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Siedemdziesiąt pięć lat tem u, w marcu 1922
roku, ukazał się pierw szy num er U ranii.
W rozpoczynającym go tekście Komitetu Reda
kcyjnego, któremu przew odniczył Felicjan Kę
piński, czytam y, że nowe czasopismo, będąc or
ganem utworzonego rok w cześniej Tow arzy
stwa M iłośników A stronom ii, nawiązując do
czterech zeszytów litografowanego pisma
„U ranja", w ydanych przez Koto M iłośników
A stronom ii zawiązane po 1 wojnie światowej w
warszawskim gim nazjum im. Reja, będzie za
wierać „...artykuły oryginalne, referaty i notat
ki o najwięcej zainteresować mogących m iłośni
ka pracach z A stronom ji i nauk pokrewnych,
wyciągi z w ygłaszanych pod auspicjami Towa
rzystw a odczytów, podawać w skazówki do w y 
konywania celowych i m ożliwych dla miłośnika
spostrzeżeń, a w tym celu i kalendarzyk astro
nom iczny, dalej kom unikaty samych obserwa
cji, wreszcie odzwierciedlać będzie wszelkie objaivy ruchu astronomicznego amatorskiego w
kraju i za granicą ". Tak nakreślony program do
dziś U ra n ia realizuje. Uzasadnieniem trwania
ju ż tak długo, w prawie nie zm ienionej postaci,
m im o nie łatwych przecież losów naszego Kraju
w tym siedemdziesięciopięcioleciu, niech będą
pienosze słowa pierwszego artykułu w pier
w szym num erze U ra n ii (J. Danilewicz: Tech
nika amatorska xvykonania reflektorów astrono
m icznych): „Najpiękniejsza ze w szystkich nauk
przyrodniczych - astronomja - posiada, nieste
ty, najm niej adeptów! Bez przesady rzec m oż
na, iż z tysiąca ludzi zaledwie kilkunastu, pa:
trząc na niebo, w idzi świadomie Słońce i Księ
życ, kilku -g w ia zd y , a najw yżej jeden zastana
wia się nad tem, co widzi. Lecz nauka ta ma
dziw ną własność, że, zaw ładnąw szy sercem
sw ych nielicznych miłośników, ju ż na zawsze
trzym a je w swej rozkosznej niewoli i prowadzi
na wysokie szczyty poznania wszechświata".
Patos tego sformułowania nie um niejsza jego
słuszności, o czym C zytelników U ra n ii nie
trzeba przekonywać.
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Stanisław R. Brzostkiewicz - Dąbrowa Górnicza

TO I OWO O PODBOJU MARSA
Podobno od kilku ju ż lat możemy się
uważać za ludzi XXI wieku! Tak przynaj
mniej twierdzą historycy, gdyż ich zdaniem
dzieje ludzkości nabierają coraz większego
tempa i przestały pokrywać się z rachubą
czasu opartą o roczne obiegi Ziemi wokół
Słońca. W spomniane wyżej rozbieżności
wyraźnie wystąpiły właśnie w XX wieku,
który - biorąc pod uwagę wydarzenia histo
ryczne i związane z nimi przemiany społecz
no-gospodarcze - rozpoczął się dopiero w
roku 1914 strzałami w Sarajewie, a zakoń
czył już w roku 1991 wraz z rozpadem
Związku Radzieckiego. Dobrze - pewnie
ktoś zapyta - ale co to ma wspólnego z ba
daniami astronomicznymi, zwłaszcza zaś z
tematem sygnalizowanym w tytule artyku
łu? Ano ma, bo przecież wydarzenia ostat
nich lat niewątpliwie będą miały niemały
wpływ na dalsze losy świata i - miejmy na
dzieję - znacznie przyczynią się do rozwoju
naszej cywilizacji. W każdym razie zimna
wojna nie powinna nas dłużej straszyć, ogra
niczone zostaną wydatki na zbrojenia, a za
oszczędzone w ten sposób środki będzie
można przeznaczyć na inne, bardziej pożyte
czne cele. Należy sądzić, że skorzystają z
tego także badania kosmiczne, przede wszy
stkim zaś będzie można poważnie myśleć o
realizacji od dawna planowanej wyprawy
załogowej na Marsa, o czym ludzkość marzy
od pokoleń. Świadczą o tym chociażby
książki fantastyczno-naukowe Juliusza
V e r n e , W ładysława U m i ń s k i e g o , Ar
tura C. C 1 a r k e a, Stanisława L e m a i in
nych wizjonerów podboju Kosmosu*.

Mars od wieków przykuwał uwagę czło
wieka i co najmniej od pierwszej połowy
XVII stulecia jest obserwowany za pomocą
coraz doskonalszych lunet. Jednakże zain
teresowanie czerwoną planetą wyraźnie się
nasiliło po opozycji z roku 1877, kiedy to
astronom włoski Giovanni V. S c h i a p a 
r e l l i doniósł zdumionemu światu o odkry
ciu na powierzchni Marsa zagadkowych
tworów liniowych, nazwanych później ka
nałami. Dziś wiemy, że było to zwyczajne
złudzenie optyczne, powstające zawsze wte
dy, gdy jakiś obiekt obserwujemy z dużej
odległości i z trudem dostrzegamy na nim
jakieś szczegóły. Długo jednak marsjańskie
kanały uważano za realnie istniejące twory,
a przy tym miały to być twory sztuczne, zbu
dowane przez domniemanych mieszkańców
tej planety i świadczące o ich nadzwyczaj
rozwiniętej cywilizacji. Z czasem ten fanta
styczny pogląd tak głęboko się utrwalił, że w
roku 1898 pisarz angielski Herbert Beorge
W e l l s wydał swą głośną książkę Wojna
światów (The War of the Worlds), przedsta
wiając w niej apokaliptyczną wizję inwazji
Marsjan na Ziemię. Jej radiowa adaptacja z
roku 1938 (przygotował ją znany scenarzy
sta i reżyser amerykański Orsen W e l l e s )
była do tego stopnia sugestywna, iż wywoła
ła w Stanach Zjednoczonych prawdziwą pa
nikę. Rozdzwoniły się telefony w wielu
urzędach i przerażeni radiosłuchacze pytali
zdumionych urzędników, gdzie aktualnie
znajdują się agresorzy z innej planety i jak
się przed nimi obronić. Dziś oczywiście taki
kawał nie miałby szans powodzenia, przy-

* W w ykazie tym nazwisko W ładysław a Um ińskiego (1865 - 1954) wcale nie przypadkowo się znalazło. W
roku 1913 wydał on książkę Na drugą planetę i przedstawił w niej własną wizję wyprawy załogowej na M ar
sa. Niegdyś była ona z zainteresow aniem czytana przez młodych miłośników astronomii.
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najmniej w krajach rozwiniętych, w których
wiedza astronomiczna jest odpowiednio po
pularyzowana. Nie znaczy to jednak wcale,
by było już tak dobrze i by nikt nie wierzył
w istnienie Marsjan, chociaż w naszych cza
sach nawet najbardziej naiwni odnoszą się
do tego z pewną rezerwą. Wciąż bowiem
głoszone są niczym nieuzasadnione poglą
dy, iż wprawdzie aktualnie na Marsie nie ma
rozwiniętego życia, ale w odległej przeszło
ści istniało i może nawet mieszkańcy Ziemi
są potomkami Marsjan. Zapewne na zwolen
nikach tego poglądu duże wrażenie wywołał
komunikat o odkryciu w podejrzanym o
marsjańskie pochodzenie meteorycie ska
mieniałych śladów prymitywnego życia.
Tymczasem wielu uczonych krytycznie
odnosi się do powyższego odkrycia i wysu
wa przeciwko niemu poważne zarzuty. Nie
stety, ostateczne rozwiązanie tej frapującej
zagadki będzie chyba możliwe dopiero wte
dy, gdy na M arsie wyląduje odpowiednio
wyposażona sonda kosmiczna i w kilku rejo
nach planety pobierze próbki tamtejszego
gruntu, a następnie powróci z nimi na Zie
mię. Do tego czasu między uczonymi toczo
ne będą dyskusje i pewnie raz górą będą
zwolennicy istnienia na tej planecie przed
czterema miliardami lat prymitywnego ży
cia, a innym razem przewagę zyskają jego
przeciwnicy. W tym miejscu należy przypo
mnieć, że tego dylematu nie rozstrzygnęły
lądowniki sond Viking, które przed ponad
dwudziestu laty osiadły w różnych rejonach
M arsa i dokonały tam różnych badań. W łaś
nie jednym z ważniejszych ich zadań było
wykrycie tam chociażby śladów prymityw
nego życia, ale przeprowadzone ekspery
menty nie potrafiły definitywnie rozwiązać
tej kwestii. Do dziś nie potrafimy więc po
wiedzieć, czy w marsjańskim gruncie znaj
dują się jakieś mikroorganizmy, czy też ich
z całą pewnością nie ma i nigdy nie było.
Zachodzące reakcje chemiczne okazały się
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zadziwiające, zdające się raczej przemawiać
za tym, iż tamtejsza gleba wykazuje cechy z
pogranicza materii organicznej i nieorgani
cznej. Ale chociaż zagadki tej nie udało się
rozwiązać, to jednak w ramach misji Vikingów uzyskane fakty zdają się dowodzić, że
w okolicach ich lądowisk nie ma najpry
mitywniejszego nawet życia. Krótko mó
wiąc - pod tym względem Vikingi nie speł
niły oczekiwań i największa zagadka Marsa
właściwie wciąż czeka na rozwiązanie.
Mimo wspomnianych niepowodzeń mi
sja Vikingow była bardzo udana i należy ją
uważać za jedno z najwspanialszych osiąg
nięć współczesnej astronautyki. Bez wątpie
nia wieńczy pierwszy etap badań Marsa za
pomocą sond kosmicznych, dostarczających
uczonym rewelacyjnych i w pełni wiarygod
nych informacji o planecie, z którą wiązano
tyle nadziei. Jest ona wprawdzie dużo mniej
sza od Ziemi, ale ze wszystkich planet Ukła
du Słonecznego najbardziej do niej podobna
pod wieloma względami. Przede wszystkim
wiruje wokół swej osi mniej więcej w takim
samym czasie jak glob ziemski, a przy tym
nachylenie jego osi rotacyjnej względem
płaszczyzny orbity niewiele się różni od na
chylenia osi rotacyjnej Ziemi względem pła
szczyzny ekliptyki, toteż na obu planetach
występują analogiczne pory roku. Te na
Marsie są oczywiście prawie dwukrotnie
dłuższe od ziemskich pór roku, bo przecież
tamtejszy rok trwa aż 686,9 dnia. Niestety,
na tym właściwie kończą się podobieństwa
między tymi planetami, marsjańska atmo
sfera w porównaniu z ziemską jest bardzo
rzadka, o wiele rzadsza niż sobie niegdyś
wyobrażano. Występuje tam wprawdzie tak
że efekt cieplarniany, ale siłą rzeczy nie mo
że on być zbyt wydajny, i w związku z tym
klimat Marsa krążącego o wiele dalej od
Słońca niż Ziemia musi być bardzo surowy,
co zresztą potwierdziły badania wykonane
za pomocą Yikingów. W ykazały one, że naj-

68

U R A N IA

w yższa tem peratura w strefie objętej tymi
badaniam i w ynosi zaledw ie około 243 kel
winy (-30°C ) i co ciekaw e - sw oje m aksi
m um osiąga nie podczas tam tejszego p ołud
nia, ale dopiero parę godzin później. Jednak
w raz z zachodem Słońca szybko się obniża i
pod koniec m arsjańskiej nocy spada do oko
ło 183 kelw inów (-90°C ), czyli w ciągu kil
kunastu godzin obniża się o około 60 kelw i
nów*. W yniki tych pom iarów niew ątpliw ie
zaskoczyłyby daw niejszych badaczy, lecz
jeszcze w iększe ich zdziw ienie w yw ołałyby
obrazy M arsa przekazyw ane przez okrążają
ce go sondy kosm iczne. N ie w idać na nich
ow ych lądów i mórz, najpospolitszym i zaś
utw oram i topograficznym i tej planety oka
zały się być kratery m eteorytow e, upodob
niające jej krajobraz do krajobrazu księżyco
w ego. A le odkrycie praw dziw ego oblicza
czerw onej planety i dla w spółczesnych planetologów było dużą niespodzianką.
M ars to zupełnie inna planeta niż sądzili
daw niejsi badacze. Byli oni przekonani, że
tam tejsza atm osfera je st o w iele gęstsza i że
nie zachodzą tam tak drastyczne spadki tem 
peratury. W edług nich klim at M arsa m iał
być dużo łagodniejszy i dlatego w ysuw ali
nierealne, z naszego punktu w idzenia w prost
szokujące hipotezy. Bo czyż za taką nie
uchodzi pogląd głoszący, iż na tej planecie
m ożliw a je st w egetacja arktycznych roślin i
że to one w łaśnie odpow iedzialne są za sezo
now e zm iany w jej w yglądzie? N ajgorli
w szym zw olennikiem tej hipotezy był nie
w ątpliw ie astronom radziecki G aw riił A.
T i c h o w, bo to on przecież pośw ięcił w iele
lat na badania m ające przekonać oponentów ,
iż na M arsie m ożliw e je st życie organiczne
w postaci w ysoko zorganizow anych roślin.
Po prostu miały one być odpow iednio przy
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stosow ane do surow ego klim atu, w ciągu ty 
sięcy lat sw ojej ew olucji uodpornione na tę
gie m rozy i długotrw ałe susze. D opiero w raz
z nastaniem w iosny budziły się rzekom o z
zim ow ego snu, stopniow o ożyw iały i szczyt
rozw oju osiągały podczas tam tejszego lata,
kiedy to pokryte nim i obszary M arsa staw ały
się zielone i dlatego ziem skim obserw ato
rom m iały w ydaw ać się nieco ciem niejsze.
Jesienią roślinność ta pow oli zam ierała i ja k sądzono - przygotow yw ała się do zim o
w ego snu, toteż w tym okresie daw niejsze
oazy zieleni przybierały barw ę piasku i w y
daw ały się jaśniejsze.
N a pierw szy rzut oka rozum ow anie po
w yższe je st całkiem logiczne i w obec tego
nie m ożna się dziw ić, że hipoteza T ichow a
m iała wielu zw olenników . A stronom radzie
cki pozostał jej w ierny w łaściw ie do końca
sw ych dni (zm arł w roku 1960) i to on naj
praw dopodobniej inspirow ał C lark e’a, auto
ra pow ieści fantastyczno-naukow ej Sands o f
M ars (Piaski M arsa), w której przedstaw ił
w łasną w izję kolonizacji tej planety. Jej bo
haterow ie m ieli ułatw ione zadanie, bo
w praw dzie pisarz angielski dobrze ju ż zda
wał sobie spraw ę z tego, że m arsjański krajo
braz bardziej przypom ina Saharę niż brazy
lijską dżunglę, ale w edług ów czesnej w iedzy
(polski przekład pow ieści ukazał się w roku
1957) tam tejszy klim at m iał być łagodniej
szy niż je st w rzeczyw istości. D latego też
przyszli zdobyw cy M arsa będą w dużo gor
szej sytuacji, gdyż m uszą być przygotow ani
nie tylko na bardzo niskie tem peratury, ale i
na ich znaczne w ahania w ciągu jednej zale
dw ie doby. M uszą oczyw iście zabrać z sobą
spore ilości pożyw ienia, m ieć odpow iednie
zapasy tlenu i niezbędnej dla życia wody.
W iadom o przecież ju ż na pew no, że nie wy-

