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Gdy ten numer Uranii znajdzie się w rękach 
Czytelników długo oczekiwana kometa Hale'a- 
Boppa będzie rozpoczynać okres swojej świet
ności. Wkrótce po odkryciu w lipcu 1995 roku 
została okrzyknięta kometą stulecia, gdyż w szy
stkie prognozy wskazywały, że w  końcu marca 
1997 roku będzie tak jasnym obiektem naszego 
nieba, że może okazać się widoczni/ nawet za 
dnia. Nie wiadomo czy sprawdzi} się te przewi
dywania. Wiadomo natomiast, że kometę w 
dzień uda się zobaczyć 9 marca podczas całko
witego zaćmienia Słońca, które będzie widoczne 
we wschodniej Syberii i północnej Mongolii. 
Widok jasnej komety w  pobliżu Słońca zasłonię
tego przez tarczę Księżyca można oglądać bar
dzo rzadko; ostatni raz zdarzyło się to w 1948 
roku. Kometa Hale'a-Boppa będzie widoczna z 
naszych szerokości geograficznych przez całą 
noc mniej więcej od 10 marca do 10 kwietnia, a 
28 marca powinna osiągnąć maksymalną jas
ność prawie -2 mag. Przypomnijmy, że najbli
żej Ziemi kometa znajdzie się 22 marca w odle
głości 1.31 j.a., a przez peryhelium przejdzie 1 
kwietnia w  odległości 0.91 j.a. od Słońca. Pod
czas prawie dwudziestomiesięcznego oczekiwa
nia na kometę Hale'a-Boppa były okresy wol
niejszego niż oczekiwano wzrostu jej jasności, 
które studziły rozbudzone początkowo nadzieje.
Ale był też czas, w którym dane nam było za
smakować tego, co teraz może nas czekać: nie
spodziewane pojawienie się rok temu jasnej ko
mety Hyakutake zachęciło wielu miłośników 
astronomii do obserwacji tak widowiskowych 
obiektów. Świadczy o tym zarówno publikowa
ne w  dziale Obserwacje podsumowanie ama
torskiej kampanii obserwacyjnej tej komety jak 
też plon ubiegłorocznego konkursu na wakacyj
ne zdjęcie nieba, który prezentowaliśmy w nu
merze grudniowym.
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Marek Zalfresso-Jundziłło -  Toruń

KOŃCOWE ETAPY EWOLUCJI GWIAZD MAŁOMASYWNYCH

W tytule artykułu pojawia się pojęcie 
“ewolucji gwiazd”. Aby cokolwiek poważ
niejszego móc powiedzieć o ewolucji 
gwiazd, nie sposób pominąć narzędzia, któ
rego astronomowie używają już od ponad 
100 lat, do przedstawiania tego zjawiska. 
Tym narzędziem jest diagram Hertzsprunga 
-  Russela, nazywany w skrócie po prostu 
diagramem H -  R. Na pierwszy rzut oka nie 
jest on niczym niezwykłym -  po prostu wy
kres zależności mocy promieniowania (czyli 
ilości wyświeconej przez gwiazdę energii) 
od temperatury gwiazdy. Zamiast tempera
tury może też być inna wielkość z nią powią
zana -  typ widmowy. Był on określany na 
podstawie wyglądu widma gwiazdy i jak się 
okazało -  jest bardzo czuły na zmiany tem
peratury, stąd używa się go zamiennie. Przy
kład takiego diagramu jest pokazany na 
rys. 1.

Widać na nim pewne zgęszczenia pun
któw. Każdy punkt odpowiada parametrom 
jednej gwiazdy. Widać więc, że są obszary 
gęściej bądź rzadziej “zaludnione”. I te właś
nie zagęszczenia i luki spowodowały, że za
częto się zastanawiać nad ich pochodzeniem 
w skądinąd prostym diagramie. Okazało się, 
że są one ściśle powiązane właśnie z proce

sami zachodzącymi w gwiazdach podczas 
ich długiego życia. Jeśli na diagramie poja
wia się miejsce o dużej ilości punktów, oz
nacza to, że gwiazdy o parametrach odpo
wiadających temu miejscu mogą pozosta
wać niezmienione przez długi czas w skali 
życia samych gwiazd. Jest to czas rzędu kil
kuset milionów do kilku miliardów lat. I od
wrotnie - je ś l i  na diagramie zauważamy lu
kę, to znaczy że odpowiednie gwiazdy mu
szą ewoluować przez ten rejon dość “szyb
ko” np. przez kilka tysięcy lat. Przyjrzyjmy 
się zatem z bliska, jak to wygląda w przy
padku gwiazd określonych w tytule jako 
“małomasywne”. Pojęcie “małomasywna” 
jest określeniem wysoce nieprecyzyjnym. 
Aby więc uniknąć wieloznaczności powie
dzmy sobie najpierw co ono ma tu oznaczać. 
Jako gwiazdę małomasywną przyjąłem tutaj 
obiekt o masie nie przekraczającej 3 Mo- 
(Znaczek Mo oznacza masę Słońca, które 
jak się okazuje, ma w świecie gwiazd zupeł
nie przeciętną masę).

Chcąc mówić o końcowych etapach życia 
gwiazdy, nie można zapominać o tym, co 
dzieje się wcześniej. Kiedy we wnętrzu 
gwiazdy rozpoczną się pierwsze reakcje ter
mojądrowe, czyli łączenie się jąder atomów 
wodoru w jądra cięższego pierwiastka -  he
lu, popularnie określane jako “spalanie” wo
doru, rozpoczyna się najdłuższy i najspokoj
niejszy etap życia gwiazdy. Na diagramie 
H-R ląduje ona na tzw. Ciągu Głównym 
Wieku Zerowego (z ang. ZAMS = Zero Age 
Main Sequence) i pozostaje tam w zależno
ści od jej masy od kilkuset milionów do kil
ku miliardów lat. Co ciekawe, im mniejsza 
masa gwiazdy tym etap spokojnego palenia 
wodoru jest dłuższy. Przykładowo dla 1 Mo 
szacuje się ten okres na około 1010 lat, pod-



2/1997 U R A N IA 35

czas gdy dla 3 M© już tylko ok. 2 x 108 lat. 
Dla cięższych ta zależność staje się jeszcze 
bardziej ostra. W tym okresie wnętrze 
gwiazdy pozostaje praktycznie niezmienne, 
z tą jedyną różnicą, że cały czas ubywa tam 
wodoru a przybywa helu. Stopniowo przy
bywa w centrum helu, potem wytwarza się 
typowe jądro helowe, zaś wodór jest nadal 
spalany w dość grubej otoczce wokół tego 
powstałego jądra. Tę drogę przedstawia

( i l i i l i ; -  Spalanie wodoru

■ i  -  Powstające j ądro helowe

rys. 2.
Nadchodzi jednak moment, w którym ją 

dro helowe osiąga tzw. granicę Schonberga
-  Chandrasekhara. Jest ono już w tym mo
mencie praktycznie izotermiczne, ale jesz
cze nie zdegenerowane. Co to znaczy? Izo
termiczne czyli całe jądro ma mniej więcej tę 
samą temperaturę. Zdegenerowane -  
.. .zróbmy małą dygresję. Normalny gaz taki 
jak powietrze czy bąbelki w coca-coli zacho
wuje się zgodnie z równaniem stanu gazu 
doskonałego. Mówi ono np.że jeśli taki gaz 
ogrzać, to zwiększy on ciśnienie wywierane 
na ścianki naczynia, w którym go ogrzewa
my. Dzieje się tak, gdyż cząstki gazu zaczy
nają poprzez to ogrzanie poruszać się szyb
ciej niż poprzednio. Natomiast istnieje taki 
stan materii, zwany degeneracją, gdzie 
ogrzewanie nie przynosi efektu w postaci 
wzrostu ciśnienia. Aby dokładnie to wyjaś
nić należałoby odwołać się do pewnych 
praw mechaniki kwantowej, dla naszych po
trzeb wystarczy pamiętać o tej jednej włas
ności gazu zdegenerowanego.

Wracając do tematu: granica Schonberga
-  Chandrasekhara to krytyczna masa, przy 
której następuje degeneracja gazu w jądrze. 
W związku z tym zjawiskiem następuje 
gwałtowna przebudowa wnętrza gwiazdy. 
Degeneracja jądra powoduje, że kurczy się 
ono dość gwałtownie w skali życia gwiazdy, 
a jednocześnie rozdyma się otoczka. 
Wprawdzie maleje temperatura efektywna 
gwiazdy, niemniej jednak, dzięki poważne
mu wzrostowi promienia, jej jasność abso
lutna nie zmienia się. Ewolucja na diagramie 
H-R przebiega horyzontalnie w stronę male
jących temperatur. Po pewnym czasie obiekt 
osiąga tzw. granicę Hayashiego, co oznacza, 
że temperatura efektywna nie może dalej 
spadać.

I znowu jakaś granica ... Przebiega ona 
na diagramie H - R  (patrz rys.l) niemal pio
nowo (z pewnymi zafalowaniami) przy pra
wej krawędzi wykresu, dla zakresu na nim 
widocznego. Wiąże się ona ze zjawiskiem, o 
którym można w tym miejscu wspomnieć, 
mianowicie z transportem energii wewnątrz 
gwiazdy. Jak wiadomo widzimy gwiazdę 
dlatego, że ona świeci. Mówiąc bardziej “na
ukowo” -  emituje promieniowanie. A pro
mieniowanie czyli światło, to przecież czy
sta energia. I tak doszliśmy do pierwszej for
my transportu energii -  przez promieniowa
nie. Jednak nie zawsze ten sposób jest wy
starczająco wydajny. Czasem potrzeba inne
go zjawiska, które znamy z garnka ogrzewa
nej wody. Jest to konwekcja -  zjawisko od
powiedzialne za to, że cieplejsza woda unosi 
się do góry a chłodniejsza opada w dół. Po
dobnie jest też z powietrzem -  wiemy, że 
cieplejsze się unosi w górę. Takie samo zja
wisko zachodzi wewnątrz gwiazdy. Naj
pierw energia jest transportowana prawie w 
całości przez promieniowanie. A w rozsze
rzającej się gwieździe zaczyna dominować 
konwekcja. A granica Hayashiego? To mo
ment, w którym konwekcja obejmie całą ob-
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jętość gwiazdy. Ponieważ gwiazda nie może 
być już “bardziej” konwektywna, więc też 
nie może przekroczyć tej granicy. Wtedy da
lej postępujący wzrost promienia prowadzi 
do wzrostu jasności absolutnej, i mamy wę
drówkę w górę diagramu, przy niezmienio
nej temperaturze.

Na tym etapie gwiazda wygląda mniej 
więcej tak, jak przedstawia rys. 3.

Na lewej części rysunku widać, że teraz 
jądro gwiazdy jest bardzo niewielkie w po
równaniu z całością. Zewnętrzny promień 
gwiazdy na tym etapie jest kilkadziesiąt razy 
większy niż pierwotny. I cóż dalej? W tej 
cienkiej otoczce wokół jądra, zwanej popu
larnie “shell” (z jęz. angielskiego shell -  oto
czka, warstwa, osłona) nadal zachodzi spala
nie wodoru, jednak już tylko tam, a nie jak 
poprzednio w całym wewnętrznym obszarze 
gwiazdy. Zatem przybywa ciągle helu, który 
jako cięższy opada na jądro, które stopniowo 
rośnie. Nie może jednak tak być zbyt długo, 
gdyż wraz ze wzrostem masy wzrasta też 
ciśnienie panujące wewnątrz jądra gwiazdo
wego. W pewnym momencie to ciśnienie 
staje się wystarczająco duże, aby mogła roz
począć się reakcja 3 a  czyli spalanie helu w 
węgiel. W tej reakcji z trzech jąder helu po
wstaje jedno jądro węgla. W małomasyw- 
nych obiektach, o których tutaj mówimy, ta 
reakcja rozpoczyna się bardzo gwałtownie 
właśnie ze względu na degenerację jądra. 
Otóż, gdy reakcja zaczyna zachodzić, wy

dziela się dosyć duża ilość energii, która jed
nak jest zużywana prawie w całości na pod
grzanie zdegenerowanego gazu. Ponieważ 
jednak nie ma to wpływu na ciśnienie tego 
gazu, więc w konsekwencji uzyskujemy tyl
ko wzrost tempa spalania helu ze względu na 
przyrost temperatury. Dalej zachodzi coś w 
stylu niekontrolowanej reakcji łańcuchowej, 
wydziela się w bardzo krótkim czasie ilość 
energii, która odpowiada mniej więcej mocy 
promieniowania całej Galaktyki i ... nic z 
tego nie widać na zewnątrz gwiazdy.

Wydawałoby się, iż po takim wybuchu 
powinna się ona rozlecieć na kawałki, ale na 
szczęście (dla gwiazdy) ma ona wbudowany 
“bezpiecznik”, którym jest “oddegenerowa- 
nie” gazu w jądrze. Kiedy to nastąpi, zaczy
na obowiązywać równanie stanu gazu do
skonałego, jądro rozpręża się i jednocześnie 
ochładza, dzięki czemu gwałtowne spalanie 
helu zostaje zahamowane. Opisane zjawisko 
jest nazywane błyskiem helowym, gdyż w 
rzeczywistości trwa ono znacznie krócej, niż 
przeczytanie tekstu jego opisu. Spójrzmy te
raz na diagram H-R na rys. 4.

Minęliśmy już gałąź olbrzymów ozna
czoną jako RG (od ang.Red Giant -  czerwo
ny olbrzym) i punkt błysku helowego -  
“dzióbek” oznaczony literami HF (tradycyj
nie z angielskiego -  helium flash). Teraz, 
gdy jądro nieco ostygło i jednocześnie eks
pandowało, dla zachowania równowagi mu-
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si nieco skurczyć się ta szeroka otoczka wo

kół gwiazdy. Jednocześnie wzrośnie też tro

chę jej temperatura i gwiazda ląduje na po

zycji oznaczonej HB czyli gałąź horyzontal

na (Horizontal Branch - wiadomo skąd ...). 

Tutaj nastąpi “chwila” czyli jakieś kilka do 

kilkunastu milionów lat niestabilności.

Wnętrze takiego obiektu jest dosyć podo

bne do tego sprzed błysku helowego, jedyna 

nowość to samo centrum, w którym co jakiś 

czas na krótko zapala się hel. Dzieje się to 

podobnie jak w czasie błysku helowego, ale 

ma już znacznie łagodniejszy przebieg, stąd 

czasem mówi się o kolejnych błyskach, a 

czasem o niestabilnym spalaniu helu. A me

chanizm jest w gruncie rzeczy analogiczny - 

w shellu pali się wodór, powstaje hel, ten 

opada do centrum, a gdy zbierze się go wy

starczająco dużo następuje zapłon. Jądro się 

nieco ogrzewa, rozdyma i wszystko się po

wtarza jeszcze kilka lub kilkanaście razy. W 

tym czasie około 5% całego helu zostaje 

przekształcone w węgiel. W  końcu jednak, 

w podobny sposób jak przy odejściu z ciągu 

głównego, następuje rozdęcie się otoczki do 

jeszcze większych rozmiarów niż poprze

dnio przy gałęzi olbrzymów. Tym razem 

przyczyną jest wyczerpanie się helu w cen

trum i utworzenie się jądra węglowego z do

mieszką tlenu. Ze względu na podobne za

chowanie jak podczas stawania się olbrzy

mem, ten etap ewolucji nazwano asymptoty

czną gałęzią olbrzymów czyli AGB (znowu 

angielski - AGB to Asymptotic Giant 

Branch). Ma to jeszcze uzasadnienie “geo

metryczne” na diagramie H-R, bowiem 

gwiazda porusza się teraz po linii, którą 

można określić jako asymptotycznie zbliża

jącą się do gałęzi czerwonych olbrzymów. 

Może na tym rysunku nie jest to aż tak 

wyraźne, ale widać o co chodzi.

Teraz następuje ostatni właściwie etap 

ewolucji gwiazdy jako takiej. Tym razem jej 

budowa wzbogaciła się o leżące w samym

centrum małe jądro węglowe. Najbardziej 

zewnętrzną częścią takiego obiektu AGB 

jest bardzo rozrzedzona powłoka wodorowa. 

