas trzylet
nia przerwa -  aż do niezwykle atrakcyjnego 
zjawiska 11 sierpnia 1999 r., kiedy to przez 
Europę środkową przesunie się pas zaćmie
nia całkowitego. W Polsce można będzie w 
tym to dniu obserwować zaćmienie częścio
we o fazie około 0.9.

Marek Zawilski
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Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych

SS C ygni(2138+43) 
a  = 21 h38m.8 8 = +43°08’ (1900.0)
A: 8m-  12m.4 v P = (50d.l)
Typ: UG Sp. A l-dG5ep 
W gwiazdozbiorze Łabędzia, w odległo

ści kątowej około 3° na południowy wschód 
od gwiazdy p Cyg znajduje się, odkryta 
przez Wellsa w 1896 roku, jedna z najjaś
niejszych nowych karłowatych: SS Cygni. 
Normalnie jasność gwiazdy oscyluje wokół 
12m, a co 1 -  2 miesiące mają miejsce wybu
chy o amplitudzie około czterech magnitudo 
i czasie trwania około 20 dni. Zmienną moż
na obserwować przez większą część roku, a 
najlepsze warunki obserwacyjne występują 
w miesiącach letnich, gdy zmienna góruje 
blisko zenitu.

Tomasz Krzyl

21h00m

+40°

“ ••u
1 1 0 * 123

• 109 *

Programy komputerowe,
ASTRO-BIT algorytmy, katalogi
Ireneusz Włodarczyk i inne materiały

f  ■  ul. Rewolucjonistów 15/13 astronomiczne0  42-500 RĘDZIN
KUPNO -SPRZEDAZ
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TO I OWO

Czy odnajdziemy rodzinę 
francuskiego miłośnika astronomii 
Gilberta Walusinskiego?

Minie właśnie 20 lat od czasu, gdy pozna
łam Gilberta W a l u s i n s k i e g o ,  nauczy
ciela matematyki w liceum w Saint-Cloud 
koło Paryża. Było to w czasie spotkania 150 
nauczycieli francuskich z astronomami, zor
ganizowanego w sierpniu 1976 r. w Grenob
le, na zakończenie XVI Kongresu Między
narodowej Unii Astronomicznej.

Gilbert Walusinski należy do grupy na
uczycieli -  entuzjastów, którzy zapalili się 
do pomysłu wprowadzania elementów wie
dzy astronomicznej do szkół różnych 
szczebli, przy okazji nauczania różnych 
przedmiotów i przy tworzeniu kółek zainte
resowań. Bo astronomia nie stanowi osobne
go przedmiotu nauczania w szkołach francu
skich. Dzięki niezmordowanej pracy grupy 
nauczycieli i astronomów powstało w latach 
następnych stowarzyszenie współpracy

Comite de Liaison Enseignants et Astrono- 
mes (CLEA), zaczęto wydawać kwartalnik 
Zeszyty Clairauta, oraz inne pomoce dyda
ktyczne dla nauczycieli, zaczęto organizo
wać kursy i letnie szkoły dla nauczycieli. 
Pisałam o tym wielokrotnie na łamach Ura
nii. We wszystkich tych przedsięwzięciach 
czynny udział brał również Gilbert Walusin
ski, mimo iż w ub.r. przekroczył 80 lat. Jest 
jeszcze sekretarzem -  skarbnikiem CLEA, 
jest sekretarzem redakcji Zeszytów, wystu
kującym teksty artykułów na swym kompu
terze, jest autorem książek popularno-na- 
ukowych i licznych artykułów z dziedziny 
historii odkryć astronomiczno-matematycz- 
no-fizycznych. Był sam wykładowcą w kil
ku letnich szkołach dla nauczycieli.