* Podane wyniki pomiarów temperatury odnoszą się do obszarów leżących w średnich szerokościach areograficznych. Lądowisko Vikinga-1 znajduje się na 22° północnej szerokości areograficznej, a lądowisko Vikinga-2
- na 41° północnej szerokości areograficznej
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stępuje ona na Marsie w postaci ciekłej, bo
przy tak małym ciśnieniu atmosferycznym i
tak niskich temperaturach nie jest to w ogóle
możliwe. W odległej przeszłości były tam
zapewne jakieś morza, a nawet mógł istnieć
globalny ocean, lecz co najmniej od czasu
wielkiego bombardowania woda na marsjańskim globie może występować jedynie
w postaci lodu. Wciąż jednak nie wiemy, jak
duże są jej zasoby i czy znajduje się tylko
pod czapami polarnymi? W każdym razie
należy mieć nadzieję, że tego życiodajnego
płynu nie będzie trzeba sprowadzać z Ziemi,
bo to utrudniłoby lub wręcz uniemożliwiło
kolonizację Marsa. Tlen też można tam wy
twarzać, do tego celu wykorzystując cho
ciażby piec słoneczny, zaprojektowany
przed około trzydziestu laty przez Fritza
Z w i c k y e g o dla wypraw księżycowych.
Ale pierwiastek ten i na czerwonej planecie
musi występować w postaci tlenków, węgla
nów lub krzemianów, które występują na
niej w dużych ilościach. Wystarczy zatem te
dostępne na Marsie minerały odpowiednio
podgrzać, aby wymienione substancje z nich
wyparowały lub sublimowały. Niezbędną
zaś do tego temperaturę będzie można uzy
skać za pomocą wspomnianego pieca słone
cznego, który z powodzeniem będzie mógł
być wykorzystany do produkcji materiałów
budowlanych, wygładzania ścian nadają
cych się na kwatery mieszkalne jaskiń, a tak
że do różnych prac ziemnych. No i wreszcie
umożliwi on wykorzystywanie energii Słoń
ca do produkcji na M arsie żywności (ho
dowla glonów z rodziny Chlorella Algea lub
zbliżonych gatunków).
W późniejszym terminie może uda się
człowiekowi zagęścić sztucznie marsjańską
atmosferę. W prawdzie takie powietrze nie
będzie się nadawało do oddychania, ale m o
że spełniać wiele innych, równie pożytecz
nych ról. Przede wszystkim zabezpieczy po
ruszających się po powierzchni Marsa ludzi
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przed meteorytami, gdyż te mogą tam czę
ściej spadać niż na Ziemię z uwagi na bli
skość pasa planetoid. Ponadto odpowiednio
gęsta atmosfera, składająca się głównie z
dwutlenku węgla lub gazów o podobnych
właściwościach zwiększy wydajność efektu
cieplarnianego, toteż z czasem temperatura
na Marsie może na tyle wzrosnąć, aby zno
wu pojawiła się tam ciekła woda. Dziś nie
może ona występować w takiej postaci za
równo ze względu na tęgie mrozy, jak i zbyt
rzadką atmosferę. Jeżeli zatem zachowały
się na Marsie jakieś jej zasoby, to - jak już
wspomniano - jedynie pod postacią lodu,
chociaż w przeszłości i to niezbyt odległej
wszystko było możliwe. Na obrazach otrzy
manych za pomocą sond kosmicznych od
kryto przecież utwory, które mogła utwo
rzyć wartko płynąca woda. Jednak z samego
wyglądu tego lub innego utworu nie wolno
zbyt pochopnie wyciągać wniosków, gdyż
mogą one okazać się fałszywe. Może się bo
wiem zdarzyć, że taki utwór tylko z wyglądu
przypomina koryto wyschniętej rzeki na
Ziemi, a w rzeczywistości jest raczej utwo
rem powstałym w wyniku przepływu lawy.
Za przykład może służyć koryto Nirgal Vallis (25/30° S, 36/48° W), mające około 400
km długości i szerokość wynoszącą 5-6 km.
Na pierwszy rzut oka odnosi się wrażenie, że
utwór odkryty na obrazie przekazanym
przez Marinera-9 to koryto meandrującej
rzeki, posiadającej liczne i wyraźne dopły
wy. A tymczasem wnikliwe badania wyka
zały, iż ujście domniemanej rzeki położone
jest wyżej niż jej źródła, a przecież trudno
sobie wyobrazić, by woda mogła płynąć pod
górę. Najprawdopodobniej owo ujście Nir
gal Vallis to w rzeczywistości miejsce wy
pływu lawy spływającej potem ku niżej leżą
cym terenom Marsa.
A jednak woda i ewentualnie jej zasoby
na Marsie to jeden z ważniejszych proble
mów współczesnej planetologii. Nic zatem
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dziw nego, że uczeni pośw ięcili w iele uwagi
obrazom otrzym anym za pom ocą sond kos
m icznych i odkryte na nich utw ory zdają się
dow odzić, że w dziejach tej planety w ystę
pow ały okresy, kiedy pojaw iała się tam ciek
ła w oda i naw et dochodziło do praw dziw ych
pow odzi. W tych czasach m ogły zatem na
M arsie istnieć zarów no utw ory przypom ina
jące ziem skie rzeki, ja k też jezio ra i naw et
niezbyt duże m orza. M ów iąc o tym nie tylko
doliny pow stały przypuszczalnie w wyniku
w artko płynącej w ody, lecz także znajdujące
się w ich sąsiedztw ie tajem niczo zdew asto
w ane obszary, przez planetologów zw ane
w prost chaotycznym i terenam i. W niektó
rych przypadkach pow ierzchnia planety je st
nieregularnie popękana i w yraźnie pom arsz
czona (pierw szy stopień dew astacji), w in
nych jakby ju ż nieco w ygładzona i zapadnię
ta (drugi i trzeci stopień dew astacji). Stosun
kow o najłatw iej je rozpoznać w rejonach
M argareter Sinus i O xia Palus (nazw y utw o
rów albedow ych z daw niejszych m ap M ar
sa), gdyż w ystępują tu w yjątkow o duże ob
szary zdew astow anego terenu, m ające nie
kiedy tysiące kilom etrów kw adratow ych po
w ierzchni. Jaki m echanizm doprow adził do
pow stania tych jak że zagadkow o w yglądają
cych dziś fragm entów pow ierzchni planety?
Planetologow ie pow yższe pytanie sfor
m ułow ali w krótce po odkryciu rzucających
się w oczy obszarów chaotycznego terenu.
W ielu z nich od razu też skłaniało się do
poglądu, że mamy tu do czynienia z zapad
nięciem i zrujnow aniem spoistej niegdyś
skorupy, do czego doszło po uw olnieniu i
odpłynięciu zam arzłej w niej wody. C zęś
ciow e lub naw et całkow ite roztopienie znaj
dującego się w skorupie M arsa lodu m ogło
nastąpić w w yniku napływ u ciepła, którego
źródło m ogło znajdow ać się we w nętrzu pla
nety lub przynajm niej w jej głębszych w ar
stw ach. Być m oże m a to ja k iś zw iązek z
aktyw nością w ulkanów na Tharsis M ontes i
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Elysium M ons, a dotyczy to zw łaszcza ta
kich obszarów chaotycznego terenu, jak: A r
am C haos (0/5° N, 20/24° W), A ureim C haos
(2/6° S, 25/30° W ) i lani Chaos (0/5° S,
16/20° W). W szystkie one leżą blisko ró w 
nika, skąd biorą początek cztery doliny
(Shalbatana V allis, Sim ud V allis, Tiu V allis
i A res V allis), które kierują się na północ i
północny-zachód, ginąc na obszarze niżej
położonej C hryse Plantia (15/30° N, 35/52°
W). N aje j piaszczystej pow ierzchni w idocz
ne są liczne utw ory pow stałe przypuszczal
nie w w yniku w odnej erozji i dziś nie m ożna
w ykluczyć, że w ystępuje tu m ateriał nanie
siony przez przepływ ającą w w ym ienionych
wyżej rzekach wodę. Podobne spustoszenia
w ystępują na pograniczu pierw otnej, pokry
tej krateram i pow ierzchni M arsa jeg o m łod
szym i, północnym i nizinam i. Daje to w iele
do m yślenia, na ten tem at pow stało sporo
różnych hipotez, lecz w tym przypadku na
uw agę zasługuje tylko jed n a z nich. N ie ma
w niej nic niezw ykłego, choć z drugiej stro
ny trudno uznać za coś naturalnego zderze
nie M arsa z w yjątkow o dużym , nieznanym
obiektem kosm icznym . Jest m ożliw e, że ta
w łaśnie katastrofa doprow adziła nie tylko do
pow stania rozciągających się w okół północ
nego bieguna planety nizin, ale i do jej ak 
tyw ności w ulkanicznej. W następstw ie tego
w ydarzenia M ars na jak iś czas ponow nie
otoczył się gęstą atm osferą, jeg o klim at stał
się chw ilow o łagodniejszy i z zam arzłej sko
rupy uw olniły się duże ilości wody.
N iestety, nasza w iedza o M arsie je st
w ciąż niepełna, zaw iera w iele luk i tego ro
dzaju hipotezy oparte są na zbyt w ątłych
przesłankach. N ie ulega w ątpliw ości, że w
najbliższych latach pod tym w zględem na
stąpi popraw a, że w iele trudnych zagadek
zostanie definityw nie w yjaśnionych, że roz
poczęty ostatnio nowy etap badania M arsa
za pom ocą coraz doskonalszych sond kos
m icznych przyniesie pew ne efekty. Jego po-
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czątek był wprawdzie wyjątkowo niefortun
ny (nieudany start sondy rosyjskiej Mars96), ale potem wszystko potoczyło się już
zgodnie z planem i aktualnie w kierunku
czerwonej planety mkną dwie sondy amery
kańskie (Mars Global Surveyor i Mars Path
finder). W yjątkowo dużo możemy sobie
obiecywać po drugiej z wymienionych misji,
gdyż 4 lipca 1997 roku (w dniu święta naro
dowego Stanów Zjednoczonych) sonda ma
wylądować na północnej półkuli Marsa, ści
ślej zaś mówiąc - u ujścia Ares Vallis (19,5°
N, 32,8° W), gdzie - jak się przypuszcza niegdyś płynęła woda. Okolica ta zostanie
dokładnie zbadana i to w promieniu około 10
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m od lądownika, co stanie się możliwe dzię
ki zastosowaniu niewielkiego pojazdu samo
bieżnego o nazwie Sojourner. Miejmy więc
nadzieję, że jeszcze w bieżącym roku może
być rozwiązana jedna z największych zaga
dek tej planety i może wreszcie uzyskamy
jakieś konkretne informacje na temat pocho
dzenia wspomnianej doliny. A przecież mi
sja Mars Global Surveyor też wydaje się być
interesująca dla planetologów, bo w jej ra
mach mają otrzymać obrazy Marsa o dużej
sile rozdzielczej, zawierające nawet szcze
góły o rozmiarach 3 rr). W nikliwa analiza
takich obrazów również może rzucić jakieś
nowe światło na powyższe zagadnienie*.

Jacek Kruk - Kraków

SOJOURNER I JEGO POPRZEDNICY
4 grudnia 1996 roku wyruszył w kierunku
Marsa amerykański próbnik Mars Pathfin
der, na którego pokładzie znajduje się m inia
turowy pojazd Sojourner. Będzie on pierw
szym obiektem zdolnym do samodzielnego
przemieszczania się po powierzchni Marsa.
Zanim jednak rozpocznie pracę na Czerwo
nej Planecie, warto przypomnieć wcześniej
sze próby i osiągnięcia techniki astronautycznej w dziedzinie mobilnych urządzeń ba
dawczych.
Po raz pierwszy zastosowano automaty
czne pojazdy do badania powierzchni Księ
życa. 17 listopada 1970 roku na księżyco
wym Morzu Deszczów wylądował radziecki
próbnik Łuna-17, który dostarczył na powie
rzchnię Srebrnego Globu 8-kołowy pojazd o
napędzie elektrycznym Łunochod-1. Pojazd
sterowany był z Ziemi przez grupę operato

rów na podstawie obrazów z dwóch kamer
umieszczonych na jego przodzie. Łunochod1 poruszał się dość wolno, gdyż minimalny
czas między nadejściem kolejnych obrazów
wynosił 20 sekund. A przecież głównie ob-

Lunochod-1. (TASS;

* Program y badawcze czterech kolejnych sond z serii M ars Global Surveyor m ają być o wiele bardziej złożone.
Przede w szystkim badania będą w ykonyw ane zarówno z orbity okołom arsjańskiej, jak i bezpośrednio na po
wierzchni M arsa. A start tych sond ma następować mniej więcej co dwa lata (1998, 2001, 2003 i 2005).
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Łunochod-2. Zw racają uw agę osłony kaner prow adzących (14)
oraz dodatkow a kam era (16).

razy, obok danych z czujników Słońca i Zie
mi oraz systemu żyroskopów, służyły do na
wigacji w trudnym kamienistym terenie.
Pojazd zasilany był z baterii słonecznej,
więc działał tylko w czasie dnia księżycowe
go, na okres 14-dniowej nocy jego aparatura
była wyłączana, działał jedynie grzejnik ra
dioizotopowy, który zapobiegał zniszczeniu

Lunochod-3 (fot. autora).
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aparatury na skutek bardzo niskich tempera
tur. Łunochod-J miał masę 756 kg, mógł się
poruszać do przodu z dwiema prędkościami
oraz do tyłu, a dzięki niezależnemu napędo
wi na wszystkie koła mógł wykonywać
skomplikowane zwroty. W ciągu pier
wszych trzech dni księżycowych (na tyle za
planowana została jego misja) oddalił się od
lądownika na ok. 1400 m, a następnie po
wrócił na miejsce lądowania inną trasą. Do
wiodło to wysokiej precyzji nawigacji ope
ratorów na Ziemi. Ponieważ pojazd znajdo
wał się w dobrej kondycji, pracowano z nim
dalej - w sumie Łunochod działał przez 11
dni księżycowych aż do wyczerpania zapa
sów energii niezbędnej do nocnego ogrze
wania. Ostatni seans łączności przeprowa
dzono z nim 14 września 1971 roku. Łuno
chod-1 pokonał łącznie 10540 m, przekazał
na Ziemię 200 panoram księżycowych i
ponad 20 tys. zdjęć z kamer prowadzących.
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L u n a r R o v e r z w y p ra w y A p o llo - 15 (fo t. N A S A ).