Pod nią leży cienka otoczka (shell), gdzie 

jeszcze pali się wodór. Dzieje się to o tyle 

ciekawie, że nadal powstający hel opada w 

dół gwiazdy jednak nie do samego centrum, 

bo tam jest już węgiel. Zbiera się on w podo

bnej otoczce jak wodór i kiedy nazbiera się 

go dostatecznie dużo - zapala się. Trwa to 

krótko, po czym hel się kończy, jednak pro

mień gwiazdy lekko rośnie, by potem powoli 

powracać do stanu normalnego. I tak przez 

kilkanaście takich pulsów termicznych - bo 

tak się określa to zjawisko - ostatecznie zo

staje przerobione na węgiel wszystko, co je

szcze się przerobić dało.

Wróćmy teraz na moment do samego po

czątku. Otóż wspominałem tam, że jako 

gwiazdę małomasywną przyjmuję tutaj 

obiekt o masie do około 3 Mo. Tymczasem 

wiadomo, że żadna forma materii nie może 

istnieć jako zwarta kula, gdy jej masa prze

kracza granicę Chandrasekhara czyli ok. 

1.44 Mo, gdyż musiałaby pod wpływem 

własnej grawitacji zapaść się do czarnej 

dziury. Oczywiście niczego takiego się nie 

obserwuje, w związku z tym powstaje pyta

nie - gdzie podziewa się ta “zbędna” mate

ria. Otóż właśnie etap AGB jest odpowie

dzialny za pozbycie się tego “balastu”. O ile 

wcześniej już zachodziło zjawisko tzw. wia

tru gwiazdowego, czyli wyrzucania materii z 

najbardziej zewnętrznych warstw gwiazdy 

przez ciśnienie promieniowania, nie miało 

ono większego znaczenia.

Ucieczka materii z np. czerwonego ol

brzyma mogła odbywać się z prędkością rzę

du co najwyżej kilka razy 10'8 Mo na rok, 

co daje znikomy efekt w czasie pobytu na 

gałęzi czerwonych olbrzymów. Zupełnie 

inaczej sprawa wygląda na AGB: tutaj pro

mieniowanie potrafi wyrzucać materię na

wet w tempie o trzy rzędy wielkości wię-
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kszym, czyli jakieś kilka razy 10'5 Mo na 
rok. Jest to istotna różnica i główna metoda 
pozbycia się nadmiarowej masy. Tak więc 
nie dość, że gwiazda AGB pulsuje, to jesz
cze jak mawiają astronomowie -  “dymi” i to 
całkiem nieźle.

I tym sposobem, w czasie pobytu na AGB 
gwiazda traci tyle masy, że mieści się spo
kojnie poniżej 1.44 Mq. Podczas kolejnych 
pulsów struktura takiej gwiazdy stopniowo 
się rozluźnia, aby przy którymś z kolei za
płonie helu ostatecznie się rozpaść. Tak 
przynajmniej do niedawna wszystkim się 
wydawało. Ostatni puls miał powodować 
odrzucenie najbardziej zewnętrznej chmury 
otaczającej gwiazdę i już. Tymczasem sto
sunkowo niedawno pojawiła się hipoteza, że 
być może nie jest to taki gwałtowny “zrzut”

materii, ale właśnie spokojne jej “wydmu
chanie” przez wiatr gwiazdowy. Tak czy 
inaczej, z całej gwiazdy pozostaje tylko bar
dzo gorące jądro otoczone (bądź też -  być 
może i nie) chmurą materii ekspandującej na 
zewnątrz. Po jakimś czasie materia ta roz
proszy się całkowicie, jednak przedtem mo
że być obserwowana jako tzw. mgławica 
planetarna, która wprawdzie z planetami nie 
ma nic wspólnego, ale swym wyglądem my
liła dawnych obserwatorów, dzięki czemu 
uzyskała to właśnie miano. A jądro mgławi
cy lub też biały karzeł będzie stygnąć jeszcze 
setki milionów lat, by w końcu stać się czar
ną kulą zdegenerowanej materii krążącą po 
bezkresach kosmosu, dopóki się z czymś nie 
zderzy ...

Stanisław R. Brzostkiewicz -D ąbrow a Górnicza

ATMOSFERY PLANET I KSIĘŻYCÓW (II)

Atmosfery planet ziemskiej grupy nie są 
- ja k  to wynika z pierwszej części niniejsze
go artykułu* -  atmosferami zbyt stabilnymi. 
W dużych odstępach czasu tracą pewne swe 
składniki, gdyż molekuły gazów z różnych 
powodów uzyskują prędkości ucieczki i bez
powrotnie umykają w przestrzeń kosmiczną. 
Dotyczy to oczywiście górnych warstw tych 
atmosfer, gdzie jedne cząstki zderzają się z 
drugimi i w ten sposób nabierają odpowied
nich prędkości. Inne osiągają to w wyniku 
zachodzących pomiędzy nimi reakcji chemi
cznych lub pod wpływem jonizacji gazu i 
wynikającego z niej przyspieszenia ruchu, 
do czego dochodzi zarówno pod wpływem 
pola magnetycznego danej planety, jak i w 
wyniku oddziaływania wiatru słonecznego. I 
tu wypada się zastanowić, czy odnosi się to

tylko do planet ziemskiej grupy, czy też obo
wiązuje również planety grupy jowiszowej 
(Jowisz, Saturn, Uran i Neptun)? Ale na tak 
zadane pytanie będziemy mogli odpowie
dzieć dopiero wtedy, gdy dowiemy się cze
goś bliższego nie tylko o atmosferach tych 
olbrzymów planetarnych, lecz także o budo
wie ich wnętrz. To właśnie omawiamy w 
drugiej części artykułu, choć jego temat jest 
znacznie szerszy, gdyż trzeba poruszyć jesz
cze inne problemy. Wiadomo przecież, że 
niektóre księżyce też mają atmosfery, a po
nieważ znacznie różnią się one między sobą, 
warto poświęcić im nieco więcej uwagi. W 
jakimś stopniu dotyczy to atmosfery najdal
szej i najpóźniej odkrytej planety Układu 
Słonecznego -  Plutona.

* Opublikowanej w numerze październikowym w  ubiegłym roku
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Wielkie planety

Planety grupy jowiszowej znacznie się 

różnią od Ziemi i od pozostałych planet 

ziemskiej grupy. Wystarczy przyjrzeć się le

piej Jowiszowi, aby się przekonać o tym, iż 

mamy do czynienia z zupełnie innym typem 

ciał niebieskich. Przede wszystkim w po

równaniu z Ziemią jest to olbrzym planetar

ny, o którym stosunkowo dużo już wiemy, a 

który doskonale reprezentuje wielkie plane

ty. Z nich wszystkich jest najlepiej zbadany, 

ponieważ krąży najbliżej Słońca i dla ziem

skich obserwatorów stanowi obiekt do ob

serwacji teleskopowych, a przy tym spośród 

wielkich planet bywa najczęściej odwiedza

ny przez sondy kosmiczne. Aktualnie od 

ponad roku krąży wokół niego sonda Galileo 

i od czasu do czasu przekazuje nam różne 

informacje nie tylko o samej planecie, ale i o 

jej największych księżycach. Materiał ten 

jest oczywiście wnikliwie analizowany 

przez planetologów i nasza wiedza o Jowi

szu nieustannie wzbogaca się o nowe fakty.

Według współczesnych poglądów Jowisz 

ma być olbrzymią kulą gazową. Zdaje się 

więc bardziej przypominać gwiazdy niż 

zwyczajne planety, chociaż powyższy mo

del został nadmiernie uproszczony i to w 

dwóch różnych przypadkach: po pierwsze - 

glob tej ogromnej planety nie ma dokładnie 

kulistego kształtu, lecz - o czym łatwo się 

przekonać na podstawie obserwacji wyko

nanej nawet amatorskim teleskopem - przy

pomina raczej mocno spłaszczoną elipsoidę 

obrotową, a po drugie - w jego wnętrzu naj

prawdopodobniej znajduje się nie tylko ma

teria w stanie gazowym. Ale mimo to podo

bieństwo tego olbrzyma planetarnego do 

gwiazd wydaje się być dość duże, gdyż i on 

- podobnie jak pozostałe planety grupy jo

wiszowej - wypromieniowuje więcej ener

gii niż jej otrzymuje od Słońca, zbudowany 

zaś jest głównie z wodoru i helu. Ta ostatnia

uwaga nie powinna nikogo dziwić, ponie

waż planety te powstały w wyniku zderzeń 

planetozymal, ale na szczęście nie wszystkie 

spotkał ten los i przedstawicieli tych prymi

tywnych obiektów astronomowie mogą dziś 

badać. W  wyniku oddziaływania grawitacyj

nego planet znalazły się one wprawdzie na 

krańcach Układu Słonecznego, tworząc tam 

zarówno obłok Oorta, jak i pas Kuipera. Jed

nak od czasu do czasu któraś z planetozymal 

wędruje ku Słońcu i pojawia się na ziemskim 

niebie w postaci uroczej komety.

Niekiedy taka “bryła zabrudzonego śnie

gu” - jak przed laty trafnie jądra kometarne 

określił Fred L. W h i p p 1 e - zderza się z tą 

lub inną planetą i w dramatyczny sposób 

kończy swój kosmiczny żywot. Za przykład 

może służyć kometa Shoemaker-Levy 9, 

która została uwięziona w polu grawitacyj

nym Jowisza i pod wpływem jego przycią

gania rozpadła się na 21 części, aby nastę

pnie w pewnych odstępach czasu spadać na 

niego. Było to nadzwyczaj widowiskowe 

zjawisko astronomiczne, pilnie śledzone w 

wielu obserwatoriach świata, gdyż spodzie

wano się uzyskać wiele ciekawych informa

cji zarówno o materii kometarnej, jak i o 

górnych warstwach atmosfery Jowisza. At

mosfera ta w porównaniu z atmosferami pla

net ziemskiej grupy jest bardzo stabilna, po

nieważ potencjał grawitacyjny tej olbrzy

miej planety dominuje nad energią cieplną. 

Prędkość ucieczki jest tu o rząd wielkości 

większa niż typowe prędkości cząstek gazu i 

dlatego atmosfera Jowisza może być stabil

na przez wiele miliardów lat. Pozostała w 

pierwotnej, nie zmienionej formie i najpra

wdopodobniej stanowi przykład mgławicy, 

z której przed miliardami lat uformował się 

Układ Słoneczny. Badania wykazują, że 

oprócz wodoru i helu atmosfera Jowisza za

wiera też inne molekuły, chociaż występują 

one już w znikomych ilościach. Najlepiej 

ilustruje to poniższe zestawienie (podano w
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nim przypadającą na bilion molekuł wodoru 
liczbę molekuł danego składnika):

H2 .......................... 1012
H e ................. 1,1 x  10"
CH4 ..................7 x  108
CH3D . . . . 3 x 105
C2H2 ..................8 x  107
C 2H 6 ....................4 x  108
NH3 ................. 2 x  108
H C N ................. 1 x  106
H2O ................. 1 x 106
CO2 ..................2 x  103
Podane w zestawieniu liczby wyznaczone 

zostały na podstawie naziemnych obserwa
cji teleskopowych i badań dokonanych w ro
ku 1979 przez sondy kosmiczne Voyager. 
Nie należy zatem traktować ich jako warto
ści ostateczne, lecz raczej uważać je za dane 
przybliżone, wymagające pewnej weryfika
cji w oparciu o wyniki najnowszych badań. 
Mamy na myśli przede wszystkim misję Ga
lileo, zwłaszcza zaś eksperyment z próbni
kiem, który 7 grudnia 1995 roku zanurzył się 
do atmosfery Jowisza. Przekazane przez nie
go informacje są zaskakujące i przeczą na
szym dotychczasowym wyobrażeniom o na
turze największej planety Układu Słonecz
nego. Oczekiwano na przykład, że w jej at
mosferze znajduje się dwa razy więcej pary 
wodnej niż na Słońcu, a w rzeczywistości 
jest ona bardzo “sucha” i zawiera znikome 
ilości tej substancji. Liczono wreszcie na 
trzy warstwy chmur, przy czym najwyższa z 
nich utworzona miała być z kryształków 
amoniaku (NH4 ), środkowa -  z wodorosiar- 
czku amonowego (NH4SH), najgłębsza zaś i 
zarazem najgęstsza -  z kryształków lodu 
(H2O). W rzeczywistości przyrząd próbnika 
Galileo zarejestrował tylko jedną cienką i 
niezbyt gęstą warstwę obłoków amoniakal
nych. W związku z tym zaczęto się zastana
wiać, czy miejsce penetracji próbnika Gali
leo było typową atmosferą Jowisza, czy też 
raczej jakimś specyficznym środowiskiem

występującym -  jak  niektórzy przypuszcza
ją  -  w utworze zwanym “gorącą plamą”. Ta 
druga możliwość wydaje się być wielce pra
wdopodobna, a zatem dane zarejestrowane 
przez przyrządy próbnika mogą odnosić się 
jedynie do jakiegoś osobliwego miejsca at
mosfery planety, czym należałoby tłuma
czyć te nieoczekiwane wyniki. Zbadany 
przez próbnik Galileo obszar atmosfery fa
ktycznie składał się z obłoków, które chara
kteryzowały się stosunkowo wysoką tempe
raturą, wynoszącą od 125 do 425 kelwinów. 
Nie znaczy to jednak wcale, by nasze doty
chczasowe poglądy na atmosferę Jowisza 
były zupełnie błędne by wypadało je  zdecy
dowanie odrzucić. Tak źle nie jest, składa się 
ona -  jak dotąd przyjmowano -  głównie z 
wodoru i helu, a proporcje między tymi dwo
ma podstawowymi jej składnikami są -  co 
wykazały przyrządy próbnika Galileo -  nie
mal takie same jak na Słońcu. Dowodzi to, iż 
skład chemiczny tej olbrzymiej planety jest 
mniej więcej taki sam, jaki był podczas jej 
narodzin i dlatego może ona dostarczyć cen
nych informacji o naturze mgławicy, z której 
powstał nasz Układ Słoneczny. Większą za
wartość cięższych pierwiastków (węgiel, 
azot, siarka) w atmosferze Jowisza łatwo 
wytłumaczyć spadkiem na niego meteory
tów i innych obiektów kosmicznych (plane- 
toidy, jądra kometarne).

Czy wyniki uzyskane podczas misji Gali
leo zmuszą uczonych do gruntownej przebu
dowy obecnie obowiązującego modelu bu
dowy wnętrza Jowisza? Trudne pytanie, 
chociaż wszystko przemawia za tym, że w 
ogólnych zarysach pozostanie on bez wię
kszych zmian, to jednak w szczegółach trze
ba go będzie dostosować do współczesnej 
wiedzy o planecie i dokonać przynajmniej 
“kosmetycznych zabiegów”. Ale na razie 
musimy się zadowolić dotychczasowym 
modelem, który przewiduje istnienie niezbyt 
grubej -  jak na tak olbrzymią planetę -  atmo-
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sfery, lecz między nią a niżej leżącą warstwą 
ciekłego wodoru nie ma ostrego rozrgani- 
czenia, gdyż w odór już  od pewnej głęboko
ści stopniowo zaczyna się skraplać. Jeszcze 
głębiej, czyli bliżej środka planety przyjm u
je  postać m etaliczną, a w tej postaci -  jak  się 
przypuszcza -  doskonale przewodzi prąd 
elektryczny, co tłum aczyłoby istnienie po
tężnego pola m agnetycznego Jowisza. Gę
stość, ciśnienie i tem peratura planety oczy
wiście nadal wzrastają, w sam ym  zaś jej cen
trum najpraw dopodobniej znajduje się jądro, 
mające około 40 000 km średnicy i masę 
przynajm niej 10 razy w iększą od masy glo
bu ziem skiego. Tworzy je  przypuszczalnie 
nie tylko w odór i hel, lecz i takie związki, 
jak: SiO, M gO, Fe, FeS i FeO. W każdym 
razie na średnią gęstość jąd ra Jow isza przyj
m uje się 4 -  5 g/cm 3, ciśnienie m a tam wy
nosić około 50 M bar, a tem peratura docho
dzić do około 35 000 kelwinów. A zatem 
m ateria tworząca to jądro  musi występować 
w stanie ciekłym  lub przynajm niej plastycz
nym.