Spotykałam p. Walusinskiego wielokrot
nie w czasie moich pobytów we Francji i 
kontaktów z CLEA, a gdy w ub.r. Zarząd 
Oddziału toruńskiego PTMA przesłał Mu 
życzenia z okazji 80-lecia urodzin, zapytali
śmy Go o jego „polskie korzenie”. Bardzo

SZEŚĆ POKOLEŃ RODZINY WALUSINSKICH

IV

V

VI

NN Walusinski + Bronisława Ojewska -  mieszkańcy Warszawy w połowie XIX w.

_L
r  

syn
zginąI w powstaniu 

styczniowym

--------1
KLEMENS
osiedliI się 

we Francji 1865 
1 1900 

______ I______

NN DEWAEWER 
Hoienderka 

1 1900

I-------
córka Denise

JÓZEF + 
1881-1961 

j _____
Georgette Soyer

i
Syn Syn Córka + NN Meile

GILBERT + Janette 
1915

Pierre Meile 
1965

Syn Syn Syn GILES
fotograf

OLIVIER
lekarz

H-----r-
Syn Syn

i
Syn Córka

Rys. 1. Tablica sześciu pokoleń rodziny Walusinskich od 130 lat zamieszkałych we Francji.
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Ziemia System Słoneczny Galaktyka

12800 km 6000000000 km 
0.0006 l.ś.

Wszechświat

100000 l.ś.

• 14 miliardów l.ś.

Gromada lokalu; 
Andromedy

50000001.ś .

Rys. 2. W szechśw iat w pięciu obrazach, rysunek (z tłum aczeniem  polskim ) zamieszczony w przedm owie do „Ciel passe present" 
G ilberta W alusinskiego

wzruszony, przesłał nam informacje, z któ
rych ułożyłam załączoną tablicę „Sześciu 
pokoleń Walusinskich”, od 130 lat mieszka
jących w Paryżu i okolicy. Oczywiście, p. 
Gilbert już się języka polskiego nie nauczył, 
ale postanowił nie zmieniać swego nazwi
ska, mimo że jest ono tak niewygodne do 
wymawiania dla cudzoziemców, nawet jeśli 
pozostawimy literę „n” zamiast litery „ń”, 
która zapewne kiedyś była w tym nazwisku. 
Proponowano Mu zmianę, choćby skrócenie 
jako „Walu”, ale On pozostał przy swym na
zwisku.

Dziadek Gilberta, Klemens Walusinski 
opuścił Warszawę po powstaniu stycznio

wym i zamordowaniu starszego brata przez 
carskie wojsko. Osiadł w Paryżu w dzielnicy 
St. Antoine, gdzie pracował jako stolarz ar
tystyczny. Ożenił się z Holenderką, p. De- 
waer. Najstarszy syn, Józef musiał po śmier
ci ojca pomagać rodzinie, pracując w war
sztacie mechanicznym swego przyszłego te
ścia. Młodsze rodzeństwo Józefa obrało za
wód nauczycielski, jeden z braci zginął w 
czasie I wojny światowej. Józef nie znał ję
zyka polskiego, pewnie dlatego, że matka, 
Holenderką sama tego języka nie rozumiała. 
„Uważam” pisze p. Gilbert, syn Józefa „że 
osiedlenie się mojego dziadka w Paryżu ilu
struje dobrze umiejętności Polaków do inte-
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Rys. 3. Portret G ilberta Walusinskiego rysowany przez 
nauczyciela rysunku D aniela Bardin, również członka komitetu 
redakcyjnego „Zeszytów Clairauta”.