Ponadto w 500 punktach jego trasy wykona
no pomiary fizycznych własności gruntu, a
w 25 miejscach badania składu chemicznego
przy pomocy a-radiometrii. Misja pierwsze
go Łunochoda była pełnym sukcesem, bar
dzo potrzebnym radzieckim specjalistom po
przegranym w 1969 roku wyścigu na Księ
życ. Warto również zauważyć, że większość
tej misji przypadła na okres przerwy w ame
rykańskim programie Apollo spowodowa
nym groźnym wypadkiem statku Apollo-13
w kwietniu 1970 roku.
Kolejny pojazd tego typu pojawił się na
Księżycu 15 stycznia 1973 roku, zaledwie
miesiąc po zakończeniu programu Apollo,
co także miało swoją wymowę propagando
wą. Łunochoda-2 dostarczył w rejon księży
cowego Morza Jasności próbnik Łuna-21.
Pojazd był analogiczny do swego poprzedni
ka, a zmiany dotyczyły głównie systemu ka

mer prowadzących oraz aparatury nauko
wej. Masę pojazdu zwiększono do 840 kg
(dla porównania: masa Sojournera wynosi
11 kg). Dwie kamery prowadzące zaopatrzo
no w osłony przeciwsłoneczne i dodano trze
cią kamerę uniesioną na wysięgniku w górę,
co znakomicie poprawiło pole widzenia ope
ratorów. Obrazy z tych kamer docierały co
3-5 sekund, a operatorzy nabrali znacznej
wprawy po misji pierwszego Łunochoda, nic
więc dziwnego, że nowy model poruszał się
po księżycowym terenie dużo żwawiej. Łunochod-2 pracował w obszarze przejścio
wym pomiędzy typowym kiężycowym mo
rzem a górami Taurus i jego zadaniem było
pokonanie jak najdłuższej trasy pozwalają
cej ocenić dynamikę zmian w tym terenie.
W czasie swej misji pojazd pokonał 37 km,
choć jego zasięg był rzędu 100 km. Misję
Łunochoda-2 skrócił jednak wypadek, który
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Ruchom a sonda do badania Fpbosa (rys. TA SSj.

zdarzył się w 4 dniu księżycowym. W bar
dzo trudnym terenie pojazd zawadził baterią
słoneczną o stok krateru i grunt księżycowy
dostał się na jej powierzchnię, a podczas za
mykania baterii na noc pokrył radiator od
prowadzający ciepło z pojazdu. W efekcie
po czwartej nocy księżycowej Łunochod-2
zamilkł na zawsze. Tym nie mniej wyniki
jego działań do 22 kwietnia 1973 roku były
naprawdę imponujące.
Radzieccy specjaliści zamierzali konty
nuować misje Łunochodów, powstał więc
kolejny model, który miał zostać wysłany na
Księżyc w drugiej połowie lat 70. Główną
nowością w stosunku do poprzednich mode
li było zastosowanie ruchomej stereoskopo
wej kamery umieszczonej na wysięgniku,
wzbogacono także zestaw aparatury nauko
wej. Niestety, z powodu zamknięcia progra
mu księżycowego w roku 1976 Lunochod-3
pozostał na zawsze na Ziemi. Znajduje się on
w niewielkim muzeum zakładów lotniczokosmicznych im. Ławoczkina w Chimkach
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pod Moskwą, w których zbudowano więk
szość radzieckich próbników do badania
planet.
Mówiąc o pojazdach księżycowych nie
wypada pominąć amerykańskich łazików
Lunar Rover, używanych przez załogi trzech
ostatnich wypraw Apollo, tym bardziej że do
ich budowy przyczynił się konstruktor pol
skiego pochodzenia Mieczysław B e k k e r.
Lunar Rover był 4-kołowym pojazdem o na
pędzie elektrycznym, zasilanym z akumula
torów i zdolnym do pokonania 65 km. Pobyt
statków Apollo na Księżycu ograniczony
był do trzech dni i to w praktyce limitowało
osiągnięcia tych pojazdów. W porównaniu
do Łunochodów amerykański łazik miał nie
wielką masę (211 kg bez załogi) i mógł się
poruszać z prędkością 13 km/h.
Pierwszy Lunar Rover przybył na Księ
życ wraz ze statkiem Apollo-15 w dniu 30
lipca 1971 roku. W trakcie trzech wypraw
astronauci James I r w i n i David S c o t t
przejechali nim łącznie 28 km podróżując u
podnóża księżycowych Apeninów. Kolejny
pojazd przywiozła załoga Apollo-16 w dniu
21 kwietnia 1972 roku. John Y o u n g i
Charles D u k e dokonali nim także trzech
wypraw pokonując 27 km na księżycowej
wyżynie w rejonie krateru Kartezjusza. 11
grudnia 1972 roku w dolinie Taurus-Littrow
wylądował statek Apollo-17, a jego załoga Eugene C e r n a n i Harrison S c h m i t t -
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Sojou rner (fot. N A SA ).

przez następne 3 dni pokonała swym łazi
kiem 35 km w bardzo trudnym terenie. As
tronauci ostatniej wyprawy zdołali też roz
pędzić Lunar Rovera do rekordowej prędko
ści 18 km/h. Dodatkową zaletą zastosowania
pojazdów w wyprawach księżycowych była
możliwość bieżącego śledzenia prac astro
nautów przez ośrodek kontroli lotu. Kontro
lerzy na Ziemi mogli sterować umieszczoną
na łaziku kamerą telewizyjną i obserwować
działania astronautów, a także start statku z
powierzchni Księżyca.
Następny krok w dziedzinie budowy po
jazdów do badania planet wykonali specjali
ści radzieccy w ramach marsjańskiej misji
Fobos zrealizowanej w latach 1988-1989.
Zbudowano dwa próbniki, które miały wejść
na orbitę wokółmarsjańską i następnie prze
prowadzić kompleksowe badania Fobosa.
Jeden z owych próbników, Fobos-2, miał na
swym pokładzie dwa lądowniki, które za

mierzano zrzucić na powierzchnię księżyca
Marsa. Większy lądownik, o nazwie DAS,
miał zostać zakotwiczony w gruncie Fobosa
na stałe, drugi zwany po prostu ruchomą
sondą (ros. Pieriedwiżnoj Zond, w literatu
rze anglojęzycznej określany mianem Hop
per) zdolny był do przemieszczania się po
powierzchni. Próbnik F ob os-1 miał tylko lą
downik DAS, toteż nie stanowi przedmiotu
naszych zainteresowań (ponadto uległ awa
rii na drodze do Marsa). Fobos-2 wysłany
został z kosmodromu Bajkonur 12 lipca
1988 roku i 29 stycznia 1989 roku pomyśnie
wszedł na orbitę wokół Marsa. Dwa miesią
ce trwały je j korekty, aby zbliżyć ją maksy
malnie do orbity Fobosa. 27 marca 1989 ro
ku, gdy do celu pozostawało zaledwie 200
km łączność z próbnikiem utracono na za
wsze. Próbnik miał zawisnąć na wysokości
ok. 50 m nad powierzchnią Fobosa i kolejno
zrzucić oba lądowniki. Pieriedwiżnoj Zond
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wyposażony został w oryginalne i proste
urządzenie do przemieszczania się. W dolnej
części lądownika zamontowano dwie pary
prętów połączonych z mechanizmem sprę
żynowym. Zwolnienie sprężyny powodowa
ło obrót jednej pary prętów i odbicie sondy
od powierzchni. W słabym polu grawitacyj
nym Fobosa taki skok mógł sięgać kilku
dziesięciu metrów. Po spadku na powierzch
nię sonda stabilizowała się w ten sposób, że
znowu spoczywała na prętach i ponowne
zwolnienie sprężyny powodowało następny
skok. Konstruktorzy przewidywali, że sonda
wykona ok. dziesięciu skoków, dokonując w
miejscach postojów chemicznej i mechani
cznej analizy gruntu. W tym celu wyposażo
na została w rentgenowski spektrometr fluo
rescencyjny, magnetometr, penetrometr,
grawimetr i dynamograf. Niestety Fobos-2
ze swym cennym ładunkiem bezużytecznie
krąży wokół Marsa, zanim perturbacje wy
woływane przez Fobosa nie zrzucą go osta
tecznie na Marsa.
Nie zrażeni prawie pełnym fiaskiem misji
Fobos radzieccy specjaliści kontynuowali
prace nad programem marsjańskim, który w
następnym etapie przewidywał dostarczenie
na Marsa automatycznego pojazdu o nazwie
Marsochod. Termin jego misji, planowany
początkowo na rok 1992, ulegał stopniowe
mu opóźnieniu w miarę pogarszania się kon
dycji finansowej firm pracujących dla - już
nie radzieckiego lecz rosyjskiego - progra
mu kosmicznego. W międzyczasie nastąpił
bowiem rozpad Związku Radzieckiego, któ
remu towarzyszył głęboki kryzys gospodar
czy. Prototyp został jednak zbudowany i na
wet przeszedł próby terenowe m. in. na
Kamczatce, a także w kalifornijskiej Dolinie
Śmierci. Projektem Marsochoda zaintereso
wano również amerykańską agencję kosmi
czną NASA, a ściślej jej ośrodek Jet Propul
sion Laboratory, w którym powstała wię
kszość amerykańskich próbników do bada
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nia planet. Prawdopodobnie jednak Amery
kanie nie pomogą w realizacji tego projektu
i Marsochod, podobnie jak Łunochod-3, po
zostanie na zawsze muzealnym eksponatem.
Jest to sześciokołowy pojazd o napędzie ele
ktrycznym, zasilany z generatora radioizoto
powego. W ocenie konstruktorów ten nie
wielki pojazd o masie 150 kg jest zdolny do
pokonania ok. 300 km! Jego koła mają
kształt stożków i oddzielny napęd. System
kamer i odpowiedni program sterujący mia
ły pozwolić na automatyczne rozpoznawa
nie przeszkód na trasie pojazdu i omijanie
ich. W przeciwieństwie do pojazdów księży
cowych sterowanie pojazdami marsjańskimi
z Ziemi jest praktycznie nierealne, gdyż czas
potrzebny na przejście sygnału tam i z po
wrotem wynosi 10-30 min. Operatorzy na
Ziemi mieli więc ustalać tylko strategię tra
sy, jej taktyka leżała w gestii sztucznej inte
ligencji Marsochoda. Los tego projektu zo
stał chyba ostatecznie przypieczętowany fia
skiem misji próbnika Mars-96 w listopadzie
ubiegłego roku.
Tymczasem w kierunku Czerwonej Pla
nety mknie Mars Pathfinder, a jego lądowa
nie oczekiwane jest 4 lipca br. Po wejściu w
atmosferę i wstępnym wyhamowaniu lą
downika przy pomocy osłony aerodynami
cznej rozwinie się główny spadochron, a na
stępnie zostaną napełnione sprężonym ga
zem poduszki amortyzacyjne. Przed zetknię
ciem z powierzchnią spadochron zostanie
usunięty, by zapobiec nakryciu lądownika.
Po upadku lądownik kilkakrotnie odbije się
od powierzchni i po uspokojeniu z poduszek
amortyzacyjnych wypuszczony zostanie
gaz. Następnie otworzą się trzy pokrywy
tworzące dotąd boczne ściany lądownika,
który ma kształt czworościanu. Ich wewnę
trzne powierzchnie pokryte są ogniwami ba
terii słonecznych, do jednej ze ścian przymo
cowany jest Sojourner w złożonej postaci.
Dopiero gdy baterie zaczną wytwarzać do-
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stateczną ilość prądu, zostaną uruchomione
urządzenia badawcze lądownika, a pojazd
przygotowany do zjazdu na powierzchnię
Marsa. Rozwinięcie dwóch trapów umożli
wi wybór bardziej dogodnego kierunku.
Sojourner, podobnie jak Marsochod, jest
6-kołowym pojazdem o napędzie elektrycz
nym. Zasilany będzie jednak z baterii słone
cznej, która pokrywa całą górną część pojaz
du (0.22 m 2). W ytwarzać ona będzie maksy
malną moc 16W, chociaż do napędzania po
jazdu wystarczy IOW. Specjaliści obliczają,
że nasłonecznienie wystarczające do wpra
wienia pojazdu w ruch, trwać będzie jedynie
4 godziny w ciągu marsjańskiej doby - od
godziny 10 do 14 czasu lokalnego. Sojour
ner będzie się poruszał w niewielkiej odle
głości od lądownika - w zasięgu jego wi
dzialności radiowej. Maksymalna prędkość
pojazdu wynosi zaledwie 40cm/min. (24m/h).
Będzie on zdolny do pokonywania prze
szkód o wysokości do 13 cm, wyższe musi
omijać. Indywidualny napęd na wszystkie
koła, a także przełożenie w stosunku 2000:1
powinny umożliwić poruszanie się nawet po
bardzo sypkim piasku oraz wykonywanie
zwrotów w miejscu. Nominalny czas pracy
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pojazdu wynosi 7 marsjańskich dni, specja
liści oczekują jednak, że możliwe będzie
przedłużenie jego misji o następnych 30 dni.
Wyposażenie Sojournera w aparaturę ba
dawczą jest stosunkowo skromne. Składają
się na nie trzy kamery tv oraz spektrometr
promieni alfa umieszczony z przodu pojazdu
na niewielkim wysięgniku. Pozwoli on ba
dać metodą -radiom etrii skład pierwiastko
wy skał, do których pojazd będzie mógł się
bezpośrednio zbliżyć. Zadania próbnika
Mars Pathfinder są jednak bardziej natury
technicznej, niż naukowej. Chodzi o wypró
bowanie w naturalnych warunkach nowych
sposobów badania planet. Nowością jest za
równo sposób lądowania, jak i sposób zasi
lania próbnika i wreszcie sam proces kiero
wania pojazdem. Nic więc dziwnego, że spe
cjaliści w centrum kontroli lotu w Pasadenie
oczekiwać będą głównie na obrazy lądowni
ka (jego ewentualnych uszkodzeń) przeka
zane przez kamery pojazdu oraz obrazy po
jazdu wykonane przez kamery lądownika.
Krajobraz marsjańskiej doliny Ares Vallis
będzie raczej tłem tego eksperymentu, choć
dla planetologów to on właśnie stanowi
główny obiekt zainteresowania.