Czyżby w jądrze tej olbrzym iej planety 
tkw iła jedna z największych i najbardziej 
trudnych do rozw iązania jej tajem nic? 
W spom inaliśm y ju ż  o tym, że Jow isz wypro- 
m ieniow uje więcej energii niż jej otrzym uje 
od Słońca i -  jak  wykazują najnowsze bada
nia -  ten nadm iar prom ieniow ania wynosi 
7 0 -  100%, a więc nie są to znowu wcale tak 
m ałe ilości. I chociaż m amy tu do czynienia 
z najw iększą planetą U kładu Słonecznego, 
to je s t ona jednak  stanowczo za m ała na to, 
by w je j wnętrzu przebiegały reakcje term o
jądrow e i by one były źródłem  tego prom ie
niowania. Takie reakcje przebiegają we 
wnętrzu Słońca, ale tam tem peratura sięga 
35 m ilionów  kelwinów, ciśnienie dochodzi 
do 104 -  105 M bar, a gęstość materii wynosi

1 0 -  100 g/cm '. Takich warunków nie ma we 
wnętrzu Jowisza i wobec tego należy szukać 
innego rozwiązania zagadki, czym zresztą 
planetologowie od daw na się zajmują. Nie
stety, sprawa jest w yjątkowo trudna i prob
lem wciąż pozostaje otwarty, co oczywiście 
nie oznacza wcale, by nic robiono różnych 
“przym iarek” i by nie powstały przeróżne 
hipotezy na ten temat. Jedna z nich na przy
kład zakłada, że Jow isz ulega powolnej kon
trakcji grawitacyjnej i jego  promień każdego 
roku zm niejsza się o około 0,5 cm, a w wy
niku tego m echanizm u uwolniona zostaje 
pew na ilość ciepła. A może -  głosi druga 
hipoteza -  atmosfera tej olbrzym iej planety 
zawiera prawie dwukrotnie mniej helu niż 
go było -  według przyjętych założeń -  w 
prasłonecznej m gławicy. To zaś dowodziło
by, iż hel -  najbardziej lotna substancja -  
skrapla się i spływa do wnętrza Jowisza, wy
twarzając w tym procesie ogromne ilości 
energii. W  ostatnich latach pojawiło się jesz
cze jedno  wyjaśnienie, zakładające w ystępo
wanie we wnętrzu największej planety Ukła
du Słonecznego czegoś w rodzaju “zimnej 
fuzji” pomiędzy deuterem  a wodorem lek
kim. Być może już  najbliższa przyszłość po
każe, czy i ewentualnie która z powyższych 
hipotez jest bliższa prawdy. Nic m ożna też 
wykluczyć pojawienia się zupełnie innego 
rozw iązania tej frapującej zagadki.

Niektórzy uczeni dość krytycznie odno
szą się do najnowszego poglądu na temat 
pochodzenia owej “superaty” energetycznej 
Jowisza. Uważają po prostu, że wprawdzie 
chodzi tu o największą planetę Układu Sło
necznego, ale ich zdaniem jest ona stanow
czo za mała na to, by m ogła w niej zachodzić 
“zim na fuzja” deutcru i wodoru lekkiego*. 
Na razie są to jedynie teoretyczne rozważa
nia i wciąż czekamy na jakieś dane, które

* „Zim na fuzja” pom iędzy deuterem a wodorem  lekkim  m oże zachodzić -  zdaniem oponentów -  dopiero w  ta
kich obiektach, jak białe i brązowe karły.
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potw ierdzałyby lub przeczyły powyższem u 
zarzutowi. A  wbrew pozorom m a to ogrom 
ne znaczenie dla planetologii przynajmniej z 
dwóch następujących powodów: po pier
wsze -  “dodatni bilans energetyczny” wyka
zuje nie tylko Jowisz, lecz i pozostałe plane
ty grupy jow iszow ej, a po drugie -  pow sta
jące we wnętrzach tych planet ciepło najpra
wdopodobniej odpowiedzialne jest za różne 
zjaw iska w ich atm osferach, przede wszy
stkim za powstawanie w yjątkowo silnych 
wiatrów. I tak na przykład w głębszych war
stwach atmosfery Jow isza wieje on - j a k  wy
kazały pomiary dokonane przez przyrządy 
próbnika Galileo -  z prędkością 600 -  650 
km na godzinę, a w atm osferze odległego 
N eptuna -  co z kolei w ynika z danych otrzy
m anych za pom ocą sondy V oyager-2 -  pręd
kość wiatru bywa jeszcze większa. W  jed 
nym i drugim  przypadku trudno byłoby to 
wytłum aczyć jedynie oddziaływaniem  pro
m ieniowania słonecznego.

Planety grupy jow iszow ej różnią się m ię
dzy sobą rozmiarami, w ielkością mas, śred
nimi gęstościami i oczywiście intensywno
ścią nasłonecznienia. M ają jednak wiele 
wspólnych cech, bo przecież wszystkie czte
ry m ożna ostatecznie uważać za olbrzymie 
kule gazowe, atmosfery tych planet składają 
się głównie z wodoru i helu, cyrkulacja tych 
atm osfer odbywa się w prądach przem iesz
czających się równolegle do równika. 
Najwyraźniej widać to na Jowiszu, gdyż ze 
wszystkich wielkich planet krąży najbliżej 
Słońca i jest wyjątkowo dogodnym obie
ktem do obserwacji z Ziemi, a przy tym dość 
szybko wiruje wokół swej osi i jednego ob
rotu dokonuje w ciągu zaledwie 9,841 godzi
ny (odpowiada to 35 427 sekundom). Prądy 
atm osferyczne w ystępują na nim zarówno w 
pobliżu równika, jak  i w obszarach polar
nych, co przem awia za globalną cyrkulacją 
atmosfery Jowisza. Ciem niejsze z tych prą
dów zwiemy po prostu pasami, jaśniejsze

natomiast strefami. Podobną sytuację mamy 
na pozostałych planetach grupy jow iszow ej 
i -  co należy podkreślić -  prędkość porusza
nia się poszczególnych prądów nie jest jed 
nakowa, najwyraźniej zm ienia się na pogra
niczu danego pasa i sąsiadującej z nim stre
fy. N ajw iększe różnice obserwujemy na Sa
turnie (500 m/s) i N eptunie (800 m/s), naj
mniejsze zaś na Jowiszu (200 m/s) i Uranie 
(300 m/s). Zarówno w pasach, jak  i w stre
fach występują obłoki o owalnych kształ
tach, utrzym ujące się od kilku miesięcy do 
wielu lat. Najbardziej znanym tego typu 
utworem jest słynna W ielka Czerwona Pla
ma, obserwowana na Jowiszu już  co naj
mniej od 300 lat. M amy tu do czynienia z 
ogromnym wirem antycyklonalnym, który 
obraca się w okresie kilku dni i który przy
pomina gigantycznych rozmiarów łożysko 
kulkowe. A ponieważ podobne utwory wy
stępują nawet na Neptunie i jednocześnie w 
atmosferze tej planety obserwujem y prądy o 
największej prędkości, to są podstawy są
dzić, iż energia powstająca we wnętrzu tej 
planety ma większy wpływ na opisywane 
zjawiska od energii słonecznej. Neptun bo
wiem ze wszystkich planet grupy jow iszo
wej krąży najdalej od Słońca i dociera do 
niego najmniej prom ieniowania słoneczne
go.

O zjawiskach przebiegających w atm o
sferach w ielkich planet i o cyrkulacji tych 
atmosfer wciąż wiemy bardzo mało. M iejmy 
nadzieję, że po zakończeniu misji Galileo i 
po wnikliwej analizie danych uzyskanych w 
ramach tej misji sytuacja znacznie się popra
wi, przynajmniej jeżeli chodzi o atmosferę 
Jowisza. Niestety, do Urana i Neptuna na 
razie nie przewiduje się wysłania kolejnej 
sondy kosmicznej, toteż z konieczności m u
simy się zadowolić danym i, jakie na temat 
atmosfer tych planet uzyskano za pom ocą 
sondy Voyager-2 i teleskopu kosmicznego 
HST. Natom iast już za około siedem lat po-
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winniśm y dysponow ać nowymi inform acja
mi na tem at atm osfery Saturna, gdyż jeszcze 
w tym roku na spotkanie z tą planetą ma 
w yruszyć sonda Cassini, pod wielom a 
względam i przypom inająca sondę Galileo. 
A oto planowany “rozkład jazdy” misji Cas
sini:

6 X  1997 -  start z Ziemi (okno startowe 
kończy się 30 X);

25 IV 1998 -  pierwszy przelot koło Wenus; 
24 VI 1999 -  drugi przelot koło Wenus;

18 VIII 1999 -  przelot w pobliżu Ziemi;
30 XII 2000 -  przelot w pobliżu Jowisza;
26 VI 2004 -  dotarcie do Układu Saturna;

6 VI 2004 -  odłączenie od sondy próbnika 
Huygens i skierowanie go ku 
Tytanowi;

27 X I 2004 -  wtargnięcie próbnika Huy
gens do atmosfery Tytana.

Pluton

Czy nie za w cześnie m ów ić już  dziś coś 
konkretnego o atm osferze Plutona? Pytanie 
w pełni uzasadnione, bo przecież dotychczas 
nie był on badany za pom ocą sond kosm icz
nych, a naziem ne obserw acje teleskopowe 
są bardzo utrudnione, gdyż chodzi tu o 
obiekt krążący niemal na krańcach układu 
planetarnego Słońca. W  dodatku w ciąż nie 
wiadom o, czy Plutona należy traktować jak  
norm alną planetę, czy też za jako  były księ
życ N eptuna lub raczej -  ja k  się ostatnio co
raz częściej mówi -  pochodzący z pasa Kui- 
pera obiekt, z którego dopiero przy sprzyja
jących  okolicznościach m ogła powstać pla
neta? Ta ostatnia hipoteza w ydaje się być 
najbardziej praw dopodobna i zyskuje coraz 
więcej zwolenników.

Ale wym ienione wyżej wątpliw ości poja
wiły się po upływie pew nego czasu od 
szczęśliwego odkrycia Plutona. Do jego  po
szukiw ań - j a k  w iadom o -  przystąpiono zre
sztą w oparciu o założenie, że w tym rejonie 
U kładu Słonecznego istnieje dużo w iększa 
od Ziemi planeta i że swym oddziaływ aniem

grawitacyjnym  w ywiera pewne perturbacje 
zarówno w ruchu Urana, jak  i Neptuna. A tak 
duża planeta powinna posiadać atmosferę, 
toteż ju ż  od daw na zaczęto o tym rozmyślać 
i nawet podjęto obserwacje celem uzyskania 
bliższych danych na ten temat. Na razie takie 
m ożliwości dają jedynie zakrycia gwiazd 
przez planety, lecz nie są to zbyt częste zja
w iska i dotąd były tylko dwukrotnie wyko
rzystane do tego celu, przy czym po raz pier
wszy uczynił to Richard P. B i n z e 1 pod
czas zakrycia z 19 sierpnia 1985 roku słabej 
gwiazdy (zaledwie 12 wielkości gwiazdo
wej). Bardziej owocne okazało się zakrycie 
z 9 czerw ca 1988 roku, kiedy to Pluton prze
m ieszczając się na tle gwiazdozbioru Panny 
zakrył słabą gwiazdę (również 12 wielkości 
gwiazdowej), co m ożna było śledzić z tery
torium Australii, Nowej Zelandii i z połu
dniowej części Oceanu Spokojnego. A po
nieważ dość w cześnie je  przewidziano, do 
jego obserwacji przygotowano się bardzo 
starannie, zorganizowano kilka ekspedycji 
astronom icznych, wykorzystano nawet słyn
ne obserwatorium  latające Kuipera. Ale 
dzięki tym wysiłkom uzyskano m ateriał po
zwalający wyciągnąć ciekawe wnioski na te
mat atmosfery Plutona.

Przebieg zjawiska jednoznacznie prze
m awia za istnieniem  bardzo rzadkiej i -  jak  
się przekonamy -  nadzwyczaj egzotycznej 
atm osfery Plutona. Zakrywana gwiazda nie 
znikła od razu za jego tarczą, lecz przedtem 
jakby “zam igotała”, do czego niewątpliwie 
doszło w wyniku refrakcji i rozproszenia 
św iatła gwiazdy przechodzącego przez war
stwę tam tejszego “powietrza” . Początkowo 
spadek jasności gwiazdy był powolny, po
tem jednak jej jasność gwałtownie zaczęła 
się obniżać i w końcu gwiazda znikła, a pod 
koniec zjawiska wszystko przebiegało w od
wrotnej kolejności. W nikliwa analiza uzy
skanego podczas zakrycia materiału zdaje 
się dowodzić, iż atmosfera Plutona składa
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się z dwóch warstw: górnej i dolnej. Ta pier
wsza ma być bardziej przeźroczysta od dru
giej, przy czym  rozdziela je  dość ostra grani
ca, położona w odległości 1189 km od środ
ka planety. Światło planety zaczęło jednak 
słabnąć ju ż  w odległości 1462 km, a ponie
waż według najnowszych pomiarów pro
mień mierzy 1160 km, to jak  łatwo obliczyć 
-  tam tejsza atm osfera powinna m ieć ponad 
300 km grubości.

G ranica rozdzielająca atm osferę Plutona 
na dwie wspom niane części znajduje się na 
wysokości około 29 km względem jego po
wierzchni. W łaściwie nic więcej naje j temat 
nie potrafimy dziś powiedzieć, gdyż uczeni 
na razie dysponują zbyt skromnym materia
łem, aby wysuwać jakieś konkretne wnioski
o przyczynie tej gwałtownej zmiany w łaści
wości tamtejszej atmosfery. Najprościej by
łoby przyjąć, że dolna jej część ma większą 
gęstość od górnej, lecz w tym przypadku nie 
byłoby tak ostrego rozgraniczenia między 
obu warstwami. Nie znaczy to jednak  wcale, 
by nie podejm owano próby wyjaśnienia po
wyższego zjawiska i by nie powstały różne 
hipotezy na ten temat. I tak na przykład jedni 
uczeni zakładają, że w okresie przejścia Plu
tona przez peryhelium orbity dociera do nie
go więcej prom ieniow ania słonecznego i 
wtedy zamarzła na powierzchni planety sub
stancja paruje, uwolniony zaś w ten sposób 
gaz tworzy tam coś w rodzaju zawoju silniej 
pochłaniającego światło zakrywanej gwiaz
dy. Drudzy dla odmiany przyjm ują, iż w at
m osferze Plutona z nieznanych bliżej powo
dów występuje ostry skok temperatury, toteż 
tworzące ją  warstwy m ają różną zdolność 
rozpraszania światła. A zatem mielibyśmy tu 
do czynienia ze zjawiskiem przypom inają
cym  nieco scyntylację gwiazd na ziemskim 
niebie.