Z KORESPONDENCJI

Teleskop im. Stanisława 
R. Brzostkiewicza

Po wielu latach pracy ukończyłem budo
wę teleskopu systemu Newtona o następują
cych parametrach:
«■ Średnica zwierciadła parabolicznego = 22 cm 
•*" Ogniskowa zwierciadła = 165 cm 
»*■ Montaż azymutalny z adaptacją do krót- 

koczasowej fotografii w projekcji okula-

growania się ze swoim środowiskiem”.
Mam przed sobą 3 książki Gilberta Walu

sinskiego:
**■ Aide Memoire d ’Astronomie, rodzaj krót

kiego kompendium astronomicznego Li- 
brairie Delagrave, Paris, 1965 
Ciel passe present (Niebo dawne obec
nie), popularne ujęcie naszej wiedzy 
astronomicznej, Etudes Vivantes, Paris, 
1981

*»■ Moments et próbie mes dans UHistoire 
d'astronomie (Problemy z historii astro
nomii), zbiór artykułów publikowanych 
w Zeszytach, pomyślany jako materiał dla 
nauczycieli, CLEA, University Paris XI, 
Paris, ok. 1988- 1990.
Zamieszczam obok rysunek Gilberta Wa

lusinskiego z przedmowy do Nieba (rys. 2). 
Nawet jeśli niektóre odległości dziś się 
zmieniają, rysunek stanowi przykład zami
łowania autora -  matematyka do syntetycz
nego ujmowania prezentowanego materiału.

Kończąc tę notatkę, chciałabym zwrócić 
się do Czytelników Uranii z apelem, może 
ktoś zna krewnych p. Gilberta, inną gałąź 
rodziny Walusińskich, pisanych przez „ń”, 
która pozostała w Warszawie, czy gdzieś w 
Polsce i wcale nie zna swych francuskich 
kuzynów?

Cecylia Iwaniszewska

rowej
■s' Waga instrumentu wraz ze statywem oko

ło 30 kg, z możliwością błyskawicznego 
oddzielenia tubusa od statywu i szybkie
go ponownego zmontowania w terenie 
przez jedną osobę.
Teleskop dzięki dobremu wyważeniu i 

płynności ruchów w obu osiach, może być w 
ciągu kilku sekund ustawiony na dowolny 
punkt sfery niebieskiej, a dzięki solidności
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konstrukcji nie wykazuje żadnych drgań po 
zmianie ustawienia. Przeznaczony jest 
głównie do obserwacji wizualnych oraz 
krótkoczasowej fotografii, głównie Księży
ca i Słońca.

Teleskop usytuowany został w Szczeciń
skiej Stacji Ornitologicznej „Świdwie” In
stytutu Ekologii PAN; 20 km na północny- 
zachód od Szczecina, gdzie nie docierają 
uciążliwe rozświetlenia wielkiego miasta. 
Stację „Świdwie” odwiedzają często wycie
czki młodzieży szkolnej oraz bywają tu też 
organizowane letnie obozy młodzieżowe. Ist
nieje więc możliwość okresowego prezento
wania przez teleskop Kosmosu, jako istotnego

tła dla wszelkiej wiedzy przyrodniczej.
Teleskop nazwałem imieniem polskiego, 

wybitnego popularyzatora astronomii, o zu
pełnie niezwykłej erudycji, pracowitości i 
talencie pięknego, zrozumiałego przekazu 
nawet trudnych tematów astronomicznych. 
Osobiście bardzo cenię naszego wybitnego 
Kolegę Stanisława R. Brzostkiewicza, a na
zwanie mojego teleskopu Jego Imieniem, ro
zumiem jako maleńki gest uznania i wdzię
czności za to wszystko, czym od wielu lat 
przez swoje publikacje, tak wytrwale wzbo
gaca nasze życie i życie Naszego Towarzy
stwa.