KRONIKA
Czy na Marsie istniało prymitywne
życie?
Niestety, po blisko 35 latach badań Marsa
za pomocą sond kosmicznych nie można
udzielić jednoznacznej odpowiedzi na tak
zadane pytanie. W ostatnich jednak miesią
cach - podobnie jak w ubiegłym stuleciu po
odkryciu słynnych kanałów - temat ten stał
się bardzo modny, o czym świadczą liczne
publikacje zarówno w czasopismach nauko
wych i popularnonaukowych, jak też na ła
mach codziennej prasy. Tym razem spraw

cami wspomnianego ożywienia są uczeni
amerykańscy z NASA, którzy poddali do
kładnym badaniom próbkę marsjańskiego
meteorytu ALH 84001 i - jak twierdzą znaleźli w niej mikroskamieliny mogące być
pozostałością po prymitywnych mikroorga
nizmach sprzed 3,6 miliarda lat. Jeszcze da
lej w swych wywodach poszli uczeni brytyj
scy (Colin P i 11 i n g e r i łan W r i g h t z
Open University oraz Monica G r a n d z
Natural History Museum), gdyż ich zdaniem
prymitywne życie istniało na Marsie znacz
nie dłużej, a może nawet przetrwało do na-
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szych czasów. Zbadali oni nie tylko próbkę
meteorytu ALH 84001, lecz także meteorytu
EETA 79001, który też znaleziony został na
Antarktydzie. Ale w tym przypadku mamy
do czynienia ze skałą liczącą sobie zaledwie
180 milionów lat, czyli o wiele mniej niż
macierzysta skała meteorytu ALH 84001.
Oba naturalnie zostały wyrwane ze skorupy
Marsa i wyrzucone w przestrzeń między
planetarną podczas formowania się kraterów
uderzeniowych. Należy przy tym dodać, że
fragment meteorytu EETA 79001 już w roku
1980 badał Pillinger i już wtedy doszedł do
analogicznych wyników, a dowodem tego
może być publikacja zamieszczona w Natu
re. W yciągnięte przez niego wnioski podda
no wówczas ostrej krytyce, uznając znale
zioną w meteorycie materię organiczną za
zwykłe zanieczyszczenia, jakie dostały się
do niego podczas przelotu przez ziemską at
mosferę. Sytuacja uległa zmianie dopiero po
opublikowaniu wyników badań uczonych z
NASA, co oczywiście wcale nie przesądza
sprawy i trudno dziś definitywnie twierdzić,
że niegdyś na Marsie istniało jakieś prymi
tywne życie lub że zachowało się ono do
naszych czasów. W każdym razie inni ucze
ni amerykańscy (Ralph H a r v e y z Western
Reserve University of Cleveland i Harry
M c S w e e n z University of Tenessee) na
łamach czasopisma Geochemica et Cosmochemica Acta dowodzą, iż odkryte w meteo
rycie ALH 84001 rzekome mikroskamieliny
nie powstały w wyniku procesów biologicz
nych, lecz są strukturami powstałymi w wy
niku procesów geologicznych, przy czym
tworzyły się przy temperaturze dochodzącej
do 1073 kelwinów (800°C). Znaleźć je moż
na także na Ziemi w skałach pochodzenia
wulkanicznego.
Która grupa uczonych ma rację lub przy
najmniej jest bliższa prawdy? Prawdopo
dobnie przed rokiem 2003 nie uzyskamy od
powiedzi na powyższe pytanie, bo będzie to
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chyba możliwe dopiero wtedy, gdy w odpo
wiednim rejonie Marsa wyląduje kolejna
sonda Mars Global Surveyor i pobierze
próbki tamtejszego gruntu, a następnie po
wróci z nimi na Ziemię. Warto może dodać,
że meteoryt ALH 84001 może być fragmen
tem marsjańskiej skorupy wyrwanej podczas
formowania się dwóch niewielkich, stosun
kowo młodych i dotąd bezimiennych krate
rów. Większy z nich położony jest na powie
rzchni Sinus Sabeus, mniejszy zaś w rejonie
Hesperia Planum. Do takiego przynajmniej
wniosku doszła Nadine G. B a r l o w (Uni
versity of Central Florida) po przeanalizo
waniu przeszło 42 tysięcy kraterów zareje
strowanych na obrazach otrzymanych za po
mocą sond M ariner i Viking.
Stanisław R. Brzostkiewicz

Nowe odkrycia w Układzie Słonecznym
W ostatnich miesiącach zaobserwowano
kilka nowych, ciekawych obiektów w Ukła
dzie Słonecznym. Pierwszym jest planetoida, oznaczona 1997 AC11, odkryta na po
czątku stycznia przez zespół astronomów z
JPL NASA kierowany przez E. H e 11 i n.
Nowa planetoida jest jednym z 24 obiektów
grupy Ateny. Obiekty tej grupy - pozostają
na orbitach znajdujących się wewnątrz orbi
ty Ziemi. Pierwszy z nich, od którego imie
nia bierze się nazwa całej rodziny, odkryty
został 21 lat temu. Jednak nowa planetoida
różni się od pozostałych członków tej rodzi
ny. Nachylenie płaszczyzny orbity tego ciała
do płaszczyzny ekliptyki jest większe niż w
przypadku pozostałych obiektów tej grupy.
Tak duże nachylenie, prawie 32 stopnie, mo
że być wynikiem kilku lub kilkunastu zbli
żeń planetoidy do Ziemii. Kiedy odległość
pomiędzy dwoma obiektami jest mała, na
skutek oddziaływań grawitacyjnych docho
dzi do zaburzeń orbit obydwu ciał. Oczywi
ście orbita ciała mniej masywnego zostanie
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zaburzona bardziej niż orbita ciała masywniejszego. W przypadku tak dużych dyspro
porcji masowych jakie są pomiędzy Ziemią
a małą asteroidą, perturbacje orbity małego
obiektu będą znaczące, natomiast perturba
cje orbity Ziemi są zaniedbywalne. Z pier
wszych obliczeń wykonanych w Centrum
Badań Kosmicznych PAN wynika, że mini
malna odległość pomiędzy planetoidą a Zie
m ią nie będzie mniejsza niż 0.1 j.a. w ciągu
najbliższych 100 lat. By określić czy możli
we są większe zbliżenia W dłuższym okresie
czasu, orbita planetoidy musi być lepiej wy
znaczona, a to wymaga prowadzenia dal
szych obserwacji tego obiektu. Nowa planetoida jest słabym obiektem o jasności ok.
17-19 magnitudo. Jej średnicę szacuje się na
ponad 200 metrów. Obiega Słońce w ciągu
ok. 9.5 miesiąca.
Bardzo ciekawą grupę ciał Układzie Sło
necznym stanowią obiekty transneptunowe,
zwane obiektami Pasa Kuipera. Pas Kuipera
to obszar znajdujący się poza orbitą Neptu
na, rozciągający się, jak obecnie się sądzi, do
ponad 1000 j.a. od środka Słońca. Jest to
obszar, w którym materia, z której powstał
System Słoneczny, znajduje się praktycznie
w stanie niezmienionym wskutek promie
niowania słonecznego. Uważa się, że z Pasa
Kuipera przychodzą do wnętrza Układu ko
mety krótkookresowe. Do końca lat osiem
dziesiątych Pas ten był tworem czysto teore
tycznym, dopiero na początku lat dziewięć
dziesiątych znaleziono pierwsze obiekty
znajdujące się w tym obszarze, które mogą
być jądram i przyszłych komet.
Bardzo pomocne w dokonywaniu odkryć
bardzo słabo odbijających światło obiektów
są nowe technologie takie, jak w pełni auto
matyczne teleskopy z urządzeniami CCD.
W łaśnie takimi instrumentami zainstalowa
nymi na szczycie M auna Kea na Hawajach,
zostały odkryte najdalej położone obiekty
naszego Układu. W iększość obiektów trans-
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neptonowych została odkryta przez Jane
L u u i Dawida J e w i 11 a. Obecnie znamy
już 42 takie ciała. Dwa ostatnie zostały od
kryte w ostatnich czterech miesiącach. Ich
orbity znacznie różnią się od orbit pozosta
łych 40 ciał. Dotychczas znajdowano obie
kty, których orbity były prawie kołowe i le
żały bardzo blisko orbity Neptuna. Tymcza
sem orbity ostatnio odkrytych obiektów, oz
naczonych jako: 1996 TL66 i 1997 BA6, są
wyraźnie eliptyczne (mimośród: 0.58 i 0.99)
i poruszają się w płaszczyźnie dość znacznie
nachylonej do płaszczyzny ekliptyki (24 i 73
stopnie). Z uwagi na tak dużą eliptyczność
orbit także wartości półosi tych obiektów są
bardzo duże: 83.4 j.a. oraz 463.7 j.a.
W tej chwili trudno powiedzieć czy 1997
BA6, pochodzi z całą pewnością z Pasa Kui
pera. Jego nachylenie jest bardzo duże, tym
czasem przyjmuje się, że Pas jest tworem
niesferycznym, czyli obiekty pochodzące z
tego obszaru mają niewielkie nachylenia.
Pierwszy z wymienionych obiektów jest za
pewne ciałem z tego obszaru. Jego silnie
eliptyczna orbita wskazuje na możliwość ist
nienia większych obiektów w Pasie, które
mogą znacząco perturbować ruch mniej
szych ciał.
Aby jednak móc dokładnie wyznaczyć
elementy orbit tych ciał, a co za tym idzie
móc więcej powiedzieć o ich przyszłych i
przeszłych losach, obserwacje muszą być
kontynuowane. To właśnie liczba obserwa
cji, a także długość łuku obserwacyjnego,
najbardziej wpływają na dokładność wyzna
czenia orbity ciała. Obiekty z Pasa Kuipera
znajdują się bardzo daleko od środka nasze
go systemu planetarnego, a więc ich ruch na
sferze w porównaniu z bliższymi obiektami
jest powolny. Aby więc określić orbity tych
ciał z dokładnością z jaką wyznacza się orbi
ty planetoid musimy prowadzić obserwacje
przez co najmniej 10 do 20 lat.
Ryszard Gabryszewski
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Ile wody jest na Księżycu?
Księżyc - jak od czasu wypraw załogo
wych Apollo wiadomo - to jedno z najbar
dziej suchych ciał w Układzie Słonecznym.
Brak wody może utrudnić dłuższe przeby
wanie tam ludzi, gdyż z Ziemi trzeba zabie
rać nie tylko duże zapasy żywności, ale i
odpowiednie ilości tego życiodajnego płynu.
Dlatego też uczonych zajmujących się przy
gotowaniami do opanowania Księżyca mu
siała ucieszyć wiadomość, że jednak na naj
bliższym nam sąsiedzie kosmicznym jest
woda, chociaż tylko w postaci lodu. Mamy
oczywiście na myśli owo zamarznięte jezio
ro, znajdujące się - co stwierdzono na pod
stawie analizy materiału uzyskanego za po
mocą sondy Clem entine-1 - w kraterze So
uth Pole-Aitken. Jest to ogromny krater, naj
prawdopodobniej największy w Układzie
Słonecznym utwór uderzeniowy, mający
około 2500 km średnicy i około 8 km głębo
kości. Na razie brak bliższych wiadomości
na temat wielkości tego jeziora, ale uczeni
amerykańscy prognozują, że ilość wody w
tym niezwykłym lodowcu jest mniej więcej
porównywalna z ilością wody w Balatonie i
powinna pokryć potrzeby ludzi działających
na Księżycu na co najmniej 500 lat. Na razie
są to tylko przypuszczenia i dopiero dalsze
badania wykażą, czy i ewentualnie na ile by
ły one słuszne. Uczeni chcieliby niewątpli
wie także wiedzieć, skąd się to zamarznięte
jezioro wzięło na Księżycu i dlaczego prze
trwało aż do naszych czasów? Być może
krater South Pole-Aitken powstał w wyniku
upadku dużego jądra komety, które - jak
niektórzy oceniają - w 90 % składa się z lodu
wodnego. A ponieważ dno krateru leżącego
przy południowym biegunie Księżyca po
grążone jest w wiecznym cieniu i temperatu
ra nigdy nie przekracza tam 73 kelwinów
(-200°C), to zawarta w lodowcu woda nie
mogła sublimować. Chcąc uzyskać więcej
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informacji na ten temat uczeni z NASA i
Pentagonu w czerwcu 1997 roku zamierzają
wysłać w kierunku Księżyca sondę Lunar
Prospector, mającą przynajmniej przez rok
krążyć wokół niego. Jej zadaniem ma być
wnikliwy przegląd księżycowej powierzch
ni, badanie tamtejszego pola magnetycznego
i grawitacyjnego, a przede wszystkim poszu
kiwanie lodu wodnego w pobliżu biegunów
Księżyca. Może drugie zamarznięte jezioro
znajduje się w pobliżu jego północnego bie
guna?
Tak czy inaczej wyniki uzyskane podczas
misji sondy Lunar Prospector mogą mieć du
ży wpływ na dalsze przygotowania do pod
boju Księżyca.
Stanisław R. B rzostkiew icz

Zakończenie dwudziestopięcioletniej
misji sondy kosmicznej Pioneer 10
W końcu marca 1997 roku zakończy swą
misję najdłużej dotychczas działająca sonda
międzyplanetarna Pioneer 10. Przypomnij
my, że została wystrzelona 2 marca 1972
roku za pomocą rakiety Atlas Centaur z
Przylądka Kennedy’ego na Florydzie. Jej ce
lem był przelot koło Jowisza. Miała funkcjo
nować przez 2 lata. Obecnie, po 25 latach,
kontakt z nią jest nadal utrzymywany mimo,
że znajduje się w odległości od Ziemi prawie
10 miliardów km, czyli dalej niż dwukrotna
odległość najdalszej planety (Neptuna) od
Słońca. Źródłem energii sondy jest radioizo
topowe ogniwo termoelektryczne umożli
wiające jeszcze emisję sygnałów radiowych
0 mocy 8 watów. Na Ziemi są one odbierane
za pomocą 70 m radioteleskopu NASA. Do
dajmy, że sygnały te potrzebują aż 9 godzin
1 10 minut na przebycie dystansu od sondy
do odbiornika. Ponieważ okazało się, że nie
są już jednak w stanie dostarczać na Ziemię
liczącej się informacji naukowej, podjęto de
cyzję o ostatecznym wyłączeniu przyrządów
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i tym samym zakończeniu działania sondy.
Pioneer 10 był pierwszym statkiem kos
micznym, który przeleciał przez pas planeto
id, pierwszą sondą Jowisza, pierwszym obie
ktem, którego ruch był sterowany oddziały
waniem grawitacyjnym planet i wreszcie
pierwszym przyrządem zbudowanym przez
człowieka, który opuścił nasz układ plane
tarny. W śród najwartościowszych informa
cji uzyskanych dzięki niemu wymiania się
uzyskanie praktycznego dowodu, że przez
pas planetoid można bezpiecznie przelecieć.
Przed misją Pioneera 10 nie wiedziano jak
wielkim niebezpieczeństwem dla sond kos
micznych może być rozciągające się między
orbitami M arsa i Jowisza zgęszczenie mate
rii międzyplanetarnej towarzyszące obser
wowanemu pierścieniowi planetoid. Pioneer
10 poniekąd przetarł więc drogę Pioneerowi
11, dwóm sondom Voyager szczególnie za
służonym w badaniu wielkich planet Układu
Słonecznego, sondzie Galileo będącej obec
nie sztucznym satelitą największej planety,
który dostarcza intrygujących danych o
układzie jow iszow ym i wreszcie sondzie
Cassini, która za kilka miesięcy poleci ku
Saturnowi.
Dzięki 11 instrumentom naukowym zain
stalowanym na pokładzie 260 kg sondy Pio
neer 10 po raz pierwszy spojrzeliśmy na Jo
wisza i jego księżyce “z bliska” uzyskując
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80 zdjęć planety i jej otoczenia. Przelot Pio
neera 10 w grudniu 1973 roku w odległości
131 tys. km od powierzchni planety umożli
wił odkrycie pasów radiacyjnych, pomiar
pola magnetycznego i poznanie szczegółów
magnetosfery Jowisza. Precyzyjna analiza
zmian ruchu sondy w polu grawitacyjnym
planety pozwoliła na dokładniejsze niż doty
chczas wyznaczenie masy największej pla
nety i jej czterech satelitów galileuszowych,
a także rozkładu gęstości wewnątrz globu
Jowisza. Te ostatnie dane posłużyły m.in. do
wyeliminowania popularnej dotąd koncepcji
tłumaczenia nadwyżki energii emitowanej
nad otrzymywaną za Słońca grawitacyjnym
kurczeniem się globu Jowisza.
Po 25 latach od wystrzelenia z Ziemi Pio
neer 10 coraz bardziej oddala się od Słońca
poruszając się obecnie względem niego z
prędkością około 45 tys. km/godz. Za około
30 tys. lat minie gwiazdę Ross 248 (z gwiaz
dozbioru Byka) w odległości około 3 lat
świetlnych. W ciągu najbliższego miliona lat
Pioneer 10 będzie miał 10 “zbliżeń” z gwiaz
dami naszego otoczenia galaktycznego w
odległościach do 3 do 9 lat świetlnych. Przy
pomnijmy, że na pokładzie sondy znajduje
się plakietka z przesłaniem ludzkości do
ewentualnych innych cywilizacji.
Krzysztof Ziołkowski

