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f  W lutym tego roku odbyła się druga misja ^  
serwisowa promu kosmicznego Discovery do 
Teleskopu Kosmicznego Hubble'a, który w 
tym miesiącu obchodzi siódmi} rocznicę uru
chomienia. Zdjęcia na okładce i notatka w 
Kronice upamiętniają te wydarzenia. Do
brze wiemy, że jest to dzisiaj chyba najdosko
nalszy instrument astronomiczny, a wyniki 
nim uzyskiwane niemal rewolucjonizują 
współczesną astronomię. Ale warto przypo
mnieć, że jest on zasadniczą częścią ambitne
go programu utworzenia w przestrzeni po
zaziemskiej kosmicznego obserwatorium 
astronomicznego złożonego z czterech wiel
kich teleskopóiu badających Wszechświat w 
czterech podstawowych zakresach widma 
promieniowania elektromagnetycznego. 
Oprócz Teleskopu Kosmicznego Hubble'a 
(HST) działającego w promieniowaniu lui- 
dzialnym oraz w nadfiolecie i bliskiej pod
czerwieni, od 1991 roku pracuje na orbicie 
okołoziemskiej teleskop promieniowania 
gamma zwany Obserwatorium Comptona 
(GRO), w przyszłym roku ma nastąpić wy
strzelenie teleskopu rentgenowskiego 
(AXAF), a w 2001 roku planuje się utworze
nie teleskopu promieniowania podczerwone
go (SIRTF). Te cztery nowoczesne przyrzą
dy obserwacyjne są konsekwencją zalewie 
czterdziestoletniego rozwoju techniki i tech- 
nologi kosmicznej; przypomnijmy, że za kil
ka miesięcy minie 40 lat od wystrzelenie pier
wszego sztucznego satelity Ziemi. W tym 
roku w Uranii będziemy jeszcze wielokrot
nie starali się pokazać, co astronomia za
wdzięcza rozpoczętej 40 lat temu eksploracji 
przestrzeni kosmicznej.

Wewnątrz numeru reprodukujemy kolej
ną porcję pięknych zdjęć komety Hale‘a-Bop- 
pa wykonanych przez naszych Czytelników.

V__________ ____________ J
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Bartosz Dąbrowski -  Toruń

TRZY ŚWIECZKI NA URODZINOWYM TORCIE 
TORUŃSKIEGO PLANETARIUM

Na terenie toruńskiej Starówki, obok ko
ścioła Najświętszej Marii Panny, a przy uli
cy Franciszkańskiej, w pierwszej połowie 
XIX wieku zbudowano rotundę ze zbiorni
kiem gazowym. W 1981 roku zdecydowano 
aby nieczynny już od lat zbiornik, zaadapto
wać na planetarium. I tak się stało. W 1984 
r. wmurowano tu kamień węgielny...

Tak mógłby zaczynać się seans w nowym 
planetarium, które w tym roku obchodzi 
swoje trzecie urodziny. To zaledwie frag
ment, naprawdę długiej historii jego budo
wy, którego idea sięga okresu międzywojen
nego. Więcej na ten temat, można przeczy
tać w artykule A. Woszczyka “Toruńskie 
Planetarium” w Postępach Astronomii 2/94.

III*
mii*..

Planetarium w  Toruniu.

A paratu ra

Sercem naszego planetarium jest proje
ktor Zeissa typu SPACEM ASTER RFP. 
Został on zamówiony dla miasta Poznania 
na początku lat siedemdziesiątych. Poznań 
zamierzał zbudować cały kompleks kultu
ralno -  sportowy, którego jednym z elemen
tów było planetarium. Budowa nie doszła do 
skutku. Aparaturę w 1982 r. przekazano w 
darze dla Torunia.. Od tego czasu, pieczoło
wicie chroniona oczekiwała na montaż aż do 
roku 1993. Jesienią tegoż roku aparaturę 
zainstalowali: Stefan J a n  ta  i Jerzy P a 
li  g a -  planetariusze z Chorzowa.

Główny projektor, tak jak w każdym in
nym planetarium, służy do wiernego odtwa
rzania wyglądu nieba w dowolnej chwili i z 
dowolnego miejsca na Ziemi. Na sztucznym 
niebie, którym jest 15 m średnicy kopuła, 
możemy oglądać około 6000 gwiazd, konfi
guracje planet na tle zodiaku, układ gwiaz
dozbiorów, fazy Księżyca, zaćmienia -  sło
wem wszystkie zjawiska widoczne z Ziemi 
na niebie prawdziwym. Rozbudowany sy
stem dodatkowych projektorów umożliwia 
“oderwanie się od Ziemi” by móc obejrzeć 
ciekawsze obiekty z bliska.