Jerzy Giergielewicz

ELEMENTARZ URANII

Księżyc Plutona

Jedynym księżycem Plutona jest Charon. 
Odkrył go J. C h r i s t y , który zauważył, że 
fotografie tarczy Plutona są wyraźnie asy
metryczne. Nasuwało to podejrzenie, że Plu
ton może mieć księżyc krążący tak blisko 
planety, iż teleskopy nie były w stanie roz
dzielić obrazów tych dwu obiektów. Podej
rzenie to zostało potwierdzone w 1978 r. 
Ostry i rozdzielony obraz Plutona z Charo
nem dostarczył po raz pierwszy teleskop 
kosmiczny Hubble’a w 1991 r. Pod wzglę
dem masy i rozmiarów Charon jest porów
nywalny z macierzystą planetą (jest bowiem 
od Plutona tylko 6,5 razy lżejszy i 1,87 razy 
mniejszy). Powoduje to, że środek masy 
układu Pluton -  Charon leży ponad powierz
chnią planety (co jest wyjątkiem w Układzie 
Słonecznym). Wyjątkiem jest także tzw. 
podwójna synchronizacja -  planeta i księżyc 
zwrócone są do siebie zawsze tą samą stroną, 
obracają się wokół swojego środka masy jak 
sztywne hantle, raz na 6,3872 dnia, wokół

osi nachylonej do płaszczyzny orbity wokół- 
słonecznej pod kątem 122,46°. Pluton i Cha
ron odległe są od siebie o 20 000 km i tworzą 
właściwie parę bardzo do siebie podobnych, 
karłowatych planet (masa Charona -  0,0003 
masy Ziemi, 1,8 x 1021 kg, Plutona -  0,0022 
masy Ziemi, 1,3 x  1022 kg; średnica Charona 
-  1212 km, Plutona -  2324 km; gęstość i 
temperatura obu ciał -  odpowiednio 2 g/cm3 
i 230°C). Ich skład chemiczny przypomina 
skład komet, choć są to ciała znacznie od 
komet większe. Ostatnio odkrywa się coraz 
więcej obiektów z tzw. pasa Kuipera -  pasa 
innego rodzaju planetoid krążących za orbitą 
Neptuna. Co więcej znane planetoidy wyglą
dają jak podwójne (Kastalia, patrz Urania 
6/94) lub znajdujemy koło nich księżyc (Ida 
+ Daktyl, patrz Urania 5/94) -  nie jest więc 
wykluczone, że za jakiś czas Pluton i Charon 
okażą się nie tyle planetą i księżycem, co 
bardzo okazałą parą planetoid z pasa Kui
pera.

MSK
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Październik-listopad 1996 r.

Słońce
Dni są coraz krótsze, co widać po mo

mentach wschodu i zachodu Słońca w War
szawie: 1 października Słońce wschodzi o 
5h37m, zachodzi o 17h13m, 1 listopada 
wschodzi o 6h31m, zachodzi o 16h7m, a 30 
listopada wschodzi o 7h21m, zachodzi o 
15h28m. W październiku Słońce wstępuje w

znak Skorpiona (Niedźwiadka), a w listopa
dzie w znak Strzelca.

Po południu 12 października zdarzy się 
częściowe zaćmienie Słońca.

Księżyc
Kolejność faz Księżyca będzie następują

ca: w październiku ostatnia kwadra 4d13h, 
nów 12d15h, pierwsza kwadra 19d19h, i peł
nia 26d15h, a w listopadzie ostatnia kwadra 

nów l l d5h, pierwsza kwadra 18d2h i

pełnia 25d5h. W apogeum Księżyc znajdzie 
się 6 października i 3 listopada, a w peryge- 
um 22 października i 16 listopada.

Tarcza Księżyca trzykrotnie zakryje Al- 
debarana, najjaśniejszą gwiazdę w gwiaz
dozbiorze Byka: 1 i 29 października oraz 25 
listopada; tylko pierwsze październikowe 
zakrycie widoczne będzie w Europie.