KRONIKA HISTORYCZNA
Syberyjski łowca meteorytów Piotr Ludwikowicz Drawert
Piotr Drawert urodził się w roku 1879 w
Wiatce. Był potomkiem francuskich hugonotów, którzy przed prześladowaniami ucie
kli aż do Rosji. Studiował geologię na Uni
wersytecie w Kazaniu. W roku 1906 trafił na
Syberię, gdzie dwa razy władze carskie zsy

łały go aż do Jakucji za udział w tajnych
organizacjach studenckich oraz lewicowe
poglądy. Spotkanie z Syberią, choć wbrew
własnej woli, uważał Drawert prawie za
szczęśliwy traf. Syberia zrobiła na nim ol
brzymie wrażenie. Zachwyciły go: bezkres
na tajga, wielkie rzeki oraz potęga i piękno
przyrody.
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Po powrocie z zesłania w roku 1914 Drawert ukończył studia na uniwersytecie w Ka
zaniu.
W roku 1919 podjął decyzję o przeprowa
dzeniu się do Omska, gdzie pozostał do koń
ca życia. Spełnił w ten sposób swoje mło
dzieńcze marzenia “aby żyć i pracować na
Syberii” . W latach 1918-1940 pracował naj
pierw jako asystent, a w końcu jako profesor
w różnych wyższych uczelniach Omska.
Wykładał geologię, geofizykę i mineralogię.
Przez pewien czas kierował katedrą geologii
i mineralogii.
W latach trzydziestych, gdy odebrano mu
kierownictwo katedry, Drawert przeniósł się
do muzeum krajoznawczego. Praca w muze
um bardzo mu odpowiadała, bo wiązała się z
częstymi wyjazdami w teren - wykopaliska
mi archeologicznymi i ekspedycjami geo
logicznymi.
Drawert jako pierwszy odkrył na Syberii
wiele minerałów oraz stanowisko pierwot
nego człowieka.
Jednak jego największą pasją były meteo
ryty. W latach 1927-1945 kierował Komisją
M eteorytową w Omsku, a od 1939 roku był
także członkiem Komitetu Meteorytowego
Akademii Nauk ZSRR. Wniósł istotny
wkład w rozwój meteorytyki przez poszuki
wania i badania meteorytów, opisanie kilku
spadków meteorytów na Syberii oraz zesta
wienie katalogu jasnych bolidów obserwo
wanych w Zachodniej Syberii. Drawert pro
wadził poszukiwania i badania sześciu me
teorytów: Erofeevka, Khmelevka, Kuznetzovo, Novorybinskoe, Ochansk i Orlovka
(nazwy według Catalogue o f Meteorites).
Najwięcej czasu i energii poświęcił Dra
wert na poszukiwania meteorytu Khmelev
ka. M eteoryt ten spadł w rejonie Omska
1.03.1929 roku około godz. 5.24 miejscowe
go czasu. Przed spadkiem obserwowano
przelot jasnego bolidu o długości około 90
km. Według naocznych świadków zrobiło
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się jasno jak w dzień. Bolid miał kształt gruszkowaty i leciał około 4-5 sekund. Wokół
rozsypywał czerwone iskry i ciągnął za sobą
słabo świecący warkocz. W ciągu kliku se
kund po zniknięciu bolidu dało się słyszeć
silne uderzenie i detonacja. W wielu miej
scowościach zadrżały szyby w oknach oraz
ściany domów, trzaskały drzwi, zatrzęsły się
domy.
W nocy z 20 na 21 czerwca 1929 roku
Drawert wyruszył na poszukiwanie meteo
rytu. Najpierw parostatkiem “Czerwony
szlak” płynął po Irtyszu do Tary - starego
rosyjskiego miasta. Potem furmanką jeździł
od wsi do wsi zbierając relacje świadków i
poszukując meteorytu.
Obecnie trudno sobie nawet wyobrazić
jak uciążliwa była taka podróż. Drawert za
notował, że lato 1929 roku było gorące i su
che. Umożliwiało stosunkowo szybkie prze
mieszczanie się po drogach, które w innych
warunkach nie byłyby w ogóle przejezdne.
Niezwykłej ofiarności wymagała taka po
dróż furmanką po bezdrożach, z noclegami
w ubogich chatach. Najgorsze były jednak
komary i inne owady, które niemiłosiernie
kąsały ludzi i zwierzęta.
Różnie ludzie opisywali Drawertowi, to
co widzieli na niebie w nocy 1 marca 1929
roku. Jedni kulę ognistą, inni ognistą żmiję
ciągnącą za sobą ogon niby miotłę. Wszyscy
zaś uważali, że jest to zapowiedź: głodu,
wojny i wszelkich innych klęsk. Nie odbie
gało to od wyobrażeń prostych ludzi z in
nych regionów świata. Specyficzne dla Kra
ju Rad było uznanie przelotu bolidu jako
znaku z niebios przeciwko organizacji koł
chozów.
Drawert zbierał mieszkańców kolejno od
wiedzanych wsi i opowiadał im, czym jest
jasny bolid na niebie i jak rozpoznać meteo
ryt. Również w lokalnych gazetach, takich
jak wychodząca w Tarze Sowiecka wieś, pi
sał o meteorytach i prosił o wszelkie infor-
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m acje dotyczące zjaw iska z 1 m arca 1929
roku.
Poszukiw ania trw ały 7 lat. D opiero 24
października 1936 roku we wsi C hm ielew ka
D raw ert znalazł m eteo ry t... w beczce z ka
pustą. O kazało się, że latem 1929 roku chło
pu koszącem u łąkę około 3 km od Chm ielewki dosłow nie “kosa trafiła na kam ień” . Jed
nocześnie na łące znaleziono jeszcze jeden
m eteoryt około 1,5 km na zachód od pier
w szego. Pozostałe 3 lub 4 kam ienie były od
nalezione na bagnach, gdzie rosły żurawiny.
M eteoryty były rozbijane przez chłopów ,
rozdaw ane i w skutek tych działań stracone.
O calał tylko ten jed en egzem plarz o w adze
około 6 kg, w ykorzystany do przygniatania
denka w beczce z kapustą. W skutek specyfi
cznego użytkow ania m eteoryt pokrył się
rdzą.
M eteoryt K hm elevka je st m eteorytem k a
m iennym , chondrytem oliw inow o-hiperstenow ym (L 5).
W roku 1930 D raw ert otrzym ał m eteoryt
O rlovka. M eteoryt ten został w yorany w ro
ku 1928 we wsi O rłow ka leżącej około 120
km na w schód od Tary. C hłop zabrał go do
sw ojej zagrody ja k o ciekaw ostkę natury, bo
w iem kam ień w yróżniał się w śród innych
polnych kam ieni. Sąsiedzi, którzy przycho
dzili oglądać dziw ny kam ień, odbijali sobie
kaw ałki na pam iątkę. Gdy w roku 1930 dy
rektor m uzeum w O m sku odkupił m eteoryt
za 2 ruble w ażył on ju ż tylko 40,5 kg.
M eteoryt O rlovka je st m eteorytem ka
m iennym , chondrytem oliw inow o-bronzytow ym (H 5). Fakt, że je st stosunkow o do
brze zachow any św iadczy o tym, że został
znaleziony niezbyt długo po spadku.
Późną jesienią 1932 roku D raw ert w yru
szył na poszukiw anie m eteorytu w okolice
N ow osybirska.
Spadek m eteorytu nastąpił m iędzy 5 a 6
godziną po południu 26 m aja 1932 roku. N a
bezchm urnym niebie pojaw ił się jasny bolid
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lecący z zachodu na wschód. Słyszano szum
ja k od lecącego sam olotu, a potem ogłusza
jące detonacje podobne do kanonady cięż
kiej artylerii. N a w ieś K uzniecow o spadło
kilka m eteorytów . W ciągu kilku dni odnale
ziono 6 z nich. W iększość została rozbita na
kaw ałki, bo chłopi spodziew ali sie znaleźć w
nich złoto. D raw ertow i udało się zebrać
fragm enty pochodzące z 5 okazów , szósty
okaz zupełnie zaginął. Ł ączna w aga odzy
skanych fragm entów m eteorytu K uznetzovo
w ynosiła około 4 kg, w tym najw iększy frag
m ent w ażył około 2,5 kg. D w a okazy pasują
do siebie, z czego w ynika, że rozpadły się
tuż nad ziemią.
D raw ert ocenił na podstaw ie opisów
św iadków , że 6 znalezionych okazów m ogło
ważyć około 7 kg. N ie w ykluczał też m ożli
w ości, że więcej okazów tego m eteorytu zo
stało znalezione i następnie zaginęło. Być
m oże jeszcze w iele okazów upadło na step i
nigdy nie zostanie znalezione. T ak więc spa
dek ten m ożna uznać za deszcz m eteoryto
wy.
M eteoryt K uznetzovo jest m eteorytem
kam iennym , chondrytem oliw inow o-hiperstenow ym (L 6). Fragm ent m eteorytu Kuznetzow o o w adze około 1OOg D raw ert w y
słał do British M useum w L ondynie i w spół
cześnie w ym ieniany je st on w ich kolekcji.
O trzym ał za to z L ondynu fragm ent żelazne
go m eteorytu H enbury, którego w iele ton
znaleziono w A ustralii.
Rok 1937 był dla D raw erta rokiem bardzo
pom yślnym . R ok w cześniej zostały uw ień
czone sukcesem długoletnie poszukiw ania
m eteorytu K hm ielevka. W roku 1937 D ra
w ert m iał m ożliw ość przebadania dw óch no
w ych m eteorytów : E rofeevka i N ovorybinskoe.
W gazecie w ychodzącej w Pietropaw łowsku D raw ert zam ieszczał krótkie artykuły
o m eteorytach. W śród nich był artykuł “M e
teoryty na kołchozow ych polach” m ów iący
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0 tym, że meteoryty można wyorać pługiem
w czasie orki. Jeden z czytelników, z zawo
du technik leśnik, znalazł 8 maja 1937 roku
w stepie w okolicy wsi Jerofiejewka (Kaza
chstan, okolice Celinogradu), wystający z
ziemi kamień. Przesłał go Drawertowi, który
stwierdził, ze jest to meteoryt.
Meteoryt Erofeevka stosunkowo długo
przeleżał na ziemi nim został znaleziony.
Jest on silnie utleniony i kruchy. Jednak w
wielu miejscach na jego powierzchni zacho
wały się fragmenty skorupy obtopieniowej z
regmagliptami. Drawertowi udało się usta
lić, ze spadł on 8 lub 9 lutego 1925 roku.
Waga okazu wynosiła 1772 g i jest to meteo
ryt kamienny, chondryt oliwinowo-bronzytowy (H 4).
Meteoryt Novorybinskoe znalazł Drawert
jesienią 1937 roku w muzeum krajoznaw
czym w Akmolińsku. M eteoryt spadł w roku
1927 w pobliżu wsi Noworybinskoje na pół
noc od Akmolińska w Kazachstanie. Przed
spadkiem mieszkańcy wsi obserwowali jas
ny bolid. Meteoryt Novorybinskoe waży
około 3 kg. Jest to meteoryt żelazny oktaedryt drobnoziarnisty (IV A). Według Drawerta z analizy kształtu meteorytu wynika,
że w rejonie spadku powinny znajdować się
1 inne części wielkiej masy, która kolejno
rozpadała się po wejściu w atmosferę Ziemi.
Drawert uważał, że uczony zajmujący się
badaniami meteorytów musi mieć umiejęt
ności detektywistyczne. Zarówno wtedy,
gdy poszukuje meteorytu na podstawie rela
cji świadków jego spadku, jak i też w sytu
acji ustalenia tożsamości nieznanego meteo
rytu.
Z tą drugą sytuacją spotkał się Drawert,
gdy otrzymał ważący 180 g odłamek ka
miennego, nieznanego meteorytu. Na pier
wszy rzut oka przypominał on meteoryt
Ochansk i po przeprowadzeniu analiz che
micznych okazało się to prawdą. Meteoryt
Ochansk spadł 30.08.1887 roku około godz.