Na temat składu chemicznego i innych 
jeszcze właściwości atmosfery Plutona nie
wiele możemy dziś powiedzieć. W widmie

planety odkryto wprawdzie metan, ale to sa
mo nie może św iadczyć o tym, by gaz ten 
stanowił główny składnik jej atmosfery. 
Bardzo możliwe, że -  podobnie jak  atm osfe
ra Trytona -  zaw iera ona duże ilości azotu, 
lecz ten dla odmiany jest trudny do wykrycia 
m etodą spektroskopową. To samo w zasa
dzie m ożna powiedzieć o cięższych gazach, 
takich jak  na przykład argon, tlenek węgla i 
tlen, które w atm osferze Plutona mogą wy
stępować w nikłych ilościach i już przez to 
samo są prawie niemożliwe do zaobserw o
wania z ziemi. W  każdym razie dziś m oże
my powiedzieć tylko tyle, że gdyby tam tej
sza atmosfera była izoterm iczna i składała 
się wyłącznie z metanu, wówczas tem pera
tura planety powinna wynosić około 67 kel
winów. Jest to wystarczająca temperatura, 
aby zamarzły metan “parow ał” i tworzył ga
zową otoczkę wokół planety. Gdyby jednak 
tam tejsza atm osfera składała się wyłącznie z 
azotu, to tem peratura na Plutonie musiałaby 
wynosić co najmniej 117 kelwinów, gdyż 
dopiero w takiej tem peraturze zamarzły azot 
może sublimować Już te dwa przykłady do
wodzą, jak  różne możliwości mogą tu w ystę
pować i jak  trudne zadanie m ają uczeni do 
wykonania. Jedno zdaje się nie ulegać wąt
pliwości -  Pluton posiada atmosferę, co w y
nika nie tylko z przebiegu zakrycia gwiazdy 
przez jego tarczę, ale i z obserwacji dokona
nej w roku 1994 za pomocą teleskopu kos
micznego HST. Obserwacje takie będą 
oczywiście nadal kontynuowane i być może 
ju ż  w niezbyt odległej przyszłości dowiemy 
się czegoś więcej o tej niezwykłej atm osfe
rze, a przynajmniej o jej składzie chem icz
nym. W edług dotychczasowych obserwacji
i wnikliwej analizy uzyskanych wyników 
m a ona następujące parametry:
Ciśnienie przy powierzchni planety (Pa) 3 - 1 0  
Temperatura na powierzchni planety (K) . 58 
Podstawowe składniki atmosfery . . CH4, N2
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Istnienie atm osfery Plutona dobrze tłu
m aczy jego dość dużą jasność. Albedo tej 
planety jest przecież aż 7 razy większe niż 
albedo naszego Księżyca, co na pierwszy 
rzut oka może w ydaw ać się niezrozumiałe, 
ponieważ pokryw ający planetę lód metano
wy w ciągu w ielu milionów lat powinien 
ściem nieć w w yniku reakcji chemicznych 
w yw ołanych nadfioletow ym  prom ieniowa
niem Słońca i prom ieniow aniem  kosmicz
nym. Pluton tym czasem  ma stosunkowo ja s
ną pow ierzchnię i fakt ten zdaje się sugero
wać, że posiada on atm osferę tylko w okre
ślonym czasie. Pojaw ia się ona przypusz
czalnie około 20 -  40 lat przed przejściem 
planety przez peryhelium  orbity, kiedy do jej 
powierzchni dociera w ystarczająca ilość cie
pła słonecznego, aby pokrywający ją  lód me
tanowy m ógł w ysublim ow ać i utworzyć wo
kół niej rzadką atm osferę. M niej więcej 2 0 -  
40 lat po przejściu przez peryhelium  klimat 
Plutona ponow nie staje się chłodny, unoszą
cy się do tej pory nad jego  pow ierzchnią gaz 
znowu zam arza i pod postacią śniegu na nią 
opada, tworząc w ten sposób zupełnie św ie
żą pokryw ę lodow ą. M ożna zatem powie
dzieć, że najpóźniej około 2030 roku Pluton 
utraci atm osferę (przez peryhelium  prze
szedł 5 w rześnia 1989 roku) i że pojawi się 
ona znowu podczas kolejnego powrotu pla
nety do Słońca (nastąpi to dopiero około 
2200 roku).

Czy i w jak iej m ierze te założenia są słu
szne przekonam y się m oże dopiero na po
czątku drugiej dekady XXI stulecia. Uczeni 
am erykańscy rozw ażają bowiem  m ożliwość 
realizacji eksperym entu astronautycznego, 
który nosi nazw ę “Pluto Express” , a który 
przewiduje w ysłanie w roku 2001 dwóch 
sond kosm icznych w kierunku Plutona. M a
ją  one dotrzeć do celu już  w roku 2010 i 
przekazać na Z iem ię zarówno obrazy tej pla
nety, jak  i okrążającego ją  Charona. Powin
ny być na nich w idoczne szczegóły o średni

cy około 1 km, ponieważ w odstępie pół ro
ku zbliżą się one do Plutona zaledwie na 
odległość 15 000 km. Uczeni za pom ocą 
tych sond spodziewają się uzyskać wiele in
nych informacji o planecie, o składzie i gę
stości jej atmosfery, o procesach w niej prze
biegających. Tak więc może dopiero za kil
kanaście lat będziemy mogli w pełni zaspo
koić swoją ciekawość.

Księżyce wielkich planet

Nasz artykuł nie byłby kompletny bez 
krótkiego choćby om ówienia atm osfer nie
których księżyców wielkich planet. Rozpo
czynam y od lo, najbardziej wewnętrznego z 
galileuszowych księżyców Jowisza, pod 
względem  rozm iarów, masy i średniej gęsto
ści zbliżonego do naszego Księżyca. W 
przeciw ieństw ie do niego nie jest on jednak 
ju ż  całkiem martwym globem, wciąż są na 
nim czynne wulkany, które zniwelowały po
wierzchnię tego księżyca i usunęły z niej 
wszelkie ślady “wielkiego bom bardowania” 
sprzed trzech m iliardów lat. A ponadto Io 
posiada nietypową atmosferę, w jakim ś sto
pniu przypom inającą atmosferę M erkurego, 
zawierającą atomy i jony siarki i tlenu. Część 
z nich uwolniona zostaje ze skorupy księży
ca pod wpływem zderzeń z protonami i ele
ktronam i pochodzącymi z magnetosfery Jo
wisza. Ale atm osferę tę tw orzą przede wszy
stkim molekuły wyrzucane podczas erupcji 
w ulkanicznych, do których -  jak  o tym 
św iadczą badania dokonane przez sondy 
Voyager i sondę Galileo -  dość często do
chodzi. Jest to oczywiście bardzo rzadka at
mosfera, chociaż jej gęstość najprawdopo
dobniej nieustannie się zmienia. W  każdym 
razie przeciętne jej ciśnienie przy powierz
chni Io ocenia się zaledwie na około 10'3 Pa.

Dużą niespodzianką było odkrycie na po
czątku 1995 roku tlenowej atmosfery Euro
py. Jest to pierwszy i jak  dotąd jedyny sate-
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lita w Układzie Słonecznym , posiadający at
mosferę o takim osobliwym  składzie chem i
cznym. Do tej pory przyjm owano, że tlen 
oprócz naszej planety występuje w nikłych 
ilościach jedynie na W enus i na M arsie, to
też odkrycie go w atm osferze Europy uzna
no za wielkie wydarzenie, przynajmniej dla 
planetologii. Gęstość tej atmosfery jest 
oczywiście bardzo mała, ciśnienie wywiera
ne przez nią przy powierzchni Europy oce
nia się zaledwie na jedną stum ilionową 
część ciśnienia, jak ie przy powierzchni Z ie
mi wy wiera jej atmosfera. Ale to ma już  dru
gorzędne znaczenie, uczonych o wiele bar
dziej interesuje samo pochodzenie tej atm o
sfery, składającej się niemal wyłącznie z tle
nu. W  związku z tym wypada przypomnieć, 
że Europa m a wprawdzie rozmiary zbliżone 
do rozm iarów naszego Księżyca, lecz znacz
nie ustępuje mu wielkością masy i średniej 
gęstości. A przy tym jej powierzchnia jest 
gładka, tworzy ją  warstwa popękanego lodu, 
przez co przypom ina ziemskie kry arktycz- 
ne. Są zaś podstawy przypuszczać, że siły 
pływowe Jowisza i pozostałych trzech księ
życów galileuszowych mogą na tyle ogrze
wać wnętrze Europy, by jej skorupa po pro
stu pływała na podskórnym  oceanie i by 
przez powstające w niej pęknięcia na pow ie
rzchnię wydostawała się woda. Tu oczywi
ście natychmiast sublimuje, para wodna 
równie prędko zostaje rozłożona przez nad
fioletowe prom ieniowanie Słońca na podsta
wowe składniki, przy czym lekki wodór od 
razu umyka w przestrzeń m iędzyplanetarną, 
a cięższy tlen przez jakiś czas unosi się nad 
księżycem i tworzy jego rzadką atmosferę.

Czy tak jest istotnie przekonamy się może 
już  w najbliższej przyszłości. W  ramach mi
sji Galileo uzyskano już sporo m ateriału na 
ten temat i jest on obecnie wnikliwie anali
zowany w wielu ośrodkach naukowych, to
też w każdej chwili m ożna oczekiwać ogło
szenia rewelacyjnych wyników. A przecież

to jeszcze nie koniec misji, w roku 1997 son
da Galileo ma parę razy zbliżyć się do Euro
py (20 lutego, 4 kwietnia i 6 listopada). 
Szczególnie interesujące powinno być naj
bliższe z tych spotkań, gdyż podczas niego 
odległość między sondą a księżycem ma w y
nosić zaledwie 588 km. Należy więc liczyć 
na uzyskanie interesujących danych o atm o
sferze Europy i obrazów jej powierzchni o 
wyjątkowo dużej sile rozdzielczej.

Io i Europa w porównaniu z Ziem ią posia
dają jedynie namiastki atmosfer. Nie można 
tego powiedzieć o atmosferze Tytana, naj
większego księżyca Saturna i drugiego co do 
wielkości księżyca w Układzie Słonecznym. 
Jednak w danym przypadku nie rozmiary te
go obiektu są najważniejsze, bo o szczegól
nie dużym zainteresowaniu uczonych tym 
księżycem zadecydowała jego atmosfera. Jej 
istnienie wprawdzie przewidywano już  daw 
no, linie metanu w widmie Tytana po raz 
pierwszy zaobserwował Gerard P. K u i p e r 
w roku 1944, ale temu sławnemu astronom o
wi nawet przez myśl nie przeszło, iż księżyc 
ten może mieć tak gęstą atmosferę. Interesu
jące jest przy tym, że -  podobnie jak  ziemska 
atm osfera -  składa się ona głównie z azotu. 
Ciśnienie przy powierzchni Tytana jest -  jak  
już wspomniano -  wyjątkowo duże, a w każ
dym razie około półtora raza większe niż 
przy powierzchni Ziemi. Na wysokości oko
ło 50 km zalega warstwa obłoków składają
cych się przede wszystkim z kropelek azotu 
i ona powoduje, że wobec atmosfery Tytana 
nawet kamery Voyagerow okazały się zu
pełnie bezsilne. Z  tego też powodu o powie
rzchni tego księżyca prawie nic nie wiemy, 
nie potrafimy również nic konkretnego po
wiedzieć o pochodzeniu jego atmosfery. Nie 
można jednak wykluczyć, że na Tytanie ist
nieją czynne wulkany lub że wygasły one 
stosunkowo niedawno. Coś więcej na ten te
mat będziemy mogli dowiedzieć się dopiero 
po roku 2004, kiedy to -  jak  się planuje -  do
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do układu Saturna dotrze sonda Cassini i kie
dy odłączy się od niej próbnik Huygens, któ
ry w targnie do atm osfery Tytana i będzie ją  
badał przez ponad dwie godziny. A na razie 
m uszą nam w ystarczyć uzyskane za pom ocą 
V oyagerow  następujące dane o tej atm osfe
rze:

Ciśnienie przy powierzchni księżyca (Pa)
........................................................1,5 x l 0 3

Temperatura na powierzchni księżyca (K) . 95 
Główne składniki atmosfery

.................................. N(90-99%), H, He, CH4
Inne składniki a tm o s f e r y ......................... 10‘4

Do om ów ienia pozostała nam jeszcze at
m osfera Trytona. W brew oczekiwaniom  jest 
to niewielki obiekt, gdyż według nazie
mnych obserw acji teleskopowych miał mieć 
około 5000 km  średnicy, a w rzeczywistości

-  co wykazały pomiary wykonane za pomo
cą Voyagera -  2 -  ma rozmiary i m asę zbli
żone do Plutona. Krótko mówiąc -  oba obie
kty posiadają wiele cech wspólnych i wszy
stko przem aw ia za tym, że oba pochodzą z 
pasa Kuipera. Być może przed m ilionam i lat 
zbliżył się do N eptuna i został uwięziony w 
jego polu grawitacyjnym , by z czasem  stać 
się jego  księżycem. Dziś obiega planetę nie
mal po kolistej orbicie, choć porusza się ru
chem wstecznym, w czym być może należy 
dopatrywać się siły napędzającej wulkanizm 
tego niewielkiego przecież księżyca. Odkry
te na Trytonie wulkany przypom inają raczej 
jakieś gigantyczne gejzery i uwolnione pod
czas tych erupcji gazy tworzą tam tejszą at
mosferę.

KRONIKA

Planetoida (7000) Curie

N iedaw no M iędzynarodow a U nia A stro
nom iczna nadała planetoidzie o num erze ka
talogowym  7000 nazwę Curie dla uczczenia 
M arii S k ł o d  o w s k i e j  - C u r i e i je j m ę
ża Piotra C u r i e .  U tarł się zwyczaj, że na
zwami planetoid o “okrągłych” numerach 
upam iętnia się osoby lub instytucje szcze
gólnie zasłużone w dziejach ludzkości lub w 
rozw oju astronom ii. Przypom nijm y nazwy 
pierw szych sześciu planetoid, których nu
mery kończą się trzem a zeram i: 1000 -  Piaz- 
zia (G. P i a z z i odkrył pierw szą planetoidę 
w dniu 1 stycznia 1801 roku), 2000 -  Her- 
schel (F.W . H e r s c h e l  -  wybitny astro
nom angielski przełom u XV III i X IX  wie
ku), 3000 -  Leonardo (da V i n c i  -  jeden  z 
najw iększych artystów  Renesansu, a jedno
cześnie w ybitny naukowiec, technik, filo
zof), 4000 -  H ipparchus (najw iększy astro
nom starożytnej G recji), 5000 -  IAU (ang.

International Astronomical U n io n -M ięd z y 
narodowa Unia Astronom iczna), 6000 -  
United N ations (ang. nazwa Organizacji Na
rodów Zjednoczonych). Cieszy nas, że do 
tego grona dołącza wybitna polska uczona, 
dwukrotna laureatka nagrody Nobla.

Planetoida (7000) Curie została odkryta 6 
listopada 1939 roku w Uccle przez F. R i -  
g a u x  otrzym ując początkowe oznacznie 
1939 VD. Kilka miesięcy temu H. K a n e -  
d a  zidentyfikował ją  z obiektam i 1966 UE, 
1974*WE1 i 1983 AG i stwierdził, że kilka 
obserwacji nieznanej planetoidy w ykona
nych w 1996 roku też dotyczy tego obiektu. 
N a podstawie 28 obserwacji wykonanych w 
5 opozycjach obejmujących przedział czasu 
od 1939 do 1996 roku G. W i l l i a m s  wy
znaczył orbitę Curie. Jest ona typowym 
obiektem  głównego pasa planetoid. Obiega 
Słońce w okresie 3.87 roku po torze elipty
cznym  o m im ośrodzie 0.26 położonym  w
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płaszczyźnie nachylonej do płaszczyzny 
ekliptyki pod kątem prawie 10°. W ielka pół- 
oś je j orbity wynosi 2.46 j.a. Jasność absolut
ną Curie oceniono na 12.9 mag.

K.Z.

Śmierć sławnych astronomów

Niedawno zmarli dwaj am erykańscy 
astronom owie dobrze znani miłośnikom 
astronom ii na całym świecie.

W dniu 17 stycznia 1997 roku w wieku 90 
lat zakończył pracowite życie Clyde T o m 
b a u g h ,  który w 1930 roku -  jeszcze jako 
astronom -am ator -  odkrył Plutona. C zytel
nicy Uranii pam iętają zapewne jego uśm ie
chniętą twarz ze zdjęcia reprodukowanego 
w numerze marcowym z 1995 roku (na stro
nie 80), w którym opublikowaliśm y artykuł 
S.R. Brzostkiewicza pt. “W spom nienia od
krywcy Plutona” . Otoczony sławą odkrywcy 
dziewiątej planety Układu Słonecznego pra
cował początkowo w Obserwatorium  Lo- 
wella we Flagstaf, a w latach pięćdziesiątych 
jako  konstruktor przyrządów optycznych do 
śledzenia pierwszych sztucznych satelitów 
Ziemi w ramach szybko rozwijającego się w 
Stanach Zjednoczonych nowego programu 
badań kosmicznych. Później poświęcił się 
całkowicie nauczaniu astronomii na uniwer
sytecie stanowym w Las Cruces (New M exi

co). Jego ciekawą postać utrwalił David Le
vy w książce biograficznej pt. Clyde Tomba
ugh: D iscoverer o f  Planet Pluto wydanej w 
1991 roku przez Uniwersytet Arizoński w 
Tucson.