Planety i planetoidy
W pierwszej połowie października może

my obserwować M e r k u r e g o ,  którego 
odnajdziemy rankiem nisko nad wschodnim 
horyzontem jako jasną gwiazdę około-1 
wielkości. Ale ozdobą porannego nieba jest 
W e n u s ,  błyszcząca nad wschodnim hory
zontem jak gwiazda -4  wielkości. M a r s  
wschodzi około północy i wędruje po niebie 
poprzez gwiazdozbiory Raka i Lwa; Mars

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

Data
1996

P
n

Bo
n

Lo
n

Data
1996

P
f]

Bo
Cl

Lo
[•]

X 1 +26.02 +6.66 186.92 XI 1 +24.36 +4.28 138.02
3 +26.13 +6.56 160.54 3 +24.00 +4.08 111.66
5 +26.21 +6.46 134.14 5 +23.62 +3.86 85.28
7 +26.26 +6.34 107.76 7 +23.19 +3.66 58.92
9 +26.28 +6.22 81.38 9 +22.74 +3.44 32.54

11 +26.28 +6.08 55.00 11 +22.24 +3.20 6.18
13 +26.24 +5.94 28.61 13 +21.73 +2.98 339.82
15 +26.17 +5.80 2.22 15 +21.18 +2.74 313.45
17 +26.08 +5.64 335.84 17 +20.61 +2.51 287.08
19 +25.95 +5.48 309.46 19 +20.00 +2.27 260.72
21 +25.79 +5.32 283.09 21 +19.37 +2.02 234.36
23 +25.60 +5.14 256.72 23 +18.70 +1.78 208.00
25 +25.38 +4.96 230.34 25 +18.02 +1.53 181.63
27 +25.14 +4.78 203.96 27 +17.30 +1.28 155.27
29 +24.84 +4.58 177.58 29 +16.56 +1.02 128.92
31 +24.54 +4.39 151.21 XII 1 +15.80 +0.78 102.56

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy; Bo, L o -  heliograficzna 
szerokośćć i długość środka tarczy; X  15d17h3m i XI 12d0h15m -  momenty, w których heliograficzna 
długość środka tarczy wynosi 0'.



7/8 URANIA 221

zbliża się teraz do Ziem i i w ciągu dwóch 
m iesięcy jasność jego  wzrasta od +1.4 do 
+ 1.0 wielk. gwiazd. J o w i s z  zachodzi w ie
czorem jako  ja sn a  gw iazda - 2  w ielkości ni
sko nad horyzontem . S a t u r n  w idoczny 
je st w pierwszej połow ie nocy jako  gw iazda 
+0.7 wielkości na granicy gw iazdozbiorów  
Ryb i W ieloryba. U r a n  i N e p t u n  zacho
dzą wieczorem : Uran ok. 6 wielk. gwiazd, w 
gwiazdozbiorze Koziorożca, a Neptun 8 
wielk. na granicy gw iazdozbiorów  Strzelca i 
Koziorożca. P l u t o n  jest niewidoczny.

W  październiku prawie całą noc, a w li
stopadzie w ieczorem  możemy przez lunetę 
obserwować planetoidę J u n o w gw iazdoz
biorze Ryb. W  październiku jasność plane- 
toidy wynosi ok. 7.5 wielk. gwiazd., ale do 
końca listopada zm niejszy się prawie o jedną 
w ielkość gw iazdow ą. Podajemy współrzęd
ne równikowe planetki dla kilku dat: X .ld: 
rekt. l hl m 4, deki. -2 °5 3 ’; l l d: rek. 0h54m.9, 
deki. -5 °6 ’; 21d: rekt. 0h48m.6, deki. - 7 T ;  
31d: rekt. deki. -8 °2 7 ’; XI. 10d:
rekt. 0h41m.3, deki. -9 °2 0 ’; 20d: rekt. 
0h41m.8, deki. -9 °3 7 ’; 30d: rekt. 0h45m.2, 
deki. - 9 ’2 2 \

M eteory
Od 16 do 26 października prom ieniują 

meteory z roju O r i o n i d ó w . Radiant m e
teorów leży na granicy gw iazdozbiorów  
Oriona i B liźniąt i ma współrzędne: rekt. 
6h24m, deki. +15°. W  tym roku warunki ob
serwacji O rionidów  są niezłe.