3/1997

13 w guberni permskiej. Poprzedzony był
przelotem ognistej kuli ciągnącej za sobą
smugę dymu. Słychać było dźwięki podobne
do wystrzałów i wybuchów. Potem spadł
deszcz czarnych kamieni: chondrytów oliwinowo-bronzytowych (H 4). Ocenia się, że
łączna waga wszystkich okazów mogła wy
nosić około 500 kg, z czego największy miał
115 kg. Główna masa tego meteorytu zna
lazła się w zbiorach uniwersytetu w Kazaniu
i tam w swej młodości widział ją Drawert.
Informacje o meteorytach tropił też Dra
wert w starych kronikach. Tak dowiedział
się o pierwszym odnotowanym spadku me
teorytu na Syberii.
W Kronice syberyjskiej Siemion Remiezow - historyk, kartograf i inżynier żyjący w
czasach panowania Piotra I opisał wyprawę
Jermaka Timofiejewicza - atamana kozac
kiego. Jermak na czele oddziału liczącego
900 Kozaków wyruszył w 1581 roku na pod
bój chanatu syberyjskiego. W czasie jednego
z pochodów w roku 1585, tuż przed swoją
śmiercią, trafił do osady Taszatkan nad Irty
szem. Tam mieszkańcy pokazali mu kamień,
który spadł z nieba. Na podstawie opisu me
teorytu Drawert w przybliżeniu określił jego
wagę na około 250 kg.
Na rysunku w kronice Remiezow przed
stawił Jermaka z drużyną oraz czterech Ta
tarów, a w środku między nimi kamień. Roz
miary kamienia ocenić można tylko na pod
stawie faktu, że Jermakowi sięga on do pasa.
Nie można było niestety określić czasu spad
ku meteorytu. Nazwa osady Taszatkan zna
czy w języku tatarskim kamienna strzała.
Tak więc spadek meteorytu został uwiecz
niony w nazwie osady.
W swych poszukiwaniach meteorytów
Drawert opierał się na świadectwach ludzi,
którzy widzieli spadek meteorytu lub tylko
słyszeli o tym od innych. W opowieściach
rzeczywistość mieszała się z fantazją, a wie
dza z zabobonem. Bardzo trudno było wyło-
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wid z nich istotne fakty i następnie je zinter
pretować.
W opowiadaniu Meteoryt z napisem Drawert opisał postępowanie uczonego, który
na podstawie opowiadania maleńkiej dziew
czynki Olgi Chochłowej stara się ustalić
czas i miejsce spadku meteorytu oraz jego
cechy fizyczne. Praca uczonego przypomina
pracę detektywa, który ze śladów i zeznań
świadków stara się odtworzyć przebieg zda
rzeń, a następnie ująć sprawcę. Przy okazji
czytelnik opowiadania M eteoryt z napisem
zdobywa gruntowną wiedzę o meteorytach ich pochodzeniu, badaniu, budowie oraz o
spadkach meteorytów odnotowanych w sta
rych kronikach.
W roku 1944 Drawert napisał małą, liczą
cą 12 stron, książeczkę Meteoryt, obserwa
cje ich spadku oraz poszukiwania. W przy
stępnej formie przedstawił w niej wiedzę o
meteorytach. Omówił ich pochodzenie, bu
dowę, przelot przez atmosferę oraz sposoby
ich poszukiwania i rozpoznawania. Uczony
marzył o tym, aby ani jeden kawałek meteo
rytu, który spadł na Ziemię, nie był stracony
dla nauki.
W czasie wojny Drawert napisał artykuł
“Zaginione meteoryty azjatyckiej części
ZSRR”. M ateriał do tego artykułu uczony
zbierał przez długie lata poszukiwań meteo
rytów na Syberii. Były to liczne świadectwa
obserwatorów, listy, notatki w gazetach.
Wynikało z nich, że jeszcze wiele meteory
tów leży na ogromnych obszarach Syberii w
rejonach wskazywanych przez świadków
ich spadku. Należy zatem jeszcze skutecz
niej popularyzować wiedzę o meteorytach w
społeczeństwie.
W latach wojennych zaczęło wychodzić
radzieckie czasopismo Meteoritika poświę
cone badaniu meteorytów.
Pierwszy numer, który wyszedł w roku
1941, zawierał dwa artykuły Drawerta: “O
znalezieniu kamiennego meteorytu Chmie-
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lowka spadłego 1.III. 1929 roku” i “O znale
zieniu kamiennego meteorytu Jerofiejewka
(18 maja 1937)”.
W numerze drugim był artykuł Drawerta
“O spadku kamiennego meteorytu Kuzmiecowo”.
W roku 1946, już po śmierci Drawerta, w
numerze trzecim Meteoritiki ukazał się arty
kuł “Nowy fragment meteorytu Taborsk
(Ochansk)”.
Numer czwarty w roku 1948 przyniósł je
szcze trzy artykuły: “Zaginione meteoryty
azjatyckiej części ZSRR”, “Wiatrołom i zni
szczenie lasu w basenie rzeki Keti” oraz “O
pyle meteorytowym opadłym na miasto
Omsk 2 lipca 1941 roku oraz kilka ogólnych
myśli o pyle kosmicznym”. W tym samym
numerze zamieszczono artykuł profesora
Czerwińskiego - znanego badacza meteory
tów i serdecznego przyjaciela Drawerta “P.L. Drawert i jego rola w meteorytyce”
oraz bibliografię prac Drawerta. W bibliog
rafii wymieniono 56 prac opublikowanych
w latach 1 9 1 9 - 1948 głównie w radzieckich
czasopismach, materiałach z konferencji i
gazetach. Wśród nich 4 prace w języku an
gielskim opublikowane były za granicą.
Drawert był zaprzyjaźniony z Konstan
tym C i o ł k o w s k i m - ojcem kosmonau
ty ki radzieckiej. Obaj mieli podobne, pełne
fantazji i entuzjazmu, podejście do nauki.
Wspólny też był obszar ich badań - niezmie
rzone przestrzenie Wszechświata. Ciołko
wski pracował nad tym, aby w przestrzeń
kosmiczną można było wysyłać rakiety. Ma
rzył o podróżach kosmicznych i bezpośred
nim badaniu Wszechświata. Badania i ma
rzenia Drawerta biegły w przeciwnym kie
runku. Wszechświat poznawał on badając
meteoryty, które z odległych rejonów Ukła
du Słonecznego docierały do Ziemi i spadały
na jej powierzchnię niosąc informacje o bu
dowie i pochodzeniu innych ciał niebie
skich.
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Piotr D raw ert m iał wielką, nietypow ą dla
uczonych pasję - był poetą. W iersze zaczął
pisać w m łodości w czasie zesłania do Jaku
cji. Pierw sze w iersze pośw ięcone były rew o
lucji 1905 roku, rew olucjonistm zm arłym na
Syberii, ciężkiej doli zesłańców . Późniejsze
w iersze pośw ięcił Syberii. O piew ał bezkres
ne przestrzenie i surow ą przyrodę. Pisał o
tajdze bezm yślnie w yrąbyw anej przez ludzi.
N a jeg o oczach lasy nad Irtyszem przerze
dziły się, a potem zniknęły. Po obu brzegach
Irtyszu ciągnął się teraz niezm ierzony step.
Pisał o dzikich m ieszkańcach tajgi - nie
dźw iedziach, jeleniach i różnorodnym ptac
twie. W je g o w ierszach spotkać m ożna opis
zm ieniających się pór roku i groźnych zja
wisk przyrody. W iele w ierszy opisuje jego
przeżycia zw iązane z licznym i i długim i po
dróżam i po Syberii.
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W w ierszach znalazły odbicie rów nież je 
go naukow e zainteresow ania. W iele z nich
pośw ięcił astronom ii, m eteorytom , poznaniu
W szechśw iata oraz podróżom kosm icznym .
W ydał tom ik w ierszy pod pseudonim em
literackim T rew ard (jego nazw isko czytane
wspak). Sw oje w iersze recytow ał w gronie
przyjaciół lub studentów , którzy chętnie od
w iedzali go w m uzeum .
W e w rześniu 1945 roku Piotr D raw ert za
chorow ał na grypę. C horoba m iała ciężki
przebieg, a potem w ystąpiło zapalenie płuc,
które okazało się śm iertelne dla w yniszczo
nego przez w ojenne niedostatki organizm u.
D raw ert zm arł 12 grudnia 1945 roku.
Jadwiga Biała

KONFERENCJE I ZJAZDY
Konferencja „Badania gwiazd
zmiennych” w Brnie
W dniach 22 - 24 listopada 1996 r. odbyła
się w Brnie (R epublika Czeska) kolejna, 28
ju ż konferencja pośw ięcona badaniom
gw iazd zm iennych. Ponad 30 lat działa w
Czechach, licząca obecnie ok. 90 członków .
Sekcja O bserw atorów G w iazd Zm iennych
C zeskiego T ow arzystw a A stronom icznego z
siedzibą w O bserw atorium i Planetarium
M ikołaja K opernika w Brnie. Sekcję tę okre
śla się także skrótem B.R.N .O . od Brno Re
gional N etw ork o f O bservers. Położone na
zadrzew ionym w zgórzu (Kravi hora) O bser
w atorium i Planetarium w Brnie istnieje od
lat pięćdziesiątych. W 1959 r. uruchom iono
tam m ałą aparaturę planetarium pod kopułą
o średnicy 8 m . W 1991 r. ukończono nowy
budynek z kopułą o średnicy 17,5 m, z m iej
scam i dla 170 osób i uruchom iono now e pla

netarium . P ołożone w tym sam ym kom ple
ksie budow li obserw atorium dysponuje
dw om a refraktoram i (o średnicach 15 i 20
cm ) i teleskopem słonecznym , które służą do
pokazów nieba, oraz reflektorem N asm ytha
o średnicy 40 cm służącym do obserw acji
naukow ych.
O brady odbyw ały się w dużej sali Plane
tarium i w zięło w nich udział ok. 50 osób, w
tym w iele zaw odow o parających się astro
nomią. N atom iast w holu uczestnicy konfe
rencji zaprezentow ali kilkanaście plakatów
przedstaw iających przew ażnie w yniki ob
serw acji gw iazd zm iennych. O brady zapo
czątkow ał
w
piątek
w ieczorem
Z.
M i k u 1a 5 e k (Brno) popularnym w ykła
dem pt. „Barw ny W szechśw iat?” . W progra
m ie konferencji dom inow ały referaty po
św ięcone gw iazdom zm iennym zaćm ienio
wym, gdyż do niedaw na czescy obserw ato
rzy zajm ow ali się niemal w yłącznie tym ro-
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dzajem gwiazd zmiennych. Z ciekawszych
sobotnich wystąpień warto wymienić wy
kład P. H a r m a n e c a (OA Ondrzejow),
który przedstawił w historycznym przekroju
rezultaty obserwacji zmiennej zaćmieniowej
6 Lyrae i wynikające z nich modele tego
układu. I. K u d z e j (Słowacja) omówił
pewne subtelne efekty występujące podczas
centralnych zakryć niektórych gwiazd pod
wójnych widoczne na krzywych fotoelektrycznych, a będące skutkiem refrakcji światła
składnika gorącego w rozległej atmosferze
składnika chłodnego. J. M a n e k (Praga)
przedstawił problemy jakie wynikły przy
identyfikacji ponad 20 gwiazd podejrzanych
o zmienność, odkrytych w latach 50-tych
przez niejakiego S. A r c h e r a - postać
barwną i kontrowersyjną - syna dyplomaty
angielskiego, obieżyświata, który przez kil
ka lat profesjonalnie zajmował się astrono
mią. Zm ienność większości tych gwiazd nie
została potwierdzona. M. Z e j d a i M. A r t i m (Brno) przedstawili program GORGONA służący do archiwizacji i opracowania
danych obserwacyjnych oraz obliczania efe
meryd dla gwiazd zmiennych zaćmienio
wych. W konferencji wzięła również udział
czwórka gości zagranicznych. M. M a r t i g n i o n i i F. A c e r b i z W łoch przedstawili
obserwacje krótkookresowych gwiazd pul
sujących oraz omówili działalność GEOS
(Groupe Europeen d ’Observations Stellaires) - organizacji zrzeszającej obserwatorów
gwiazd zmiennych z pięciu państw Europy
Zachodniej. Niżej podpisany przedstawił
wyniki dwudziestoletnich obserwacji dwu
gwiazd półregularnych: AF Cygni i g Herculis, oraz pokrótce omówił historię obserwa
cji gwiazd zmiennych w Polsce. W ieczorem
w holu Planetarium odbyło się spotkanie to
warzyskie, na którym przy bogato i smako
wicie zastawionych stołach można było
swobodnie podyskutować, nawiązać konta
kty, na co przedtem nie starczało czasu przy
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napiętym programie konferencji. Później za
prezentowano jeszcze seans „People and
Stars” przygotowany dla obcokrajowców.
Niedzielne wystąpienia rozpoczął V.
S i m o n (Ondrzejow) omawiając przyczy
ny zmian okresów masywnych układów
podwójnych, w których następuje wymiana
masy pomiędzy składnikami. A. P a s c h k e
(Szwajcaria) i M. Z e j d a (Brno) omówili
proces powstawania brneńskiej bazy danych
minimów gwiazd zaćmieniowych, która za
wiera informacje o 85 tysiącach zaobserwo
wanych minimach. P. H a j e k (Brno) przed
stawił okoliczności powstania grupy obser
wacyjnej MEDUZA istniejącej od roku w
ramach Sekcji Obserwatorów Gwiazd
Zmiennych, a zajmującej się obserwacjami
gwiazd fizycznie zmiennych, głównie półre
gularnych, nieregularnych i kataklizmicznych. Dwaj najaktywniejsi obserwatorzy tej
grupy L. B r a t i P. S o b o t k a (Kolin) za
prezentowali co ciekawsze wyniki swych
obserwacji. W końcowym wystąpieniu J.
G r y g a r przedstawił aktualności - można
powiedzieć przeboje - astronomii gwiazdo
wej ostatniego roku, takie jak np. odkrycia
planet poza Układem Słonecznym, brązo
wych karłów, wyniki obserwacji Telesko
pem Hubble’a czy też badań w zakresie pro
mieniowania gamma.
Konferencja w Brnie wykazała, że dzia
łalność sekcji B.R.N.O. może być wzorem
dla Sekcji Gwiazd Zmiennych PTMA, moż
na więc mieć nadzieję, że kontakty tam na
wiązane zaowocują rozwojem aktywności
polskich obserwatorów gwiazd zmiennych.
Kolejna brneńska konferencja poświęcona
gwiazdom zmiennym, która odbędzie się w
dniach 7 - 9 listopada 1997 r., będzie konfe
rencją międzynarodową i pożądana byłaby
tam obecność polskich miłośników astrono
mii.
Jerzy Speil
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OBSERWACJE
Obserwacje gwiazd zmiennych
w 1996 roku
W ubiegłym roku członkow ie Sekcji
Gwiazd Zmiennych PTMA wykonali 7713
obserwacji. Z tego 4898 obserwacji wysłano
do A A V SO (American Association o f Va
riable Star Observers). W tabeli 1 wym ienio
no wszystkich, którzy nadesłali wykazy ob
serwacji.
Uwagę obserwatorów nadal skupiała N o
va Cassiopeiae 1995. Jak przypuszczano już
niedługo po jej odkryciu, jest to powolna no
wa i w 1996 roku jej jasność spadła niezna
cznie, na początku roku wynosiła ok. 9m, a w
grudniu osiągnęła 10.m5. Kilkakrotnie jed
nak zanotowano szybkie, zachodzące w cią
gu kilku dni wahania jasności o amplitudzie
do l . m0. Takie zjawiska zaobserwowano w
lutym, kwietniu, sierpniu i pod koniec roku.
Warto również wspom nieć o FG Sagittae,
niezwykłej gw ieździe zmiennej, która od
sierpnia 1992 roku zaczęła zachowywać się
jak zmienna typu R CrB wykazując znaczne
spadki jasności. Przedtem, począwszy od lat
sześćdziesiątych FG Sge miała jasność wi
zualną ok. 9m wykazując niewielkie wahania
o amplitudzie do 0.m5. W 1996 roku zaob
serwowano rekordowy spadek jasności od
10.m5 w lutym do ok. 16m w maju. Następnie
jej jasność zaczęła powoli wzrastać do 12m
pod koniec roku. Takie zmiany jasności FG
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Liczba obserwacji:
Obserwator
ogółem
Adam Cichy
Ryszard Cnota
Oskar Dereń

wysłanych do
AAVSO

182

182

2748
1277

1259

Krzysztof Kida

47

Tomasz Krzyt

1031

624

62

62

Mieczysław Paradowski
Michał Siwak
Jerzy Speil
Stanisław Swierczyński
Razem

145

—

—

1493

1493

728

665

7713

4898

Interesujące zmiany jasności wykazała
także CH Cygni. Ta jasna gwiazda symbiotyczna (układ podwójny złożony z czerw o
nego olbrzyma i białego karła, na którego
przepływa materia z chłodnego składnika)
jest systematycznie obserwowana od lat
dwudziestych naszego wieku. Początkowo
wykazywała zmiany jasności charakterysty
czne dla gwiazd półregularnych w granicach
6m - 8.m5. W latach siedemdziesiątych roz
począł się okres aktywności tej gwiazdy, jej
jasność wzrosła osiągając 5.m6 w 1983 r.,
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Tabela 1

Krzywa jasności CH Cygni (1986-1997)

Mag
78

Sge tłumaczy się podobnie jak u zmiennych
typu R CrB ekranowaniem światła przez pył
grafitowy skondensowany z materii wyrzu
conej wcześniej z gwiazdy.