W dniu 20 grudnia 1996 roku zmarł na 
zapalenie płuc Carl S a g a n  mając zaledwie 
62 lata. Był profesorem Cornell University 
w Ithaca (New York). Ale przede wszystkim 
był niezrównanym popularyzatorem astro
nomii potrafiącym  zapalić chyba każdego 
swym umiłowaniem W szechświata, sztuką 
ukazywania jego niezwykłości, um iejętno
ściami literackimi. Był powszechnie znany 
przede wszystkim z audycji telewizyjnych 
“Kosm os” , ale także dzięki poczytnym 
książkom, z których ostatnia, o frapującym 
tytule Błękitna kropka, ukazała się właśnie w 
polskim tłum aczeniu staraniem wydawnic
twa Prószński i S-ka. Przypomnijm y, że Carl 
Sagan jest autorem słynnego obrazka będą
cego przesłaniem  ludzkości do ewentual
nych cywilizacji pozaziemskich, um ieszczo
nego na sondach kosmicznych Pioneer i 
Voyager, które po wystrzeleniu z Ziemi w 
latach siedem dziesiątych i pełnym sukcesów 
przeleceniu przez układ planetarny poszybo
wały w przestrzeń międzygwiazdową.

K.Z.

OBSERWACJE

Obserwacje komety C/1996 B2 
(Hyakutake) w Sekcji Obserwatorów 
Komet PTMA

Kometa C/1996 B2 (Hyakutake) została 
odkryta na granicy gwiazdozbiorów Hydry i 
W agi 30 stycznia 1996 przez japońskiego 
m iłośnika astronom ii Yuji H y a k u t a k e ,  
jako  mgiełka o jasności 9- 10m. W momencie 
odkrycia kometa znajdowała się za orbitą

Marsa, lecz wkrótce stało się jasne, że pod 
koniec m arca znajdzie się w tym miejscu 
swojej orbity, która położona jest najbliżej 
orbity Ziemi. Co więcej, w tym samym cza
sie będzie tam także Ziemia! Tak więc stała 
się ona największym “przebojem ” niebie
skim pierwszej połowy tego roku, “przebija
ją c ” nawet zbliżającą się kometę H ale’a- 
Boppa.
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Kom eta H yakutake była kometą pod w ie
lom a w zględam i wyjątkową. Przede wszy
stkim  była to pierw sza od dwudziestu lat ko
m eta w yraźnie (nawet z miasta) w idoczna 
gołym  okiem . Po drugie, była to najbliżej 
przelatująca Ziem i od ponad czterystu lat 
“klasyczna” (czyli obdarzona warkoczem ) 
kometa. Po trzecie am atorzy, którzy obser
wowali kom etę Hyakutake po 22 kwietnia, 
mieli w yjątkow ą okazję obserwować obiekt 
znajdujący się wewnątrz orbity M erkurego! 
Jednocześnie, w mom encie swojego m aksy
m alnego zbliżenia do Ziemi i jednocześnie 
m aksym alnej jasności, kom eta dla obserw a
tora na półkuli północnej (czyli także w Pol
sce) znajdow ała się w pobliżu zenitu w środ
ku bezksiężycow ej (!) nocy. T rudno w yob
razić sobie lepsze warunki obserwacyjne. 
R ozpoczynający się wtedy okres wspaniałej 
pogody zaow ocow ał olbrzym ią liczbą wy
konanych obserw acji. N iew ątpliw ie kometa 
C / l996 B2 (Hyakutake) zasłużyła na to, aby 
być nazw aną “W ielką Kometą 1996” .

Spraw ozdania z obserwacji komety 
C/1996 B2 (Hyakutake) otrzym aliśm y od 71 
członków  SOK, którzy wykonali łącznie 
1048 ocen jasności, 989 ocen stopnia kon
densacji, 970 pom iarów średnicy otoczki 
oraz 697 obserw acji warkocza. Jest to więc 
rekordow a kom eta w historii SOK, jeśli cho
dzi o liczbę obserwatorów . Jeśli chodzi o 
liczbę obserw acji, ustępuje jedynie komecie 
L evy’ego sprzed kilku lat. A oto autorzy nie
których “rekordów ” :

pierwsza obserwacja (2 6 II 1996)
.................................................. -  Janusz Płeszka

ostatnia obserwacja (25 IV 1996)
.................................................. -J an u sz  Płeszka

najdłuższa seria (26 II 1 9 9 6 -2 5  IV 1996) 
.................................................. -  Janusz Płeszka

najwięcej nocy obserwacyjnych: 36
. . . .  -  Janusz Płeszka, Kazimierz Czemis

T abela 1 zaw iera nazwiska 71 osób, które 
nadesłały nam raporty z obserwacji.

Tabela 1

Obserwator Miejscowość Użyty sprzęt

Ricardas Balciunas Ignalina (Litwa) E, B50.L110

Jarosław Bandurowski Zabrze E, B50, B60

Leszek Benedyktowicz Kraków B30, B60

Wojciech Burzyński
Czarna

Białostocka
E, B46, R70

Władysław Chmielewski Ocean Atlantycki B50

Franciszek
Chodorowski

Kolonia Księżyno E, B30

Grzegorz Ciura Górki E, B35

Ryszard Cnota Puławy B50

Grzegorz Czepiczek Częstochowa B60,B50

Grzegorz Czerepko Mońki L67

Wiesław Czerniewski Starachowice B50

Kazimierz Czernis Wilno (Litwa) E„B50, B110

Jrgen Danielsson
Farjestaden
(Szwecja)

E, B80

Andrej Dementjev Wilno (Litwa) E, B50

Oskar Dereń Wrocław B50

Grzegorz Duszanowicz
Sztokholm
(Szwecja)

E, B50

Tomasz Fajfer Toruń B50

Mariusz Gamracki Rzeszów E„B45

Darius Gasiunas Maisiagola (Litwa)
E, R50, 

R120, L340

Katarzyna Gniazdowska Wyszków E, B40, B60

Radosław Grochowski Świdnica E, B50

Jarosław Grolik Woźniki L67, B50

Paweł Grzywak Świdnica B30

Ireneusz Janicki Wadowice B60

Marcin Jarski Obliżniak R50

[ Krzysztof Kamiński Poznań B50

Timo Karhula
Vasteras
(Szwecja)

E, B50, B80

Krzysztof Kida Elbląg
E, B60, R50, 

R66

Grzegorz Kiełtyka Krosno B50

Michał Kodczak Sanok B35.L90

Szymon Kołodziej Mielec E, B40
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Janusz Kosiński Wyszków
E, B30, B40, 
B50, M150

Piotr Kowal Kraków B60

Tomasz Kowalczyk Świdnica B30

Arunas Kucinskas Moletai (Litwa) E

Tomasz Krzyt Warszawa E, B30, L65

Maciej Kwinta Kraków E, R80

Jerzy Marcinek Lublin B40, B50

Leszek Marcinek Lublin B50

Lesław Materniak Krosno B50

Paweł Musialski Zabrze R50, B24

Arkadiusz Olech Pruszcz Gdański B50, B70

Robert Olech Pruszcz Gdański B70

Vaclovas Pakalniskis Plunge (Litwa) E

Mieczysław Paradowski Lublin
E, R90, B50, 

B35, B80

Marek Piotrowski Świdnik
B36, B50, 

L150

Janusz Płeszka Kraków
E, B66, 

B100, B50, 
M350

Jerzy Rafalski Toruń E.B60

Maciej Reszelski Szamotuły E, R50,L250

Robert Artur Sankowski Sochaczew E, B50.L110

Łukasz Sanocki Wola Dębowiecka B36, M100

Paul Schlyter
Uppsala

(Szwecja)
E, B50, B80

Michał Siwak Burzyn E, B50

Ryszard Siwiec Szczecin B60

Krzysztof Skowron Kraków E, B60

Wiesław Słotwiński Łańcut B50

Krzysztof Socha Kolonia Piórków E, B80, B60

Jerzy Speil Wałbrzych E, B50

Domas Steponenas Anyksciai (Litwa) E, B60

Robert Szczerba Sieradz R50

Maciej Szelągowski Gdańsk B30

Stanisław Szumowicz Pilzno E, B50

Tomasz Ściężor Kraków
E.B100, 
B50, B60

Mariusz Świętnicki Zręcin
B50, L250, 

R65

Vitalis Vasylius Wilno (Litwa) B50

Johann Warell
Uppsala

(Szwecja)
E, B80, L445

Tomasz Weselak Okonin Osada E, B50

Robert Włodarczyk Częstochowa B40, L70, R5

Mariusz Zbrzeźniak Pruszków E, B50, B25

Oznaczenia: E -  gołe oko, B -  lornetka, R -  refra- 
ktor, L -  newton, M -  maksutow, Liczby oznaczają 
średnicę instrumentu w milimetrach. Nie zamiesz
czono nazwisk osób, których obserwacje uznano 
za niewiarygodne.

Przegląd wyników tradycyjnie rozpo
czniemy od analizy krzywej blasku. Wyko
rzystano wszystkie 1048 obserwacje na
szych obserwatorów. Na rys. 1 a przedsta
wiono postać podstawową krzywej -  wszy
stkie oceny jasności sprowadzone do stan
dardowej średnicy teleskopu 6.84 cm przed
stawione są w funkcji czasu. Kometa była 
obserwowana w Polsce wyłącznie przed 
przejściem przez peryhelium, tak więc jej 
jasność systematycznie rosła. Nakładający 
się na ten efekt duży wzrost jasności widocz
ny pod koniec marca związany jest z przej
ściem w pobliżu Ziemi Zaznaczono zarówno 
obserwowaną krzywą jasności (linia ciągła), 
jak też przewidywaną (linia przerywana). 
Różnice jasności komety widzianej oczyma 
różnych obserwatorów osiągają aż 2m, co 
jest związane z trudnościami w ocenie jasno
ści komety o dużej średnicy kątowej i dużej 
jasności (brak dobrych gwiazd porównania), 
jak też z silnym wpływem jakości miejsca 
obserwacji (np. miasto). Z wykresu tego wy
nika, że maksymalną jasność równą w przy
bliżeniu 0m zaobserwowano 25 marca, czyli 
w dniu, w którym kometa znajdowała się 
najbliżej Ziemi, w odległości zaledwie 
0.1024 j.a.

W celu uchwycenia ogólnego sensu 
zmian blasku komety należy oczyścić krzy
wą blasku z fałszującego wpływu zmiennej 
odległości komety od Ziemi, co jest istotne 
zwłaszcza w przypadku omawianej komety
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D ata [JO]
2450140 2450150 2450160 2450170 2450160 2450190 2450700

Rys. I. a) Krzywa zm ian jasności komety C / l996 B2 
(H yakutake) utw orzona na podstawie 1048 obserwacji 
w ykonanych przez członków Sekcji Obserwatorów Komet 
PTM A , b) jasność komety zredukow ana do stałej odległości 
obserw atora od komety (1 AU), oraz przedstawiona w funkcji 
różnicy logarytm ów  odległości komety (r) od peryhelium (ro).

w związku z jej bliskim przelotem w pobliżu 
Ziemi. Tradycyjnie robimy to odejmując od 
obserwowanej jasności otoczki pięciokrotny 
logarytm odległości kometa-Ziemia, wyra
żonej w jednostkach astronomicznych. Ten 
zabieg ma sens taki, jak gdyby pomiary jas
ności komety były przeprowadzane w stałej 
odległości 1 j. a. od niej. Zmieniamy również 
oś odciętych krzywej blasku, zastępując datę 
różnicą logarytmów odległości komety od 
Słońca w danym momencie i odległości ko
mety od Słońca w peryhelium. Tak prze
kształcona krzywa zmian blasku pokazana 
jest na rys. Ib.

Wyraźnie widać, że otrzymany zbiór pun
któw można zobrazować poprzez dwa od
cinki o różnym współczynniku kierunko
wym. Zmiana nachylenia (spowolnienie 
tempa wzrostu jasności komety) nastąpiła 
około 7 kwietnia. W tym także czasie zanik

nął charakterystyczny, rzutujący się na tło 
warkocza, “jet” materii, a także wystąpiły 
inne cechy spadku aktywności komety.

Dopasowując otrzymane zależności do 
klasycznej formuły:

m = H(0) + 5 log A + 2.5n logr 
gdzie:
m -  jasność obserwowana,
H(0) -  jasność absolutna (1 j.a. od Słońca i 1
j. a. od Ziemi),
r -  odległość od Słońca,
n -  czynnik określający aktywność komety,
otrzynaliśmy:
Przed 7 kwietnia: 

tf(0) = 5,8m± 0 .1 m 
n = 3.4 ±0.1 

Po 7 kwietnia:
H(0) = 5.3m± 0 .1 m 
n = 2.3 ± 0.2
Jak widać, aktywność komety reprezen

towana przez czynnik n, rzeczywiście spad
ła. Co ciekawe jednak, wydaje się, że wzros
ła jasność absolutna jądra. Ponieważ niemo
żliwy jest wzrost średnicy jądra, oznacza to, 
że wzrosło jego albedo, czyli powierzchnia 
jądra (albo jego bezpośrednie otoczenie) po
kryła się świeżą, jasną materią.

Oznacza to, że kometa Hyakutake była 
obiektem o stosunkowo jasnym jądrze. Przy
pominamy, że czynnik n dla większości ko
met przyjmuje się równy od 4.0 do 6.0, tak 
więc n -  3.4, a później 2.3 wskazuje na ko
metę raczej mało aktywną. Jest to zgodne z 
faktem, praktycznego braku składowej pyło
wej warkocza. W wyniku sondowań radaro
wych zmierzono średnicę jądra równą około 
1 km, czyli bardzo małą. Duża jasność abso
lutna w połączeniu z tym faktem wskazuje tak
że na duże albedo (zdolność odbijającą) jądra.

Obserwacje komety wykonane z półkuli 
południowej, po przelocie w pobliżu Słońca, 
wykazały, że jej jasność była mniejsza, niż 
oczekiwano, toteż dla tamtejszych obserwa
torów nie była obiektem widowiskowym.
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Oata [JD]
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Rys. 2. a) Zmienność średnicy kqtowej otoczki komety C /l 996 
B2 (Hyakutake) w czasie, b) średnica liniowa głowy komety w 
funkcji odległości od Słońca.

Pom iar średnicy kątowej głowy komety 
jest dla obserwatora zawsze zadaniem trud
nym, zależnym m. in. od warunków obser
wacyjnych, pogody, czułości oka itd. W 
przypadku komety Hyakutake możemy wy
korzystać dużą ilość m ateriału obserwacyj
nego, co pozwala na określenie m aksym al
nej widzianej średnicy komety. Jeżeli popro
wadzi się obwiednię pomiarów średnicy ko
mety, otrzym amy zmiany maksymalnej ob
serwowanej średnicy w czasie (rys. 2a). Jak 
należało się spodziewać, średnica głowy ko
mety osiągnęła wartość m aksym alną równą 
aż 100’ (ponad trzykrotną średnicę tarczy 
Księżyca!) w czasie przelotu komety w po
bliżu Ziemi, a następnie systematycznie m a
lała. Po przeliczeniu średnicy kątowej na li
niową, uwzględniając zmiany odległości ko
mety od Ziemi, okazało się, że średnica li
niowa głowy komety w funkcji odległości 
od Słońca była stała i wynosiła 650 tys. km 
(rys. 2 b). Należy jednak pam iętać o tym, że

Oata (JO]
2450140 2450150 2450160 2450170 2450180 2450190 2450200

Rys. 3. a) Zm ienność długości warkocza komety C /l 996 B2 
(Hyakutake) w czasie, b) długość w arkocza komety w funkcji 
odległości od Słońca.

w pobliżu Słońca średnica głowy była z 
pewnością zaniżana, tak więc m ożna przy
puszczać, że w pobliżu peryhelium była ona 
większa.