Nasza aparatura sterowana jest ręcznie, 
prowadzenie seansów jest bardzo skompli
kowane i niekiedy przypomina grę na forte
pianie, którym jest konsoleta. W przyszłości 
mamy nadzieję przejść na sterowanie kom
puterowe.

Dzięki zastosowaniu 360° panoramy, któ
rą tworzy 12 rzutników do slajdów, możemy 
nie tylko podziwiać niebo nad dachami to
ruńskiej Starówki, lecz również krajobrazy 
innych miejsc na Ziemi, możemy odbyć po-
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dróż na Księżyc, podziwiać oszronione ka
niony i wulkany na Marsie czy wreszcie 
udać się w podróż daleko, poza granice na
szej Galaktyki. Dużą liczbę takich panoram 
ma w swojej ofercie planetarium w Madry
cie i Nowym Jorku, z którymi utrzymujemy 
kontakty towarzyskie i handlowe. Poprze
dnio stosowany system, opracowany przez 
nas, oparty był na 8 rzutnikach, do których 
sami przygotowywaliśmy zdjęcia (panora
my).

jjfc,: i j j  riTr

All -  Sky w d z ia łan iu , n a  p lan e ta ry jn y m  n ieb ie  m o żem y  o g lądać 
św ie tln e  ech o  S u p ern o w e j 1987A.

Zainstalowanie systemu Ali Sky, umożli
wiło nam prezentację pojedynczego obrazu 
na całym planetaryjnym niebie, który przy 
średnicy kopuły równej 15 m zajmuje po^ 
wierzchnię ponad 350 m2. Dzięki temu sy
stemowi możemy w jednej chwili znaleźć 
się we wnętrzu katedry, na ulicach ozdobio
nych świątecznymi lampkami, wewnątrz ja 
my ustnej człowieka czy wreszcie być na 
dnie kanionów na Marsie. Z bliska możemy 
oglądać np. mgławice planetarne i galaktyki.

Dzięki kontaktom z planetariami w Ko
penhadze, Jenie, Stuttgarcie, Berlinie czy 
Monachium, mieliśmy możliwość wcześ
niejszego przyjrzenia się opisywanym wyżej 
systemom, co niewątpliwie ułatwiło nam ich 
montaż, który wykonaliśmy we własnym za
kresie.

Ali -  Sky w itrażu.

Dużą rolę w tworzeniu przestrzennych, 
ruchomych obrazów na kopule planetarium 
ma system projekcji video. Bibliotekę pra
wie stu animacji komputerowych tworzy 
materiał zawarty na kilkunastu videody- 
skach laserowych. Umożliwiają one prezen
tację praktycznie wszystkich zjawisk i obie
któw astronomicznych z doskonałą jakością. 
Łącząc obraz video np. z panoramą statku 
kosmicznego możemy przeżyć lot nad po
wierzchniami planet, obejrzeć z bliska ewo
lucję gwiazd, czy trójwymiarową rotację ga-

Ali -  Sky m g ław icy  H elix  N G C  7293.
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laktyki. Dodatkowo efekt “zawieszenia w 
przestrzeni” potęguje ruchomy projektor z 
szerokokątnym obiektywem. Dzięki niemu 
możemy podziwiać wschód ogromnej Ziemi 
( lub dowolnego, innego obrazu) spod hory
zontu kopuły. Dodając przestrzenny, rucho
my obraz video teleskopu Hubbla, czy pro
mu kosmicznego na orbicie uzyskujemy 
efekt doprawdy kosmiczny.

Edukacja astronomiczna

Podstawowym zadaniem naszego plane
tarium jest edukacja astronomiczna. Jedną z 
form działalności są seanse dydaktyczne i 
popularne.

W programach nauczania fizyki i geogra
fii szkół podstawowych i średnich występują 
elementy astronomii. Ze względu na brak 
możliwości prowadzenia obserwacji (pora 
dnia, roku, pogoda, rozświetlone niebo itd.), 
astronomia bez “pracowni obserwacyjnej” 
jest niedostępna, tajemnicza i niezrozumia
ła. Idealną pomocą jest PLANETARIUM.

U nas można obejrzeć sześć seansów dy
daktycznych, w których prezentowany jest 
cały kurs astronomii, od dziennej wędrówki 
Słońca do elementów kosmologii.