W  listopadzie prom ieniują dwa roje m e
teorów, T a u r y d y  i L e o n i d y .  Taurydy 
mają podwójny radiant w gwiazdozbiorze 
Byka o w spółrzędnych: rek. 3h44m, deki. 
+14° i +22°, a m aksim um  ich aktywności 
przypada 8 listopada. Leonidy prom ieniują 
od 15 do 19 listopada, a m aksim um  przypada 
na 18d; radiant Leonidów  leży w gw iazdoz
biorze Lw a i m a współrzędne: rekt. 10h8m, 
deki. +22°.

*  *  *

Październik
l d Księżyc 1 przechodzi na tle tarczy Jowi

sza; obserwujemy początek przejścia Księżyca 
(o 20h0m), bo jego cień pojawi się na tarczy 
planety już o zachodzie Jowisza w Polsce (o 
21h18m). O 23h Bliskie złączenie Księżyca z 
Aldebaranem, gwiazdą pierwszej wielkości w 
gwiazdozbiorze Byka; zakrycie gwiazdy przez 
tarczę Księżyca widoczne będzie na Grenlan
dii, w Europie i w północnej Rosji.

2d W pobliżu Jowisza widoczne są tylko 
jego trzy księżyce, ponieważ księżyc 1 prze
chodzi właśnie za tarczą planety.

3d7h Merkury w największym zachodnim 
odchyleniu od Słońca (w odl. 18°).

4 l h Wenus w złączeniu z Regulusem, 
gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdozbio
rze Lwa (w odl. 0°.2); rankiem odnajdziemy 
planetę i gwiazdę blisko siebie nad wschodnim 
horyzontem.

5d O l h planetoida Juno w opozycji. Wie
czorem księżyc 3 i jego cień przechodzą na tle 
tarczy Jowisza; koniec przejścia księżyca na
stąpi o 17h49m, ale jego cień pojawi się na tar
czy planety dopiero o 20h54m.

6d O 13h Neptun nieruchomy w rektascen- 
sji. Wieczorem obserwujemy koniec zaćmie
nia 1 księżyca Jowisza, który o 20h48m pojawi 
się nagle z prawej strony tarczy planety (w lu
necie odwracającej) w odległości równej pro
mieniowi tarczy od jej brzegu.

7d16h Złączenie Marsa z Księżycem w odl.
6°.

9d O 5h Wenus w złączeniu z Księżycem w 
odl. 4°. Wieczorem do brzegu tarczy Jowisza 
zbliża się jego księżyc 1, którego początek za
krycia przez tarczę planety nastąpi o 20h3m.

10d O 4h Uran nieruchomy w rektascensji. 
Wieczorem na tle tarczy Jowisza przechodzi 
księżyc 1 i jego cień; koniec przejścia księżyca 
obserwujemy o 18h40m.

12d Częściowe zaćmienie Słońca widoczne 
w północno-wschodniej Kanadzie, na Grenlan
dii i Islandii, w Europie i w północnej Afryce. 
Momenty poszczególnych faz zaćmienia poda
ne są w Poradniku Obserwatora.
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Od 18h43m księżyc 3 przechodzi na tle tar
czy Jowisza i jest niewidoczny.

13d O 17h58m księżyc 2 skryje się za tarczą 
Jowisza.

17d O 18h22m księżyc 1 rozpocznie przej
ście na tle tarczy Jowisza.

18d17h Złączenie Jowisza z Księżycem w 
odl. 6°.

19d18h Neptun w złączeniu z Księżycem w 
odl. 5°.

20d4h Złączenie Urana z Księżycem w odl.
6°.

22d Wieczorem po tarczy Jowisza wędruje 
plamka cienia jego 2 księżyca.

23d4hl l m Słońce wstępuje w znak Skorpio
na (Niedźwiadka), jego długość ekliptyczna 
wynosi wówczas 210°. Od 17h48m księżyc 3 
ukryty jest w cieniu Jowisza.