48000

49000
JD 2400000+

K rzyw a jasności CH Cygni od sierpnia 1986 r. do stycznia 1997 r. w edług obserw acji J. Speila.
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następnie zaś zaobserwowano znaczne spad
ki jasności: w 1984 r., 1988 r. (do 8.m9) i w
1990 r. (do 9.m2). Spektakularny spadek ja s
ności, po lokalnym maksimum w 1994 r.
(ok. 7m) rozpoczął się w pierwszych miesią
cach 1996 r. i w lipcu CH Cyg osiągnęła
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10.m5 - najgłębsze minimum w historii ob
serwacji tej gwiazdy. Zmiany jasności CH
Cyg w ciągu ostatnich 11 lat - na podstawie
obserwacji autora tego tekstu - przedstawio
ne są na rysunku.
Jerzy Speil

PORADNIK OBSERWATORA
Am atorski spektrograf
Dzięki uprzejmości dr hab. Longina
G ł a d y s z e w s k i e g o z Instytutu Fizyki
UMCS w Lublinie, który udostępnił mi oku
lar z pryzm atem „a vision directe” (od tele
skopu meniskowego Zeissa), zmontowałem
prosty spektroskop szczelinowy, za pomocą
którego mogłem po raz pierwszy obserwo
wać widmo Słońca z liniami absorpcyjnymi.
Mogłem również obserwować linie emisyj
ne innych, sztucznych źródeł światła.
Budowę spektroskopu wzorowałem na
opisie z rozdziału VII Astronomii popular
nej, poświęconego technikom obserwacyj
nym oraz na podstawie wskazówek dr Gła
dyszewskiego. Składa się on z tubusa (kilka
zestawów pierścieni pośrednich od lustrzan
ki małoobrazkowej) ze wspomnianym oku
larem oraz płytki nośnej ze szczeliną - S
wykonaną z dwóch połówek żyletki. Wiązka
światła wychodząca ze szczeliny jest roz
bieżna i na swej drodze trafia na kolimator K, który czyni ją równoległą, przenosząc
równocześnie obraz szczeliny w nieskoń
czoność. K olim ator to achromatyczny obie
ktyw od starej lornetki 6 x 30, ustawiony
względem szczeliny w odległości równej je 
go ogniskowej (120 mm), za którym znajdu
je się okular z pryzmatem - P.
W idmo powstałe w spektroskopie jest
analizowane wizualnie, natomiast, gdy za
okularem ustawimy aparat fotograficzny A, możemy utrwalić jego obraz na kliszy.

Obserwowanie i fotografowanie widm jas
nych źródeł światła nie przedstawia proble
mu, gdyż na przykład, żeby dostrzec widmo
Słońca, wystarczy skierować przyrząd w do
wolny punkt nieba lub w kierunku oświetlo
nej Słońcem ściany. W każdym przypadku

W idm o S łońca (u góry) i lam py rtęciow ej (u dołu).

S

K

Schem at spektrografu.

P

A

90

U R A N IA

da się zaobserwować mnóstwo linii absor
pcyjnych, tak samo wyraźnie widoczne są
linie emisyjne w widmach świecących nocą
lamp sodowych i rtęciowych. Niestety, nie
da się dostrzec ani sfotografować widma
choćby najjaśniejszej z gwiazd nocnego nie
ba, ponieważ szczelina spektroskopu o sze
rokości 0.1 mm przepuszcza zbyt mało
światła. Jeśli dodać do tego problem inter
pretacji w oparciu o tzw. widma porównaw
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cze, uzyskiwane laboratoryjnie, to okaże się,
że w tej dziedzinie miłośnicy nie mają nic do
zdziałania. Mimo to, mogę powiedzieć, że
wykorzystałem okazję do bliższego pozna
nia natury widma i kolejny raz przekonałem
się, że nawet dość prosty przyrząd umożli
wia poznanie i zrozumienie ważnych w na
uce metod badawczych.
Leszek Marcinek

TO I OWO
W iosenne niebo
W iosna! To magiczne słowo, które tak
dużo dla nas wszystkich znaczy. W 1997 ro
ku, wiosna astronomiczna trwać będzie 93
dni, a rozpocznie się 20 marca o godzinie 14
minut 55, według czasu środkowo-europejskiego. Dlaczego akurat wtedy? Otóż przyj
muje się, że wiosna astronomiczna rozpo
czyna się na naszej półkuli z chwilą przejścia
środka tarczy Słońca przez punkt równonocy wiosennej tzw. punkt Barana. Punkt ten
wyznaczają na niebie przecinające się koła
wielkie: równik niebieski, czyli przedłuże
nie płaszczyzny równika ziemskiego i ekliptyka, po której porusza się w ciągu roku
Słońce. W tym to momencie, rokrocznie jed 
nak innym - co wiąże się z niejednostajnościami ruchu orbitalnego Ziemi - Słońce
przechodzi z półkuli południowej na północ
ną, ze znaku Ryb do znaku Barana. Rozpo
czyna się wtedy astronomiczna wiosna, któ
ra niestety rzadko pokrywa się z naszymi
obserwacjami czy odczuciami, czyli wiosną
termiczną. W klimatologii zaś przyjmuje się,
że wiosna termiczna (poprzedzona przez
przedwiośnie) zaczyna się wtedy, gdy śred
nia temperatura dobowa wynosi minimum
+5°C, a świat roślinny rozpoczyna wege
tację.

W tym wiosennym nastroju chciałbym
opowiedzieć coś o niezwykłej Wiośnie, bo
mającej aż 519 lat. Po raz pierwszy zetk
nąłem się z Nią (oryginałem) w 1978 roku,
gdy miała ona równo 500 lat. Spytacie: a cóż
to za dziwadło? Otóż ta sędziwa Wiosna to
dzieło malarskie Sandro B o t t i c e l l e g o
(1445 - 1510) zatytułowane Primavera czyli
Wiosna, inaczej zwana Wiosennym ogro
dem Wenus, powstałe najprawdopodobniej
w 1478 roku (w literaturze wymieniane są
też późniejsze lata - chyba w zależności od
przyjętego momentu pierwszego lub ostat
niego dotknięcia obrazu przez mistrza). Ob
raz ten (tempera na desce, 203 x 314 cm)
znajduje się w Muzeum Uffizich we Floren
cji. Jestem pewien, że wielu z czytelników
widziało, jeśli nie oryginał, to przynajmniej
reprodukcję tego obrazu. Gdy oglądałem go
w Galerii po raz pierwszy, jego kolory były
jakby przygaszone. Spowodowane to było
niewłaściwą konserwacją, złym zawerniksowaniem dzieła w XIX wieku. Po przeprowa
dzonej renowacji w 1982 roku, obraz zajaś
niał pełnią barw i również w chwili obecnej,
jak przed wiekami, olśniewa swym pięknem
zwiedzających.
Autor tego dzieła, Sandro Botticelli uro
dził się we Florencji, w 1444 lub 1445 roku
i zmarł tamże, 17 maja 1510 roku. Był jed-
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nym z najwybitniejszych przedstawicieli
tzw. szkoły florenckiej. Uczył się u Fra Fi
lippo Lippiego, a potem wstąpił do pracowni
Verrocchia, spełniającej w owym czasie rolę
dzisiejszych akademii sztuk pięknych. W
tamtych czasach Florencja rozkwitała i bo
gaciła się znacznie, a właśnie dzieciństwo i
młodość Sandra przypadły na okres rosnącej
potęgi rodu Medyceuszy. Głowa rodu, Cosimo de M edici, rządził całym miastem, będąc
przy tym wielkim mecenasem sztuki. Rok
1469, pamiętny w dziejach Florencji obję
ciem rządów przez W awrzyńca W spaniałe
go (Lorenzo Magnifico), to również rok, w
którym Botticelli otworzył własną pracow
nię. W mieście roiło się wówczas od war
sztatów rzeźbiarskich, malarskich i snycer
skich (było ich wtedy ponoć 54), lecz war
sztat Sandra należał do najbardziej wziętych,
szczególnie w latach siedemdziesiątych i
osiemdziesiątych. W tym to zwłaszcza okre
sie Botticelli cieszył się poparciem rządzą
cych, o czym świadczą liczne portrety jego
pędzla, przedstawiające osobistości blisko
związane z kręgiem medycejskim. Na dwo
rze M edyceuszy, w tyglu żarliwych dysku
sji, rozstrzygano o sprawach sztuki: ocenia
no doświadczenia, wypracowywano nowe
koncepcje artystyczne, porównywano i osą
dzano dzieła różnych artystów. Botticelli, w
latach swej największej aktywności twór
czej, brał udział w tych dysputach. Tam
zetknął się z filozofią neoplatońską, która
głosiła, między innymi, wieczną doskona
łość natury, idealizowała mitologię świata
antycznego i tworzyła alegorie o treściach
intelektualnych, transponowanych do poezji
i malarstw a w poszukiwaniu harmonii
W szechświata. W łaśnie w W iośnie oczaro
wanie artysty naturą i starożytnymi mitami
wydaje się być całkowite, a pełna słodyczy
harm onia skrywa świadomość ostatecznej
nieuchronności losów człowieka. Dzieło to
często jest łączone z listem, jaki M arsilio
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Ficino napisał w 1477 roku do swego ulubio
nego ucznia Lorenza de Medici. List ten za
wiera horoskop Lorenza oparty na astralnej
koniunkcji Wenus i Merkurego, mówi także
o Wenus jako o uosobieniu miłości, prowa
dzącej od świata doświadczeń do sfery idei i
kontemplacji. Być może dyskusje na dworze
Medyceuszy, właśnie nad tym horoskopem
Lorenza, zainspirowały i skłoniły Sandra do
stworzenia tego niesamowitego obrazu. W
Wiośnie dostrzegano królestwo Wenus, któ
ra otrzymała rysy pięknej Simonetty Ve
spucci (w której Botticelli był chyba zadu
rzony), damy dworu medycejskiego, zmarłej
niestety przedwcześnie w 1476 roku. Bogini
Wenus stoi w centrum kompozycji oddziela
jąc sferę zmysłów - z Zefirem ścigającym
Horę i z Florą rozrzucającą kwiaty - od sfery
wysublimowanej duchowości z tańczącymi
Trzema Gracjami i Merkurym, w którym
rozpoznawano Giuliana de Medici - brata
Lorenza. Wenus, personifikacja uniwersal
nej miłości, symbolizuje przejście od prakty
cznej aktywności do kontemplacji, od czasu
ludzkiego do wieczności. Taką interpretację
zaproponował u schyłku ubiegłego wieku
uczony niemiecki Warburg. Inni historycy
sztuki próbowali odmiennie odczytywać ob
raz. W idziano w nim alegorię Sądu Parysa;
złożone znaczenie przypisywano też bogatej
roślinności, bowiem Botticelli przedstawił
na obrazie około pięćset rozmaitych gatun
ków! Tajemnica kompozycji tego obrazu
tkwi w kreowaniu rytmu głębi, przestrzeni,
gęstości i przezroczystości materii. Ażur ko
narów, nakrapiany złocistymi jabłkami, czarownie odtworzona wiosenna roślinność To
skanii stały się tłem dla mitycznych odwo
łań, ożywionych wyrafinowaną mozaiką
barw i wibracją każdej cząstki płaszczyzny
obrazu. W niewypowiedzianie słodkim
wdzięku ulotnych chwil, w krótkotrwałej,
kalejdoskopowej wizji, Botticelli sławi
oczarowanie utęsknionym i niedosięgłym
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Edenem.
Na polecenie papieża Sykstusa IV Botti
celli tworzy w Rzymie, w latach 1481 1483, freski w Kaplicy Sykstyńskiej (epizo
dy z życia Chrystusa i Mojżesza). Po powro
cie do Florencji artysta namalował znane ob
razy mitologiczne, nie mniej piękne jak Primavera, a mianowicie: Narodziny Wenus pierwszy w Renesansie pogański akt (Uffizi)
oraz Wenus i Mars (National Gallery, Lon
dyn), składające się tematycznie razem z Primaverą w tryptyk (każda Wenus ma rysy
Simonetty Vespucci). Po roku 1490 Botti
celli namalował, pod wpływem kazań Savonaroli, szereg obrazów o tematyce religijnej.
Zilustrował też Boską Komedię Dantego, ale
żadne późniejsze dzieła Botticellego nie do
równują Primaverze.
Cóż, taka Wiosna jest tylko jedna...
Nasze rozważania o Wiośnie nie byłyby
pełne jeśli zapomnielibyśmy o zbliżających
się Świętach Wielkiejnocy - pełnych tradycji
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chrześcijańskich i rodzinnych, które w na
szym gregoriańskim kalendarzu przypadają
w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosen
nej pełni Księżyca. W tym roku tak się skła
da, że pierwsza wiosenna pełnia wypada bar
dzo wcześnie, bo w poniedziałek 24 marca o
godz. 5.45 i dlatego 30 kw ietniajestM eJz/elą Wielkanocną - będzie to ostatnia marco
wa Wielkanoc w tym stuleciu; zaś w ponie
działek Wielkanocny, ostatniego marca, bę
dzie tradycyjny śmigus-dyngus\ miejmy
nadzieję, że będzie wtedy już dość ciepło.
Z całą pewnością nasza Wiosna w okresie
Świąt Wielkiej Nocy, być może, nie będzie
tak w spaniałajak ją widział w Toskanii Saridro Botticelli, czy, jak to podają przewodni
ki turystyczne, ale czyż piękno natury ma
tylko jedno oblicze?
Mówi się, że Wiosna - ta prawdziwa przychodzi dość niespodziewanie, wyjdźmy
więc jej naprzeciw.
Adam Michalec