N iewątpliwie najbardziej efektownym 
elem entem  komety je st jej warkocz. W  przy
padku komety Hyakutake pow ierzchniowa 
jasność warkocza była niska, tak więc jego 
piękno można było ocenić jedynie obserw u
jąc  kometę z dala od sztucznych źródeł 
światła.

W przypadku komety Hyakutake, analo
gicznie jak  dla średnicy głowy, możemy w y
korzystać dużą ilość m ateriału obserw acyj
nego. Jeżeli poprowadzi się obwiednię po
miarów długości warkocza, otrzymamy 
zmiany maksym alnej obserwowanej długo
ści w czasie (rys.3 a). Jak znów należało się 
spodziewać, długość warkocza komety 
osiągnęła wartość m aksym alną rów ną ponad 
50° (!) w czasie przeloty komety w pobliżu 
Ziemi, a następnie system atycznie malała.
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Należy jednak ponownie zwrócić uwagę na 
zaniżanie długości warkocza w pobliżu 
Słońca, co wyraźnie widać po przeliczeniu 
średnicy kątowej na liniową, uwzględniając 
zmiany odległości komety od Ziemi (rys. 3 
b). Okazało się, że długość warkocza rosła, 
osiągając ponad 50 min km w pierwszych 
dniach kwietnia, a następnie zaczęła spadać. 
Ten właśnie efekt trzeba wiązać z trudnością 
obserwacji warkocza w blasku zorzy wie
czornej nisko nad horyzontem. Interesujący 
jest także wykres ilustrujący zmienność cza
sową kąta pozycyjnego warkocza PA w cza
sie (rys. 4). Widoczny jest przelot komety w 
pobliżu północnego bieguna niebieskiego 27 
marca, skutkujący radykalną zmianą PA.

Tradycyjnie trudnym zadaniem jest także 
ocena stopnia kondensacji głowy DC. W na

Data [JD]
2450140 2450150 2450160 2450170 2450180 2450190 2450200

Dala 1996

Rys. 4. Zm iany kąta pozycyjnego w arkocza komety C /l 996 B2 
(H yakutake) w czasie.

Data [JD]

Data 1996

Rys. 5. Zm iany stopnia koncentracji DC komety C /l 996 B2 
(H yakutake) w czasie.

szym przypadku wydaje się, że rósł on od 
około 4 w końcu lutego do około 7 pod ko
niec kwietnia (rys. 5). Kometa C/1996B2 
(Hyakutake) była rekordową kometą w dzie
jach SOK. Wprawdzie nie pobiła komety 
Levy’ego pod względem liczby obserwacji, 
jednak była rekordzistką w liczbie obserwu
jących ją  członków SOK (71), którzy nade
słali obserwacje. Efektowny wygląd i duża 
jasność komety zaowocowały także w dużej 
liczbie nadesłanych fotografii (także koloro
wych).

“Komety w cieniu Hyakutake”

Prawie niezauważone (w związku z prze
lotem komety C /l996 B2 (Hyakutake) pozo
stały dwie inne, słabsze komety.

Kometa C/1995 Y1 (Hyakutake)
Pierwsza kometa odkryta przez znanego 

nam już japońskiego miłośnika astronomii 
została odkryta za pomocą lornety 25 x 150 
Fujinon nad ranem 26 grudnia 1995 r. (Boże 
Narodzenie) na granicy gwiazdozbiorów 
Wagi, Hydry i Panny, jako obiekt 10.5m. By
ło to uwieńczenie prowadzonych przez nie
go siedmioletnich poszukiwań komet (śred
nio 30 godzin poszukiwań miesięcznie). Ko
meta przeszła przez peryhelium (1.05 j.a. od 
Słońca) dnia 24 lutego 1996 r. w odległości 
ponad jednostkę astronomiczną od Ziemi, 
osiągając jasność zaledwie 8.5m. Jednocześ
nie położenie komety umożliwiło jedynie jej 
obserwacje poranne. Wszystkie te czynniki 
sprawiły, że otrzymaliśmy obserwacje jedy
nie od trzech (!) członków SOK, którzy na
desłali łącznie 16 obserwacji. Oto ich lista: 

Tabela 2

Obserwator Miejscowość Użyty sprzęt

Janusz Pteszka Kraków B66, B100

Michał Siwak Burzyn L147

Mariusz Świętnicki Zręcin L250
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Dla porządku podajmy autorów “rekor

dów”:

pierwsza obserwacja (11 II 1996)
........................................-Janusz Płeszka

ostatnia obserwacja (22 III 1996)
................................ - Mariusz Świętnicki

najdłuższa seria (11 II 1996 - 20 III 1996) 
........................................- Janusz Płeszka

najwięcej nocy obserwacyjnych: 10

........................................- Janusz Płeszka

Na podstawie tak małej liczby obserwacji 

jakiekolwiek rozważania są mało wiarygod

ne.

Na rys. 6 przedstawiono, jak zmieniała się 

obserwowana jasność komety w funkcji cza

su.

2450120 2450130 2450140 2450150 2450160 2450170

Rys. 6. Zmienność jasności komety C/l 995 Y l (Hyakutake) w 

czasie. Linia ciągła oznacza przewidywana jasność komety.

Można jedynie stwierdzić, że kometa nie 

osiągnęła nawet przewidywanej jasności. 

Oszacowano, że parametry krzywej jasności 

były następujące:

H( 0) = 8.4m±0.1m 

n = 2.4 ± 1.0 

co oznacza kometę słabą, o bardzo małej 

aktywności o średnicy jądra równej około 2 

km.

Średnica kątowa raczej nie zmieniała się 

i wynosiła około 10’, co oznacza średnicę 

liniową około 570 tys. km. Jednocześnie sto

pień koncentracji DC był równy zaledwie 

1.5, czyli bardzo niski. Żaden obserwator nie

obserwował warkocza komety. Tak więc ko

meta C/1995 Y 1 była raczej mało interesują

ca pod każdym względem.

Kometa C/1996 BI (Szczepański)

Kometa została odkryta przez amerykań

skiego miłośnika astronomii z Houston (Te

ksas) Edwarda Szczepańskiego jako rozmy

ty obiekt 10m w pobliżu galaktyki M l01 w 

gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy. 

Kometa przeszła przez peryhelium 5 lutego 

1996 r. w odległości 1. 46 j.a. Najbliżej Zie

mi, w odległości 0.53 j. a., przeszła 2 marca 

1996 r., osiągając jasność około 8.0m. Pomi

mo większej, niż u poprzedniczki, jasności, 

oraz wieczornej widoczności, otrzymaliśmy 

obserwacji od zaledwie sześciu obserwato

rów, którzy nadesłali łącznie 42 obserwacji. 

Oto lista obserwatorów w kolejności alfabe

tycznej :

Tabela 3

Obserwator Miejscowość Użyty sprzęt

Grzegorz Duszanowicz
Sztokholm

(Szwecja)
B110

Tomasz Fajfer Toruń B50

Marek Piotrowski Świdnik L150

Janusz Płeszka Kraków B66.B100

Michał Siwak Burzyn L147

Mariusz Świętnicki Zręcin L250

A oto autorzy niektórych rekordów:

pierwsza obserwacja (8 II 1996)

........................................-Tomasz Fajfer

ostatnia obserwacja (8 IV 1996)
................................ - Marek Piotrowski

najdłuższa seria (10 II 1996-28 III 1996)
....................................... - Janusz Płeszka

najwięcej nocy obserwacyjnych: 14

....................................- Janusz Płeszka.

Do komety tej odnoszą się te same uwagi, 

co do C/1995 Y l (Hyakutake).

Na rys. 7 przedstawiono, jak zmieniała się 

obserwowanajasność komety w funkcji cza-
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su. Usunięto obserwacje jednego z obserwa
torów znacznie odbiegające od pozostałych 
(mamy podstawy by sądzić, że obswerwo- 
wał on słabe gwiazdy, biorąc je  za kometę).

Można znowu stwierdzić, że kometa nie -  
osiągnęła przewidywanej jasności. Oszaco- £ 
wano, że parametry krzywej jasności były 
następujące:

H (0)=  14.2m± 0 .7 m 
n = 4 + 1

co oznacza kometę wyjątkowo słabą, o typo
wej, przeciętnej dla komet, aktywności. Osza
cowana na podstawie jasności absolutnej 
średnica jądra wynosi zaledwie ok. 150 m!

Średnica kątowa rosła od 8' na początku 
lutego do około 15' pod koniec marca, co 
oznacza średnicę liniową od około 230 tys. 
km do 600 tys. km. Jednocześnie stopień 
koncentracji DC był równy zaledwie 2, czyli 
bardzo niski. Żaden obserwator nie obser
wował warkocza komety. Tak więc także

2450120 2450130 2450140 2450150 2450160 2450170 2450100 2450190 
7.0 ............................................i " ................................................................ ................

7 5 -

8 0 -

9 .5 -

10.0 ............................................................................. ................................ . rrTr

2 Feb 12 Feb 22 Feb 3 Mar 13 Mar 23 Mar 2 Apr 12 Apr

Data 1996

Rys. 7. Zmienność jasności komety C /1996 B 1 (Szczepański) w 
czasie. Linia ciągła oznacza przew idyw ana jasność komety.

kometa C /l996 BI była raczej mało intere
sującą kometą.

Wszystkie obserwacje wymienionych 
trzech komet zostały jak zwykle przesłane 
do archiwum czasopisma International Co
met Quarterly.

Tomasz Ścięior

Z KORESPONDENCJI

N a przełomie września i października 
1996 r. klasy pierwsze XXVI Liceum Ogól
nokształcącego w Warszawie wyjechały na 
dwutygodniowy obóz integracyjno-żeglar- 
ski do Jastarni na półwyspie helskim. Zbliża
jące się całkowite zaćmienie Księżyca w no
cy z 26 na 27 września zostało omówione na 
lekcjach fizyki, a następnie podano informa
cję, dla wszystkich chętnych do nocnych ob
serwacji, o możliwości ich technicznego 
zorganizowania. Należało wstać około godz. 
3.30 żeby zobaczyć najciekawszą część zja
wiska. Frekwencja przeszła moje najśmiel
sze oczekiwania -  zgłosiło się około 80 osób 
(na 140 wszystkich uczestników obozu), w 
tym jeden dodatkowy nauczyciel -  matema
tyk (na 14 osób kadry). Trzeba zacząć od 
tego, że pogoda na Helu, w przeciwieństwie

do większej części Polski), była wspaniała. 
Bezchmurne niebo, przejrzyste powietrze, 
temperatura około 12°C, bezwietrznie. 
Punkt obserwacyjny został wybrany nad 
brzegiem Zatoki Gdańskiej -  świeciło się 
tylko molo w Juracie, port w Helu, dalekie 
światła w Gdyni i na brzegu w stronę Pucka. 
Gwiazdy można było obserwować aż po ho
ryzont tak wyraźnie, że niektórzy uczniowie 
światełka pływających boi próbowali brać 
za ciała niebieskie. Większość młodzieży 
(15 -  16 lat) pierwszy raz w sposób kontro
lowany spojrzała na niebo. Po podzieleniu 
na grupy rozpoczął się wielki seans. Dys
ponowaliśmy tylko jedną lornetką, ale i ona 
wystarczyła. Zaćmienie we wszystkich fa
zach obejrzeli wszyscy przybyli, co więcej 
bez zachęcania i namawiania większość do-
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trwała do świtu, a najwytrwalsi poczekali je 
szcze na wschód Słońca. Oprócz zasadniczej 
obserwacji -  zaćmienia Księżyca -  można 
było podziwiać właściwie wszystko co naj
lepsze: Droga Mleczna bardzo wyraźna, 
gwiazdozbiory jak na obrazkach w podręcz
nikach, Wenus w pełnej krasie, mgławice w 
Oronie i Andromedzie widoczne przez lor
netkę, tylko jakiejś komety brakowało do 
kompletu, bo meteory dopisały! Wrażenia u 
większości pozostaną chyba na długo, ja  zo
stałam “panią od zaćmienia” (nawet śpiewa
li o tym w kupletach pożegnalnych przy og
nisku). Do chwili obecnej zgłaszają się oso
by z problemami, pytaniami, próbujące sa
modzielnie oglądać niebo, czytające i słu
chające informacji np. w telewizji; zaczyna
ją  mieć swoje zdanie na bazie tych niewiel
kich przecież, ale własnych doświadczeń. 
Już po powrocie do Warszawy otrzymałam

od ochotników kilka prac opisujących oglą
dane nad morzem zjawisko, niektóre opisy 
były dość interesujące. Na obserwacje za
ćmienia Słońca w październiku nikogo już 
nie trzeba było specjalnie namawiać. Chętna 
młodzież sama zorganizowała się w grupy i 
z różnych miejsc (np. dachy bloków) i za 
pomocą czego się dało (lunetki, lornetki) 
oglądała zjawisko. Jedna dziewczynka była 
na pokazie w Centrum Astronomicznym. 
Podsumowując sprawę myślę, że udało mi 
się zaszczepić astronomicznego bakcyla u 
wielu, a mam nadzieję, że może u niektórych 
rozwinie się on w prawdziwą pasję. Na razie 
mam pewność, że przynajmniej z tego rocz
nika nikt nie pomyli astronomii z astrologią 
i nie powie, że to Księżyc rzucił cień na 
Słońce.

Aleksandra Godeł, 
nauczycielka fizyki w XXVILO w Warszawie

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Victor J. Stenger, Fizyka a psychika. Przełożył z angielskiego Janusz Przywarski. Wydaw
nictwo Pandora, Łódź 1996, stron 168.

Niecodzienna to książka, a chociaż nosi 
podtytuł W poszukiwaniu świata pozazmy- 
slowego, to jednak jej treść jest wcale racjo
nalna. “Fizyka odnosi się do przedmiotów 
naszego poznania, do świata cielesnego i 
materialnego. Zjawiska uznawane za należą
ce do świata niematerialnego zwane są psy
chicznymi bądź zmysłowymi; Grecy ozna
czali je skrótowo literą psi (41). Konkluzję 
tej książki można by wyrazić prostym rów
naniem: = 0." -  pisze w Przedmowie Au
tor.

Przedstawiamy tę książkę Czytelnikom 
Uranii, ponieważ w znacznej mierze odnosi 
się ona do astronomii i kosmologii. Już pier
wszy rozdział tej pozycji -  Supernowa Shel- 
tona, szósty zmysł i zjawiska nadprzyrodzo

ne -  dotyczy słynnej supernowej w Wielkim 
Obłoku Magellana odkrytej w 1987 roku. Ta 
gwiazda to oczywiście SN 1987a = Sandule- 
ak -69° 202. Autor szeroko rozwodzi się na 
temat strumienia neutrin wyemitowanych 
podczas eksplozji tej niezwykłej superno
wej. Nie bardzo jednak wiadomo, co miał na 
myśli pisząc, iż dotarły one “trzy godziny 
wcześniej nim dotarło światło widzialne do 
Las Campanas”. Zapewne chodzi o to, iż 
emisja neutrin zdarza się wcześniej, niż na
stąpił rozbłysk SN zaobserwowany w wid
mie optycznej -  inaczej bowiem to i nastę
pne stwierdzenia Autora nie miałyby sensu.

Rozważając kwestię neutrin S t e n g e r  
dochodzi do wniosku, iż mówienie o tzw. 
szóstym zmyśle jest najzwyklejszym zawra-
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caniem głowy, ponieważ w żaden sposób lu
dzki umysł nie zauważa ani neutrinowego 
tła, ani bilionów neutrin wyemitowanych 
podczas wybuchu supernowej. Podobnie 
rozprawia się Autor ze wszelkimi mistycz
nymi objawieniami, w których “nie znaj
dziecie żadnych informacji o kwarkach, 
DNA, płytach tektonicznych czy kwazarach 
( . . .)”, ani o ewolucji życia i miejscu Ziemi 
we Wszechświecie. Dalej Autor rozpatruje 
problem anomalii i zjawisk niewytłumaczal
nych wprowadzając rozróżnienie pomiędzy 
anomaliami obserwacyjnymi, które torowa
ły drogę nowym teoriom naukowym lub je 
potwierdzały (nazywa je anomaliami pra
wdziwymi), a anomalnościami zjawisk psy
chicznych -  te nie uzyskały żadnego po
twierdzenia. Szczególnie krytycznie odnosi 
się Autor do książki Na obrzeżach rzeczywi
stości Roberta G. J a h n a i Brendy J . D u n -  
n e, a także do ruchu New Age.