24dl l h Saturn w złączeniu z Księżycem w 
odl. 3".

26d Do 18h16m na tarczy Jowisza widoczny 
jest cień jego 1 księżyca.

29d O 5h Złączenie Marsa z Regulusem, 
gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdozbio
rze Lwa (w odl. ok. 1°); rankiem odnajdziemy 
na niebie planetę i gwiazdę blisko siebie nad 
południowo-wschodnim horyzontem. O 9h po 
raz drugi w tym miesiącu bliskie złączenie 
Księżyca z Aldebaranem, gwiazdą pierwszej 
wielkości w gwiazdozbiorze Byka; zakrycie 
gwiazdy przez tarczę Księżyca widoczne bę
dzie na Alasce, w północno-zachodniej Kana
dzie, Na Grenlandii, na Wyspach Brytyjskich i 
w Skandynawii. Od 17h34m księżyc 2 przecho
dzi na tle tarczy Jowisza i jest niewidoczny.

30d W pobliżu Jowisza dostrzegamy brak 
jednego księżyca: to księżyc 3 ukryty jest za 
tarczą planety.

31d Wczesnym wieczorem możemy obser
wować koniec zaćmienia 2 księżyca Jowisza.
O 17h55m księżyc ten pojawi się nagle z cienia 
planety w odległości równej średnicy tarczy od 
jej prawego brzegu (patrząc przez lunetę od
wracającą).

Listopad
2d O 1 h górne złączenie Merkurego ze Słoń

cem. Wieczorem księżyc 1 przechodzi na tle

tarczy Jowisza, a o 17h56m pojawi się na niei 
cień tego księżyca.

5d9 Mars w złączeniu z Księżycem w odl.
5".

8dl l h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 
r.4.

10d Wieczorem po tarczy Jowisza wędruje 
plamka cienia księżyca 3, natomiast księżyc 1 
ukryty jest za tarczą, a potem w cieniu planety.

13d15h Planetoida Juno nieruchoma w re- 
ktascensji, zmienia kierunek swego ruchu 
wśród gwiazd na sklepieniu niebieskim.

14d Od 18h13m księżyc 2 ukryty jest za tar
czą Jowisza.

15d Księżyc znajdzie się w złączeniu z 
dwiema planetami: o 6h z Jowiszem w odl. 5” i
0 24h z Neptunem w odl. 4°.

16d O 10h nastąpi złączenie Urana z Księży
cem w odl. 5°, a o 19h złączenie Wenus ze 
Spiką (Kłosem Panny), gwiazdą pierwszej 
wielkości w gwiazdozbiorze Panny, w odl. 4°.

20d O 16h Saturn znajdzie się w złączeniu z 
Księżycem w odl. 3°, a o 18h nastąpi złączenie 
Merkurego z Antaresem, gwiazdą pierwszej 
wielkości w gwiazdozbiorze Skorpiona, także 
w odl. 3°.

22dl h42m Słońce wstępuje w znak Strzelca, 
jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 
240°.

23d Na tarczy Jowisza widać cień jego 2 
księżyca, a sam księżyc 2 przechodzi na tle 
tarczy planety i do 18h7m jest niewidoczny.

25d O l h złączenie Plutona ze Słońcem. O 
18h bliskie złączenie Księżyca z Aldebaranem, 
gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdozbio
rze Byka; zakrycie gwiazdy przez tarczę Księ
życa widoczne będzie w Rosji, w północnej 
Europie, na Grenlandii, w Kanadzie i w środ
kowej części Stanów Zjednoczonych. Wieczo
rem księżyc 1 przechodzi na tle tarczy Jowisza
1 jest niewidoczny; cień tego księżyca pojawi 
się na tarczy planety dopiero o 18h 10m.

M omenty wszystkich zjawisk podane są 
w czasie środkowo-europejskim.

G. Sitarski
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