ELEMENTARZ URANII
Słońce wśród gwiazd - III
Słońce, jedna z około dwustu miliardów
gwiazd Galaktyki, znajdująca się najbliżej
Ziemi. Położone na skraju spiralnego ramie
nia Galaktyki (patrz część - Urania 1/97)
jest typowym przedstawicielem gwiazd ją
tworzących (bo ma typ widmowy G2V, a w
Galaktyce przeważają późne typy, od G do
M; patrz część II, Urania 2/97). Jego skład
chemiczny (70 % wodoru, 28 % helu i około
2 % cięższych pierwiastków - wg masy)
świadczy o tym, że powstało z materii już
przetworzonej przez inne gwiazdy (bo mate
ria pierwotna we Wszechświecie to wodór i
hel). Biorąc pod uwagę to, że i planety i
Słońce powstawały z tej samej gazowo-pyłowej mgławicy, a na Ziemi mamy nie tylko

takie pierwiastki jak węgiel, tlen czy azot,
ale także znacznie cięższe, nawet srebro,
złoto czy ołów - wiadomo, że materia mgła
wicy musiała przeżyć wcześniej uczestnic
two w wybuchu supernowej (wydaje się na
wet, że aż trzykrotnie). Czy to jest możliwe?
Czy od narodzin Wszechświata w Wielkim
W ybuchu (około kilkanaście miliardów lat
temu) do czasu tworzenia się Układu Słone
cznego (około 5 miliardów lat temu) wystar
czyło czasu na takie przetworzenie materii?
I to kilkakrotne?
Słońce ma masę M0 = 2 x 1033 g. Z mo
deli teoretycznych okazało się, że właśnie
masa odgrywa zasadniczą rolę w ewolucji
gwiazd. Jeśli w zapadającej się mgławicy
powstaje obiekt o masie mniejszej niż około
0,66 M0 - nigdy nie stanie się gwiazdą. By
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to bowiem było możliwe - w samym cen
trum musi panować wystarczająco duża
temperatura i ciśnienie; atomy wodoru mu
szą być dostatecznie mocno ściśnięte by dało
się zapoczątkować przetwarzanie wodoru w
hel. Mała masa nie zapewnia spełnienia tego
warunku. Szczęśliwie Słońce ma masę od
powiednią - zatem w jego wnętrzu rozpo
czął się jakieś 5 miliardów lat temu, egzoter
miczny proces jądrowej syntezy (fuzji), w
którym cztery atomy wodoru zmieniają się
w atom helu - wydzielając przy tym energię
w postaci promieniowania gamma. Promie
niowanie to dryfuje przez kolejne warstwy
Słońca, traci energię stając się coraz to bar
dziej długofalowe, aż w końcu z powierzch
ni fotosfery uwalniane są w przestrzeń mię
dzyplanetarną głównie takie fotony, które
rejestrujemy jako światło widzialne. Prze
twarzanie wodoru w hel powoduje powolne
jego wyjadanie - poczynając od środka.
Warstwa spalania wodoru przesuwa się co
raz wyżej. Ten właśnie etap w ewolucji
wszystkich gwiazd - a jest to okres pobytu
na ciągu głównym - jest etapem najdłuż
szym i najspokojniejszym. Nie oznacza to
jednak, że dla wszystkich trwa tak samo dłu
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go - jak wiadomo „otyli żyją krócej”. Ma
sywne gwiazdy mają więcej jądrowego pali
wa i korzystają z niego rozrzutniej. Gwiazda
0 masie 1 M 0 spędza na ciągu głównym 10
miliardów lat, o masie 3 M 0 - 300 milonów,
5 M 0 - 80 milionów lat, a 15 M0 - tylko 10
milionów. Czas życia masywnej gwiazdy
jest zatem tak krótki, że ta sama materia
mogła przez kilkanaście miliardów lat życia
Wszechświata kilkadziesiąt, a nie tylko trzy
razy przeżyć wybuch supernowej.
Wracając do Słońca - skoro gwiazdy o
porównywalnej masie żyją na ciągu głów
nym 10 miliardów lat - nasza gwiazda prze
żyła dopiero (już - dla pesymistów) połowę
swego życia. Przez następne 5 miliardów lat
będzie spokojnie świecić na ziemskim nie
bie. Następnie jej zewnętrzne warstwy się
rozedmą, oglądane z daleka będzie gwiazdą
chłodniejszą, czerwonym olbrzymem. W
najbliższym, planetarnym otoczeniu zrobi
się strasznie gorąco, oceany Ziemi wyparują
1na pewno nie będzie warunków na podtrzy
manie życia. Ale zważywszy czasową skalę
tego zjawiska proponuję się tym zupełnie nie
martwić!
MSK

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Czerwiec 1997
Słońce

Księżyc

W czerwcu deklinacja Słońca wzrasta aż
do dnia przesilenia letniego, 21 czerwca,
kiedy osiągnie wartość maksymalną: Słońce
wstępuje wtedy w zodiakalny znak Raka,
rozpoczynając w ten sposób astronomiczne
lato. W związku z tym w czerwcu przypada
najdłuższy dzień i najkrótsza noc w roku na
naszej półkuli.
W Warszawie 1 czerwca Słońce wscho
dzi o 2h21m, zachodzi o 18h47m, a 30 czerw
ca wschodzi o 2h18m, zachodzi o 19h01m.

Bezksiężycowe noce będziemy mieli w
pierwszej połowie czerwca, bowiem kolej
ność faz Księżyca jest w tym miesiącu nastę
pująca: nów 5d07h04m, pierwsza kwadra
13d04h47m, pełnia 20d19h09m, ostatnia kwa
dra 27d12h42m. W apogeum Księżyc znaj
dzie się 12d05h07m, w perygeum 24d05h00m.

Planety i planetoidy
Na początku miesiąca, nad ranem, dobre
warunki obserwacji M e r k u r e g o , którego
możemy znaleść nisko nad wschodnim ho-
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Dane dla obserwatorów Słońca
(na 0h czasu uniwersalnego)

Data
1997
VI

1

P
[']
-15.44

[*]
-0.65

[’]
229.04

3

-14.68

-0.41

202.57

5

-13.91

-0.17

176.10

7

-13.11

0.07

149.63

9

-12.31

0.31

123.16

Bo

Lo

11

-11.48

0.55

96.69

13

-10.65

0.79

70.22

15

-9.80

1.03

43.75

17

-8.93

1.27

17.27

19

-8.06

1.51

350.80

21

-7.18

1.74

324.32

23

-6.29

1.98

297.85

25

-5.40

2.21

271.37

27

-4.50

2.43

244.90

29

-3.60

2.66

218.43

VII 1

-2.69

2.88

191.95

P - kąt odchylenia osi obrotu Stońca m ierzony od
północnego w ierzchołka tarczy; Bo, Lo - heliograficzna sze ro k o śćć i długość środka tarczy;
18d07h20m - h eliograłiczna długość środka tarczy
w ynosi 0 ‘ .

ryzontem jako gwiazdę 0m. W e n u s nadal
oddala się na niebie od Słońca, osiągając pod
koniec miesiąca elongację wschodnią 23°,
jaśniejąc w zorzy wieczornej jako gwiazda
-3 .7 m. Wieczorem w gwiazdozbiorze Panny
widoczny jest M a r s jako jasna gwiazda
około 0m. Jasność planety oraz średnica jej
tarczy, w związku z oddalaniem się od Ziemi
po opozycji nadal szybko maleje. Nadal mo
żemy obserwować zjawisko fazy tarczy
Marsa. W drugiej połowie nocy będzie moż
na obserwować J o w i s z a w gwiazdozbio
rze Koziorożca jako gwiazdę -2 .7 m. Nad ra
nem można próbować odnaleźć S a t u r n a
w gwiazdozbiorze Ryb jako gwiazdę 0.7m.
W drugiej połowie nocy można także obser
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wować U r a n a jako gwiazdę 5.7m oraz
N e p t u n a jako gwiazdę 7.9m. Obydwie
planety znajdują się w gwiazdozbiorze Ko
ziorożca. W spółrzędne równikowe na dzień
17 czerwca - Uran: 20h43.2m; 18°50’, Nep
tun: 20h06.0m; -19°51’. 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 gwiazdozbiorze
Wężownika.
W kwietniu możemy obserwować w opo
zycji kilka planetoid:
(15) Eunomia, która osiągnie jasność
9.2m. Oto współrzędne równikowe (na epokę
2000.0) dla kilku dat: 10 VI: 17h50.8m,
-32° 12’; 20 VI: 17h40.1m, -31°40’; 30 VI:
17h29.6m,-3 0 ° 5 7 \
(532) Herculina, (jasność 9.7m). 10 VI:
19h44.9m, -18°48’; 20 VI: 19h38.6m,
-19°53’; 30 VI: 19h30.4m, - 2 r 0 5 ’.
(14) Irene, (jasność 9.5m). 10 VI:
19h03.1m, -24°39’; 20 VI: 18h54.3m,
-25°31’; 30 VI: 18h44.2m, -2620.
(2) Pallas, (jasność 9.7m). 10 VI:
19h52.3m, 20°28’; 20 VI: 19h46.7m, 20°59’;
30 VI: 19h39.6m, 21°05\
Meteory
W dniach od 10 do 21 czerwca promie
niują meteory z roju czerwcowych Lirydów.
Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze
Lutni i ma współrzędne: rekt. 18h22m, deki.
+35°. Rój nie jest zbyt obfity, a dodatkowo
w obserwacjach będzie przeszkadzał Księ
życ zbliżający się do pełni.

1d 03h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 0.5'.
2d OO^S1" K siężyc II (Europa) wychodzi zza tarczy Jow isza.

3d 00h12m Koniec zaćm ienia III księżyca Jow isza (Ganimedesa) przez cień planety.
3d 01h 42™ Księżyc III (Ganimedes) znika za tarczą Jow isza.
3d 01h 58m W ejście cienia I księżyca Jow isza (lo) na tarczę
planety.
3d 13h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 2 '.

5d 00h 0(f" Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
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6d 1 / Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 6 \

22d 23h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4'.

10d 00h33m Początek zaćmienia Ili księżyca Jowisza (Ganimedesa) przez cień planety.

23d 14h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4'.

10d 11h Jowisz nieruchomy w rektascensji.

24d 22h 22m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na

24d 12h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4'.
tarczę planety.

11d 01h12m Wejście i księżyca Jowisza (lo) w cień planety.
11d 23h32mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.

25d 00h 23m Księżyc II (Europa) wchodzi na tarczę Jowisza.

12d 00h38m Zejście cienia księżyca I (lo) z tarczy Jowisza.

25d 01h 15m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z

12d 23h09m Zakrycie I księżyca Jowisza I (lo) przez tarczę
planety.

25d 20h Merkury w górnej koniunkcji ze Słońcem.

13d 16h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 0.3'.
13d 23h05m Zejście księżyca III (Ganimedesa) z tarczy Jowi
sza.
16d00h41m Początek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy)
przez cień planety.
16d 02h24m Zejście cienia księżyca III (Ganimedesa) z tarczy
Jowisza.

tarczy planety.
26d 02h 08m Początek przejścia cienia I księżyca Jowisza (lo)
przez tarczę Jowisza.
26d 23h28m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez
cień planety.
27d 22h 42m Początek przejścia cienia III księżyca (Ganimede
sa) przez tarczę Jowisza.

2/ 22h 55m Koniec przejścia cienia I księżyca Jowisza (lo)
przez tarczę planety.

17d 22h 40m Zejście cienia księżyca II (Europy) z tarczy Jowi
sza.

27d 23h 53m Księżyc I (lo) schodzi z tarczy Jowisza.

18d 00h 53mZejście księżyca II (Europy) z tarczy Jowisza.

28d 02h 21m Cień księżyca III (Ganimedesa) schodzi z tarczy

19d 00h 14m Wejście cienia I księżyca (lo) na tarczę planety.
19d 01h 20m Początek przejścia księżyca I (lo) przez tarczę
Jowisza.
20d 00h ST"1Księżyc I (lo) wychodzi zza tarczy Jowisza.
20d 22h 21m Zejście cienia księżyca III (Ganimedesa) z tarczy
Jowisza.
20d 23h 03m Początek przejścia księżyca III (Ganimedesa)
przez tarczę Jowisza.
21d08h21m Słońce wstępuje w znak Raka, jego długość ekliptyczna wynosi wtedy 90'. Początek astronomicznego la
ta.

Jowisza.
30d 00h 33m Początek przejścia cienia IV księżyca Jowisza
(Callisto) przez tarczę planety.

UWAGA: Momenty wszystkich zjawisk podane są
w czasie uniwersalnym UT (Greenwich).

Aby otrzymać datę w obowiązującym w
czerwcu w Polsce czasie letnim należy do
dać 2 godziny.
Opracował T.Ściężor
C O f lE P ^ C A H H E
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A.B.E. Marketing jest firmą zajmującą się od ponad 5 lat importem
i sprzedażą książek naukowych, głównie ze strefy anglojęzycznej,
z przeznaczeniem dla bibliotek naukowych i dla indyw idualnym
odbiorców.

Obecnie, spełniając prośbę wielu miłośników astronomii, uprzejmie informujemy, że możemy
przyjąć zamówienia na książki, atlasy, przewodniki obserwacyjne,mapy i oprogramowanie
astronomiczne, a także na globusy, planisfery, zestawy slajdów i CD-ROM z tego zakresu.
Przyjmujemy zamówienia od uczelni i szkół, od obserwatoriów i indyw idualnych miłośników
astronomii, prosząc jedynie aby Zamawiający podali tytuł zamawianego w ydawnictwa, autora
i w ydaw cę lub ISBN oraz swoje dane adresowe.
Podstaw ę do ustalenia ceny w złotówkach zamawianej pozycji stanowią ceny katalogowe
wydawców, do których doliczamy pewien narzut na koszty transportu i opłaty manipulacyjne.
Przykładowo, m ożem y obecnie przyjąć zamówienia na następujące pozycje:
\. URANOMETRIA 2000.0 Tirion W. i in. - atlas obejmujący 332.000 gw iazd o jasności do 9,5;
w skali 1,4° na cal; 259 m ap o wymiarach 9 x 1 2 cali w każdym tomie.
Tom 1 - półkula północna do - 6°. ISBN 0-943396-14-X cena 169 zł
Tom 2 - półkula południow a 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 m ow a w Uranometrii 2000.0. Obejmuje
473 tabele, z których każda odpow iada jednej z map zamieszczonych w Uranometrii 2000.0 408
stron w formacie 9 x 1 2 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 0-47130824-2 cena 89 zł.
Czas niezbędny do realizacji zamówienia: ok 8 tygodni od wydawców europejskich, ok 12
tygodni od wydaw ców z innych krajów.
Ó a Klientów indyw idualnych pobieramy zaliczkę w wysokości 20% wartości zamówienia.
Wszelkich informacji udzielamy w siedzibie firmy: ul. Grzybowska 31 A, 00-333 W arszawa oraz
telefonicznie tel. (0-22) 654 06 75 w godz. 9 - 17, fax (0-22) 638 22 33.
W płat zaliczek należy dokonywać na nasze konto:
KB SA, HI O /W arszaw a, 15001126 - 14889 - 27001 - 1 - 111.
Zam ówienia m ożna kierować również do naszych filii:
44-109 Gliwice Łabędy
ul. Strzelców Bytomskich 17/11
Tel. (32) 134 29 33; tel/fax (32) 31 94 94

30-518 Kraków
Rynek Podgórski 9
Tel/Fax: (12) 56 21 02

OBJAŚNIENIA ZDJĘĆ NA OKŁADCE:
Zdjęcia komety Hale’a-Boppa, która w tym miesiącu znajduje się najbliżej Ziemi i najokazalej wyglą
da na niebie, wykonane przez miłośników astronomii: Jerzego Marcinka z Lublina 8 marca za pomocą
obiektywu TESSAR 4.5/250 mm podczas 500 s ekspozycji na filmie Fujicolor 800 Super G plus
(pierwsza strona okładki), Jerzego Giergielewicza ze Szczecina w dniu 4 marca (druga strona
okładki) i 5 marca (trzecia strona okładki) za pomocą obiektywu Tamron 3.5/200 mm podczas 6
min. ekspozycji na filmie Kodak Gold 400 ASA (zwróćmy uwagę na zmiany w wyglądzie komety,
które zaszły w ciągu jednej doby) i Roberta Bodzonia z Jarosławia 8 marca za pomocą teleskopu
Newtona 150/900 podczas 5 min. ekspozycji na filmie Konica 200 (czwarta strona okładki).
U R A N I A - M iesięcznik Polskiego Tow arzystw a M iłośników Astronom ii. Redaguje kolegium : K rzysztof Zioikow ski redaktor naczelny, M agdalena Sroczyńska-K ożuchow ska - sekretarz redakcji. A dres redakcji: ul. Bartycka 18, 00-716
W arszaw a. A dres w ydawcy: Zarząd G łów ny PTM A, ul. św. Tom asza 30/8, 31-027 Kraków , tel 22 38 92. N r konta PTM A
PKB L ublin o/K raków 17701363-1603-111-KOBI-Ol. Koszt w ytw orzenia tego zeszytu 4,80 zl. Uranię rozprow adza s ię w
ram ach składki członkow skiej; w 1997 roku 50 zł. C ena poza PTM A 4,80 zł. Nr indeksu 380016.
Druk: Zakład Poligraficzny Wydawnictwa PLATAN, Kryspinów 189, 32-060 Liszki
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