W następnym rozdziale -  Model Stand
ardowy i poszukiwanie anomalii -  V. J. 
Stenger roztrząsa zagadnienia związane z 
kosmologią, fizyką cząstek elementarnych, 
fizyką wysokich energii, teoriami unifikacji 
oddziaływań sił w przyrodzie i Początkiem 
Wszechświata, przy czym odwołuje się do 
danych obserwacyjnych, eksperymental
nych i przestrzega zasady zwanej Brzytwą 
Ockhama. Najważniejszym w tych rozważa
niach jest stwierdzenie:

“M oim  zdaniem, jak dotąd, nic w obserwowa
nym W szechśw iecie m ikroskopowego i ma
kroskopowego, ożyw ionego i nieożyw ionego,

ludzkiego i nieludzkiego nie wykazuje żadne
go anomalnego zachowania, które byłoby nie
zgodne z najprostszym obrazem W szechświa
ta zbudowanego z materii. Hipotezy o istnie
niu innych niematerialnych składników nie 
zostały potwierdzone przez żadne badania. 
Choć nie możemy udowodnić, że takie skład
niki nie istnieją, to jednak logika nie pozwala 
nam także zgodzić się na ich istnienie. W pły
wa na to zasada oszczędności.” (tj. Brzytwa 
Ockhama).

Następne rozdziały są związane z krytyką 
parapsychologii, pseudonauki i oszustw na
ukowych (świadomych i nieświadomych), 
patologii naukowej, wizji mistycznych, ma
gii i mitologii,cudownych uzdrowień, medy
tacji i innych “doświadczeń nadprzyrodzo
nych”. W nich Autor już z rzadka odwołuje 
się do astronomii, ale głównie do fizyki i 
ogólnie biorąc przyrodoznawstwa.

Ostatni rozdział stanowią szczegółowe 
rozważania o naturze rozumu, który -  podo
bnie jak poprzednie -  trudno byłoby stresz
czać, czy też wnikliwie omawiać ze względu 
na jego rozległą problematykę -  poczynając 
od słynnego stwierdzenia Cogito ergo sum 
Kartezjusza, przez teorie umysłu, po nową 
(kosmiczną?) świadomość.

Książkę tę należy po prostu przeczytać i 
samemu powziąć o niej zdanie.

Dziwi jedynie to, dlaczego Redakcja nie 
wyjaśniła swej decyzji o wydaniu tylko pier
wszej części tej książki.

T. Zbigniew Dworak

A S T R O -B IT
Ireneusz Włodarczyk 
ul. Rewolucjonistów 15/13  
42-500 BĘDZIN

Programy komputerowe, algorytmy, katalogi i inne materiały astronomiczne
KUPNO-SPRZEDAŻ
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TO I OWO

Jak i dlaczego Phobos spada 
na Marsa?

Dla astronomów zajmujących się mecha
niką nieba Phobos jest wyjątkowo interesu
jącym obiektem. W każdym razie do tej pory 
nie odkryto drugiego księżyca, który obie
gałby macierzystą planetę w czasie krót
szym od okresu jej obrotu wokół osi i w 
związku z tym nie należy się dziwić, że temu 
jedynemu przypadkowi w Układzie Słone
cznym tak dużo uwago poświęcił Bevan P. 
S h a r p l e s s  (1904 -  1950). Ten wybitny 
amerykański specjalista od mechaniki nieba 
porównał ciąg dawnych obserwacji księży
ców Marsa, swego czasu wykonanych w 
Pułkowie pod Petersburgiem przez Hermana 
O. S t r u v e g o  (1854 -  1920), z później
szymi ciągami obserwacyjnymi. Na tej pod
stawie Sharpless w roku 1945 stwierdził, iż 
Phobos porusza się po swej orbicie ruchem 
przyspieszonym i choć powyższe przyspie
szenie jest znikomo małe, to jednak wystę
puje w sposób przekonywujący. W zupełno
ści potwierdziły to zresztą dalsze obserwa
cje, wykonane zarówno z Ziemi przez tele
skopy, jak i za pomocą sond kosmicznych.

Szczególnie cenne okazały się dane, jakie 
w roku 1989 przekazała sonda Fobos 2, która 
- ja k  pamiętamy -  miała wylądować na Pho- 
bosie i dokonać tam różnych badań. Wpraw
dzie planów tych nie udało się zrealizować, 
to jednak podczas tej właśnie misji uściślono 
położenie omawianego księżyca na około- 
marsjańskiej orbicie i to z dokładnością do 
jednego kilometra. Krótko mówiąc -  dziś już 
definitywnie wiemy, że Phobos nie obiega 
Marsa po zamkniętej krzywej, ale jakby po 
spirali i po każdym okrążeniu planety jego 
orbita skraca się o około 0,1 mm. Jest to 
bardzo mało, bo przecież księżyc ten poru
sza się po orbicie niemal w kształcie koła

(mimośród 0,01) o promieniu 9380 km, czyli 
- j a k  łatwo obliczyć -  po okręgu o długości 
około 59 000 km. W rezultacie okres obiegu 
Phobosa skraca się w ciągu roku zaledwie o 
0,0094 sekundy, lecz równocześnie z tym 
każdego roku zbliża się on do Marsa o około 
18,5 mm i -  jeżeli dalej ten proces będzie się 
odbywał w takim samym tempie -  to do ka
tastrofy dojdzie dopiero po upływie około 
109 lat. Rozważania teoretyczne jednak wy
kazują, że powyższy trend nieustannie się 
przyspiesza i że już za 40 -  50 milionów lat 
Phobos spadnie na powierzchnię Marsa. 
Trudno oczywiście przewidzieć, czy w cało
ści upadnie, czy też raczej w postaci drob
nych fragmentów, gdyż po zbliżeniu się do 
granicy Roche’a siły pływowe macierzystej 
planety mogą go rozerwać na kawałki. Jedno 
nie ulega wątpliwości -  powyższa katastrofa 
wydaje się być nieuchronna i należałoby za
stanowić się nad siłą, która do tego doprowa
dza. Dopatrywano się różnych przyczyn 
wiekowego przyspieszenia Phobosa, pod 
uwagę brano nawet hamowanie księżyca 
przez marsjańską atmosferę, lecz ta musiała
by mieć o wiele większą gęstość, aby w taki 
sposób oddziaływać. Znany astronom ra
dziecki Josip S. S z k ł o w s k i  (1916 -  
1985) usiłował ratować sytuację i w roku 
1959 wystąpił z poglądem, że gdyby średnia 
gęstość Phobosa wynosiła nie więcej niż 10'3 
g/cm3, wówczas jego przyspieszenie wieko
we możnaby tłumaczyć oporem stawianym 
nawet przez tak rzadką atmosferę. Musiałby 
więc być wewnątrz pusty, a ponieważ w 
przypadku naturalnego ciała niebieskiego 
wydaje się to mało realne, wobec czego po
winien być tworem sztucznym. Dziś nie
zwykła hipoteza Szkłowskiego ma już oczy
wiście tylko wartość historyczną. Wiemy 
bowiem dobrze, że atmosfera Marsa na wy
sokości około 6 000 km, a na takiej właśnie
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krąży Phobos, ma o wiele mniejszą gęstość 
niż dawniej sądzono i w żadnym wypadku 
nie może mieć wpływu na obserwowany 
ruch księżyca. Odpowiedzialne za to są siły 
pływowe, które dawno doprowadziły do peł
nej synchronizacji obrotu Phobosa z jego 
obiegiem orbitalnym, ale działają one prze
cież w obu kierunkach i grawitacja maleń
kiego księżyca wywołuje w marsjańskiej 
skorupie coś na kształt maleńkiego “wzdę
cia”. Gdyby glob Marsa obracał się wokół 
swej osi w takim samym czasie, w jakim 
Phobos go obiega, wówczas ów “pływowy 
kopczyk” nie zmieniałby położenia i nic 
szczególnego by się nie działo. Ale w rze
czywistości tak nie jest, glob marsjański jed

nego obrotu dokonuje w ciągu 24h 39m 14s, 
czyli w ciągu jednej doby marsjańskiej zdą
ży dokonać więcej niż trzy obiegi. Z uwagi 
zaś na to, że skorupa Marsa nie ma odpo
wiedniej elastyczności, pływowe “wybrzu
szenie” na jego powierzchni zmienia swe 
położenie zawsze z pewnym opóźnieniem. 
Po prostu względem Phobosa zostaje w tyle 
i ten musi ów “kopczyk” za sobą wlec, przez 
co ten niewielki księżyc nieustannie traci 
energię i hamuje swój ruch. Inaczej mówiąc 
-  siły pływowe odbierają mu moment pędu i 
są odpowiedzialne za jego nieuchronne zbli
żenie do Marsa.

Stanisław R. Brzostkiewicz

ELEMENTARZ URANII

Słońce wśród gwiazd -  II

Słońce, jedna z około dwustu miliardów 
gwiazd Galaktyki, znajdująca się najbliżej 
Ziemi. Jego względna bliskość (kolejną 
gwiazdę znajdziemy dopiero mniej więcej 
268 tysięcy razy dalej) powoduje, że traktu
jemy Słońce jako szczególnie nietypowe 
ciało astronomiczne. Jednakże jasność każ
dej gwiazdy widocznej na niebie zależy nie 
tylko od odległości, ale również od tego jak 
wydajnie gwiazda produkuje energię. (Nale
żałoby także uwzględnić osłabienie światła 
na skutek przechodzenia przez materię mię- 
dzygwiazdową, ale w pierwszym przybliże
niu możemy ten efekt zaniedbać.)

Odległość, czy też położenie gwiazdy 
względem obserwatora, można traktować 
jak  efekt “geometryczny”, dość przypadko
wy. Natomiast wydajność produkcji energii 
zależy tylko od “fizyki” tzn. od samej gwiaz
dy -  jej budowy oraz procesów zachodzą
cych w jej wnętrzu.

Najważniejszym “obserwacyjnie” para
metrem fizycznym charakteryzującym 
gwiazdę jest jej temperatura powierzchnio
wa (po prostu to, co do nas dociera, to właś
nie światło z powierzchni). Odwołajmy się 
do bardzo prostego doświadczenia jakie mo
żemy przeprowadzić w domowej kuchni. 
Spróbujmy mianowicie włożyć do palnika 
gazowego drut (oczywiście należy go trzy
mać za pomocą jakiegoś dobrze izolowane
go narzędzia aby się nie poparzyć). Im dłużej 
drut trzymamy w palniku tym się bardziej 
nagrzewa, jego temperatura rośnie. Po pew
nym czasie drut zaczyna świecić czerwona
wo, potem pomarańczowawo aż w końcu 
biało-niebiesko. Barwa wysyłanego światła 
zależy od temperatury obiektu, który je  wy
syła. Gdy więc na niebie zauważymy dwie 
gwiazdy różniące się kolorem to z góry mo
żemy powiedzieć, że czerwieńsza (jak np. 
Betelgeza, Antares, Mira Ceti) będzie chłod
niejsza od białawo-niebieskiej (jak Rigel czy 
Spika). Astronomowie badając widma kla
syfikują gwiazdy wg koloru tzn. mogą obie-
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ktywnie określić w jakiej długości fali 
gw iazda świeci najintensywniej. Stosując tę 
metodę udało się wprowadzić podział 
gwiazd na różne typy widmowe, co odpo
wiada różnym tempeaturom powierzchnio
wym gwiazd.

Pierwsze podziały (na grupy A, B, C ...)  
opierały się wyłącznie na podobieństwie 
widm (ich cechach “m orfologicznych”). 
Gdy potem okazało się, że różnym typom da 
się przyporządkować różne temperatury, to 
ustawienie już  istniejących grup gwiazd 
zgodnie z kierunkiem zmian temperatury 
(zresztą z powodu tradycji, typy widmowe 
szereguje się wg temperatury malejącej) da
ło dość przypadkową kolejność liter odpo
wiadającą temu szeregowi (pewne typy oka
zały się pom yłką w klasyfikacji i w ogóle 
“zniknęły” , inne należało ustawić w odm ien
nym szyku niż to było pierwotnie). Obecnie 
dzielimy gwiazdy następująco: typ O (tem
peratury powierzchniowe między 60 tys. K a 
30 tys. K), B (30 tys. K -  10 tys. K), A (10 
tys. K -  7.5 tys. K), F (7,5 tys. K -  6 tys. K), 
G (6 tys. K -  5 tys. K), K (5 tys. K -  3.5 tys. 
K), oraz M (chłodniejsze niż 3.5 tys. K). Ty
py dzielimy na podtypy dodając cyfry od 0 
do 9 (gwiazda F2 jest gorętsza od gwiazdy 
F8).

Znając odległość do gwiazdy m ożna poli
czyć ile energii wysyła ona w przestrzeń. 
M ierząc bowiem energię jaka pada na 1 cm2 
powierzchni “odbiornika” na Ziemi i m no
żąc ją  przez powierzchnię kuli o promieniu 
równym odległości do gwiazdy -  m ożna po
liczyć ile energii wysyła gwiazda w całą 
przestrzeń. Będzie to miara energetycznej 
wydajności, m iara tego, jak  jasno gwiazda w 
rzeczywistości świeci. Astronomowie tę 
prawdziwą jasność określają podając jak  jas
ny byłby obiekt oglądany z (umownej) odle
głości 32,6 lat świetlnych i m ówią wtedy o 
tzw. absolutnej wielkości gwiazdowej).

W ydaje się, że gw iazda gorętsza powinna 
produkować więcej energii i św iecić jaśniej. 
Sprawdzono to dla gwiazd najbliższych. N a
nosząc na wykres tem peratura (lub typ w id
mowy) -  jasność prawdziwą (czyli rodzaj 
diagramu HR Hertzsprunga-Russela) punkty 
odpowiadające poszczególnym  gwiazdom 
przekonano się, że rzeczywiście najwięcej 
gwiazd leży w dość wąskim pasie przecina
jącym  wykres ukośnie (patrz np. rys. I na str. 
34 tego numeru). Gwiazdy gorące wysyłają 
dużo energii, chłodniejsze -  mniej. N ajlicz
niej obsadzony punktami pas nazywa się cią
giem głównym. Są jednak gwiazdy o takiej 
samej temperaturze, ale jaśniejsze bądź słab
sze od tak samo gorących gwiazd ciągu 
głównego; na diagram ie HR -  położone nad 
i pod ciągiem głównym. A jeśli dwa obiekty 
tak samo gorące świecą inaczej to znaczy że 
różnią się rozmiarami. Zatem  gwiazdy leżą
ce nad ciągiem głównym są ogromne, a pod 
ciągiem -  znacznie mniejsze. Ten podział 
nazywa się podziałem na klasy jasności; naj
jaśniejsze są nadolbrzymy, przypisuje im się 
klasę jasności I, potem mamy jasne olbrzy
my -  klasa jasności II, olbrzymy -  III, pod- 
olbrzymy -  IV, karły -  V ( te ostatnie to 
gwiazdy ciągu głównego), podkarły -  VI i 
białe karły -  VII. Warto się też zastanowić 
co “wiąże” gwiazdy na ciągu głównym. Jeśli 
na płaszczyźnie (u nas nie będzie to płasz
czyzna x, y  lecz np. T, jasność) możemy na
rysować linię, to znaczy istnieje parametr 
wiążący zmienne odłożone na osiach. Oka
zuje się, że dla gwiazd takim parametrem 
jest masa. Stosunkowo chłodne i słabo świe
cące gwiazdy to gwiazdy małomasywne, a 
bardziej masywne są gorętsze i świecą ja ś
niej. Okazuje się zresztą, że masa nie tylko 
wyznacza położenie na ciągu głównym, ale 
decyduje o tempie życia gwiazdy. Im jest 
większa tym szybciej gwiazda się zmienia; 
szybciej zachodzą reakcje jądrow e w jej 
środku, łatwiej wypala się dostępne paliwo i
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gwałtowniej przebiega ewolucja. Jak mówią 
współczesne modele wnętrz gwiazdowych -  
na ciągu głównym wodór spokojnie prze
mienia się w hel, ale w gwiazdach dużych 
jest go po prostu więcej i skład chemiczny 
gwiazdy zmienia się o wiele szybciej.

W opisanej klasyfikacji Słońce określa
my jako gwiazdę G2V. Leży zatem na ciągu 
głównym -  jest gwiazdą bardzo typową. 
“Bardzo” zostało dodane dlatego, że gdyby
śmy patrzyli na całą naszą Galaktykę z wy
starczająco dużej odległości, to świeciłaby

żółtawym światłem jak gwiazda typu... G2. 
Gwiazdy najgorętsze, typów O i B, to około 
11 % wszystkich, typu A i F -  41 %, a gwiaz
dy stosunkowo chłodne, typów G, K i M 
stanowią aż 48%. Wśród gwiazd najbliż
szych (oddalonych mniej niż o 16.5 lat 
świetlnych) nie ma gwiazdy typu O, tylko 
jedna jest typu B9, trzy są typu A, dwie F, 
cztery G, siedem typu K i aż 36 najchłodniej
szych, typu M.

MSK

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

Słońce
Wznosi się po ekliptyce nadal coraz wy

żej ponad równik niebieski, w związku z 
czym dzień jest coraz dłuższy. W ciągu mie
siąca dnia przybywa o ponad godzinę: w 
Warszawie 1 maja Słońce wschodzi o 3h06m, 
zachodzi o 18h01m, a 31 maja wschodzi o 
2h22m, zachodzi o 18h46m. W maju Słońce 
wstępuje w znak Bliźniąt.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w 

pierwszej połowie maja, bowiem kolejność 
faz Księżyca jest w tym miesiącu następują
ca: nów 6d20h46m, pierwsza kwadra 
14d10h50m, pełnia 22d09h13m, ostatnia kwa
dra 29d07h51m. W perygeum Księżyc znaj
dzie się 3dl l h20m, w apogeum 15d10h12m, 
oraz ponownie w perygeum 29d06h59m.

Planety i planetoidy
W drugiej połowie miesiąca, nad ranem, 

są dobre warunki obserwacji M e r k u r e -  
g o, który 22 maja osiąga maksymalną elon- 
gację zachodnią równą 25°, i możemy go 
znaleźć nisko nad wschodnim horyzontem 
jako gwiazdę 0m. W e n u s  oddala się po ko- 
niunkcji ze Słońcem, osiągając pod koniec 
miesiąca elongację wschodnią 13°, będąc w

Maj 1997

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 0h czasu uniwersalnego)

Data
1997

P

[']
Bo
Cl

Lo
[•]

V 1 -24 .15 -4 .1 6 279.05

3 -23 .78 -3 .9 5 252.61

5 -23.38 -3 .7 5 226.18

7 -22 .95 -3 .5 4 199.74

9 -22.50 -3 .3 2 173.31

11 -  22.02 -3 .1 0 146.86

13 -21.51 -2 .8 8 120.41

15 -20 .98 -2 .6 5 93.96

17 -20.41 -2 .4 2 67.51

19 -19.83 -2 .1 9 41.05

21 -19.21 -1 .9 6 14.60

23 -18 .58 -1 .7 3 348.13

25 -17 .92 -  1.49 321.67

27 -  17.24 -  1.25 295.21

29 -  16.53 -  1.01 268.74

31 -15.81 -0 .7 7 242.28

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy; Bo, Lo -  heliogra- 
ficzna szerokośćć i długość środka tarczy; 
22d02h29m -  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi O1.
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zasadzie niewidoczna. W pierwszej połowie 
nocy w gwiazdozbiorze Lwa widoczny jest 
M a r s  jako bardzo jasna gwiazda około 0m. 
Jasność planety oraz średnica jej tarczy, w 
związku z oddalaniem się od Ziemi po opo
zycji szybko maleje. Jednocześnie jest to do
bry okres obserwacji zjawiska fazy tarczy 
Marsa. Nad ranem, nadal coraz wyżej nad 
wschodnim horyzontem będzie można ob
serwować J o w i s z a  w gwiazdozbiorze 
Koziorożca jako gwiazdę -  2.5™. Pod koniec 
miesiąca nad ranem można próbować 
odnaleźć S a t u r n a  w gwiazdozbiorze Ryb 
jako gwiazdy 0.8m. Nad ranem można także 
obserwować U r a n  a jako gwiazdę 5.7m 
oraz N e p t u n a  jako gwiazdę 7.9m. Oby
dwie planety znajdują się w gwiazdozbiorze 
Koziorożca. Współrzędne równikowe na 
dzień 16 maja -  Uran: 20h45.1m; -18°41\ 
Neptun: 20h07.9m; -19°45\ Przez teleskopy 
o średnicy obiektywu co najmniej 15 cm 
przez całą noc można próbować odszukać 
P l u t o n a  jako obiekt 13.7m w gwiazdoz
biorze Wężownika.

W kwietniu będziemy mogli obserwować 
w opozycji planetoidę (29) A m  f i t r y  ta , 
która osiągnie jasność 9.7m. Oto współrzęd
ne równikowe (na Epokę 2000.0) dla kilku 
dat: 1 V: 13h19.8m,-14°06 ; 11 V; 13 h12.4m, 
-  13°31'; 21 V; 13h 07.2m, -13°03\

W maju będziemy żegnać “przebój roku 
1997” czyli kometę C/199501 (Hale-Bopp). 
Kometa będzie widoczna w pierwszej poło
wie miesiąca wieczorem, po zachodzie Słoń
ca, nisko nad zachodnim horyzontem. Na 
początku miesiąca wysokość komety mad 
horyzontem będzie wynosić około 14° na 
początku zmierzchu żeglarskiego o godzinie 
19h20m (Słońce 12° pod horyzontem). Wido
czność komety będzie się szybko pogarszać. 
Oto współrzędne równikowe (na Epokę 
2000.0) dla kilku dat: 5 V: 4h53.5m, + 23°29':
10 V: 5h07.4m, + 20°38-: 15 V: 5h19.8m, + 
17°58\

l d20h Neptun nieruchomy w rektascensji.

3d02h47m W ejście I księżyca Jowisza (Io) w cień 
planety.

4d02h13m Cień I księżyca Jowisza (Io) opuszcza 
tarczę planety.

4d16h Złączenie Saturna z K siężycem  w odl. 1°.

5d16h Złączenie Merkurego z Księżycem  w odl. 
1 °.

7d12h Złączenie W enus z Księżycem w odl. 4°.

11 d0 1 h48m W ejście cienia I księżyca Jowisza (Io) 
na tarczę planety.

12d02h48m Księżyc I (Io) wychodzi zza tarczy 
Jowisza.

13 06 Uran nieruchomy w rektascensji.
15d01h00m Początek zaćmienia II księżyca Jowi

sza (Europa) przez cień planety.

16d02h24m Zejście cienia księżyca 111 (Ganime- 
desa) z tarczy Jowisza.

16d16h Złączenie Marsa z K siężycem  w odl. 2°.

17d01h45m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) 
z tarczy planety.

19d01h03m Początek zaćmienia I księżyca Jowi
sza (Io) przez cień planety.

20d00h28m Zejście cienia I księżyca Jowisza (Io) 
z tarczy planety.

20d01h49m Zejście I księżyca Jowisza (Io) z tar
czy planety.

21d00h17m Słońce wstępuje w znak Bliźniąt, jego  
długość ekliptyczna wynosi wtedy 60°.

22d23h25m Merkury w największej elongacji za
chodniej od Słońca: 2 5 °.

23d02h44m W ejście cienia III Księżyca Jowisza 
(Ganimedesa) na tarczę planety.

24d01h25m K siężyc II (Europa) wchodzi na tarczę 
Jowisza.

24d01h38m Cień księżyca II (Europy) opuszcza 
tarczę Jowisza.

25d Pluton w opozycji względem Słońca.

27d00h04m Cień księżyca I (Io) wchodzi na tarczę 
Jowisza.

27d01h23m Księżyc I (Io) wchodzi na tarczę Jowi
sza.

27d01h33m Koniec zakrycia księżyca III (Gani
medesa) przez tarczę Jowisza.
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27d02h22m Cień I księżyca Jowisza (Io) opuszcza 
tarczę planety.

27d08h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4°. 

28d00h48m Początek przejścia IV księżyca Jowi
sza (Callisto) na tle tarczy planety.

28d01h01m Księżyc 1 (lo) wyłania się zza tarczy 
Jowisza.
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31 01h20m Początek przejścia cienia II księżyca 
Jowisza (Europy) na tle tarczy planety. 

UWAGA: Momenty wszystkich zjawisk podane są 
w czasie uniwersalnym UT (Greenwich). Aby 
otrzymać datę w obowiązującym w maju w Polsce 
czasie letnim należy dodać 2 godziny.

Opracował T. Ściężor

URANIA

Errata: W Kalendarzyku na kwiecień 1997 r. w poprzednim numerze dane dla obserwatorów Słońca 
podane są na 0 czasu uniwersalnego

A.B.E. Marketing jest firmą zajmującą się od ponad 5 lat importem i

E  sprzedażą książek naukowych, głównie ze strefy anglojęzycznej, z 
przeznaczeniem dla bibliotek naukowych i dla indywidualnych od
biorców.

Obecnie, spełniając prośbę wielu miłośników astronomii, uprzejmie informujemy, że mo
żemy przyjąć zamówienia na książki, atlasy, przewodniki obserwacyjne,mapy i oprogra
mowanie astronomiczne, a także na globusy, planisfery, zestawy slajdów i CD-ROM z 
tego zakresu.
Przyjmujemy zamówienia od uczelni i szkół, od obserwatoriów i indywidualnych miłoś
ników astronomii, prosząc jedynie aby Zamawiający podali tytuł zamawianego wydaw
nictwa, autora i wydawcę lub ISBN oraz swoje dane adresowe.
Podstawę do ustalenia ceny w złotówkach zamawianej pozycji stanowią ceny katalogowe 
wydawców, do których doliczamy pewien narzut na koszty transportu i opłaty manipu
lacyjne. Przykładowo, możemy obecnie przyjąć zamówienia na następujące pozycje:
1. URANOMETRIA 2000.0 Tirion W. i in. -  atlas obejmujący 332.000 gwiazd o jasności do 
9,5; w skali 1,4° na cal; 259 map o wymiarach 9 x 12 cali w każdym tomie.

Tom 1 -  półkula północna do -  6°. ISBN 0 -  943396 -  14 -  x cena 169 zł 
Tom 2 -  półkula południowa do + 6°, ISBN 0 -  943396 -  15 -  8 cena 169 zł

2. THE DEEP -  SKY FIELD GUIDE TO URANOMETRIA 2000.0 Cragin M. i in. Książka 
podaje zasadnicze dane dotyczące 10.300 obiektów, o których mowa w Uranometrii 
2000.0. Obejmuje 473 tabele, z których każda odpowiada jednej z map zamieszczonych w 
Uranometrii 2000.0 408 stron w formacie 9 x 12 cali. Cena 169 zł.
3. CHRONICLE OF PRE -  TELESCOPIC ASTRONOMY, Hetherington, ISBN 0 -  471 -  
95942 -  1 cena 269 zł.
4. ROGUE ASTEROIDS AND DOOMSDAY COMETS. Steel D. J. Wiley & Sons ISBN 0 -  
471 -  30824 -  2 cena 89 zł.
Czas niezbędny do realizacji zamówienia: ok 8 tygodni od wydawców europejskich, ok 12 
tygodni od wydawców z innych krajów.
Ód Klientów indywidualnych pobieramy zaliczkę w wysokości 20% wartości zamówie
nia. Wszelkich informacji udzielamy w siedzibie firmy: ul. Grzybowska 31A, 00 -  333 
Warszawa oraz telefonicznie tel. (0 -22) 654 06 75 w godz. 9 -  17, fax (0 -22) 638 22 33. 
Wpłat zaliczek należy dokonywać na nasze konto: KB SA, III O/W arszawa, 15001126 -  
14889-27001-1-111 .
Zamówienia można kierować również do naszych filii:

44-109 Gliwice Łabędy 30-518 Kraków
ul. Strzelców Bytomskich 17/11 Rynek Podgórski 9
Tel. (32) 134 29 33; tel/fax (32) 31 94 94 Tel/Fax: (12) 56 21 02
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O G Ł O S Z E N IA
O lsztyńskie P lanetarium  i O bserw atorium  A stronom iczne oraz Sekcja M eteorów  i M eteorytów  PTM A 
zapraszają na VII Sem inarium  M eteorow o M eteorytowe, które odbędzie się w O lsztyńskim  Planetarium  
2 i 3 m aja br. G łów nym i tem atam i będą: deszcz m eteorytów  Sikhote -  A lin po 50 latach i m eteoryt 
B aszków ka. Szczegółow y program  zostanie przesłany zainteresow anym . Zgłoszenia udziału i prośby o 
rezerw ację noclegu prosim y kierow ać pod adresem  Sekcji M eteorów  i M eteorytów  PTM A , skr. poczt.
6, 1 4 - 5 3 0  From bork.

O B JA Ś N IE N IA  Z D JĘ Ć  NA O K Ł A D C E :

Pierwsza i czwarta strona okładki: W ykonane na podstawie zdjęć uzyskanych za pomocą teleskopu kosmi
cznego Hubble’a obrazy obszarów, w których rodzą się i umierają gwiazdy: na pierwszej stronie 
okładki -  kometopodobne struktury w mgławicy planetarnej Ślimak (NGC 7293) będące prawdopo
dobnie wynikiem zderzenia dwóch gazów w pobliżu gwiazdy kończącej swą ewolucję (fot. R. O ’Dell, 
K.P. Handron, NASA); na czwartej stronie okładki -  centrum mgławicy gazowej Laguna (M8, NGC 
6523), w którym prawdopodobnie tworzą się nowe gwiazdy (fot. A. Caulet, NASA). Tego typu 
interesujące struktury będą przedmiotem dalszych wnikliwych badań m.in. za pomocą nowych przy
rządów, zainstalowanych w tym miesiącu w teleskopie kosmicznym Hubble’a.

Druga strona okładki: Zdjęcia komety Hyakutake wykonane przez: Mariusza Jendrzejczaka w dniu 27 marca 
1996 r. podczas 10 dziesięciosekundowych ekspozycji powtarzanych co 50 s (u góry), Pawła Pietru- 
kowicza również w dniu 27 marca podczas jednominutowej ekspozycji (lewe u dołu) i Janusza 
W ilanda w dniu 16 kwietnia także podczas jednominutowej ekspozycji (prawe u dołu).

Trzecia strona okładki: Zdjęcia komety Hale’a-Boppa wykonane przez: Wojciecha Piskorza w dniu 9 
sierpnia 1996 r. podczas dziewięciominutowej ekspozycji (u góry), Marcina Jarskiego w dniu 7 
sierpnia podczas dwudziestominutowej ekspozycji (lewe u dołu) i W iesława Skórzyńskiego w dniu 3 
lutego 1997 r. podczas dziewięciominutowej ekspozycji (prawe u dołu).

U R A N I A  -  Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Redaguje kolegium: Krzysztof Ziolkowski -  
redaktor naczelny, Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska -  sekretarz redakcji. Adres redakcji: ul. Bartycka 18, 00-716 
Warszawa. Adres wydawcy: Zarząd Główny PTMA, ul. św. Tomasza 30/8, 31-027 Kraków, tel 22 38 92. Nr konta PTMA 
PKB Lublin o/Kraków 17701363-1603-111-KOBI-Ol. Koszt wytworzenia tego zeszytu 4,80 zl. Uranię rozprowadza się w 
ramach składki członkowskiej; w 1997 roku 50 zł. Cena poza PTMA 4,80 zł. Nr indeksu 380016.

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