Oto ich tematy:
<&■ Cudowna podróż -  czyli kosmos dla naj

młodszych, 
es- Wirująca Ziemia -  czyli konsekwencje 

ruchu obrotowego,
“3s Czy Kopernik miał rację? -  czyli kon

sekwencje ruchu orbitalnego Ziemi,
■ar- Rodzina Słońca -  czyli budowa Układu 

Słonecznego, 
i®- Światła Kosmosu -  czyli o życiu gwiazd, 

Wyspy Wszechświata -  czyli o budowie 
galaktyk.
Warto dodać, że wszystkie seanse nagra

ne zostały na żywo, przez astronomów, dzię
ki czemu uzyskaliśmy efekt żywego konta
ktu z widzem.

W naszym planetarium prowadzimy tak
że specjalne seanse dla studentów Uniwer
sytetu Mikołaja Kopernika, głównie doty
czące zagadnień astronomii sferycznej.

Inną formą popularyzacji są tzw. “seanse 
popularne”, prezentujące w głównej mierze 
współczesne osiągnięcia astronomii. Przy
gotowywane są one w związku z aktualnymi 
zjawiskami astronomicznymi takimi jak np. 
zderzenie komety Shoemaker -  Levy 9 z Jo
wiszem -  Wielkie zderzenie; seans opowia
dający o najbardziej spektakularnych kome
tach naszego stulecia i zapowiadający nad
chodzącą kometę roku 1997 Hale-Bopp -  
Czas komet. Seans pt. Gwiazda Betlejem
ska stara się wyjaśnić, jakim zjawiskiem 
astronomicznym mogła być gwiazda, która 
prowadziła mędrców ze wschodu do Betle
jem. To tylko niektóre z naszych propozycji.

Warto dodać, że seanse są w całości przy
gotowywane w naszym planetarium. Od sa
modzielnego wykonania slajdów na kompu
terze do nagrania komentarza i muzyki. Całą 
tę pracę wykonuje tylko dwóch astronomów: 
Jerzy R a f a 1 s k i i Stanisław R o k i t a .

W piątkowe wieczory możemy przyjść na 
“Muzykę pod gwiazdami” . Tu, dzięki prze
strzennemu systemowi nagłaśniającemu o 
mocy 1200 W i efektom multiwizyjnym, 
prezentowana muzyka nabiera dodatkowego 
wymiaru. Szczególny efekt uzyskujemy 
dzięki urządzeniu produkującemu dym, któ
ry oświetlany daje na sali efekt wielu przeci
nających się barwnych wiązek. W ten spo
sób główny projektor zamienia się w świetl
nego, ruchomego jeża. Seansów tego typu 
odbyło się już blisko 60, a mogliśmy na nich 
posłuchać Vangelisa, Kitaro, muzykę epoki 
Baroku czy największe przeboje rocka. W 
takiej atmosferze odbyły się tu na żywo dwa 
koncerty Józefa Skrzeka i Daniela Blooma, 
z którego wydaliśmy wspólne z firmą X-Ser- 
wis kasetę zatytuowaną „Thorn”.
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W  okolicach 1 listopada prezentowaliśmy 
Requiem  gregoriańskie. Był to pierwszy 
przykład połączenia planetarium i teatru, 
oprócz gwiazd, wystąpił żywy człowiek.

II Toruński Festiwal Książki, przyniósł 
nam nowe doświadczenia. W  murach plane
tarium m ogliśmy gościć czołowych polskich 
poetów. Pod kopułą odbył się “Konkurs jed 
nego w iersza”, który wraz z m uzyką pozo
stawił u słuchaczy na pewno niezapomniane 
wrażenia.

Toruńskie planetarium  organizuje także 
pokazy, np. częściowego zaćm ienia Słońca, 
które miało m iejsce w październiku ubiegłe
go roku. D odatkow ą atrakcją imprezy była 
możliwość obejrzenia filmu w naszej sali ki
nowej dotyczącego tego zagadnienia. Bile
tem wstępu na projekcję była kartka poczto
wa z zaćm ieniem  Słońca wydana przez to
ruńskie planetarium. Z tej propozycji sko
rzystało ponad 800 osób.

Program Pierwszy Telewizji Polskiej, T o
ruńskie Planetarium  oraz Toruński Oddział 
PTM A są organizatoram i telew izyjnego 
konkursu pt. P lan etariu m , którego pom y
słodawcą jest red. Roman K a n c i r u k. 
Dzięki konkursowi nasze planetarium  od
wiedzili już: M irosław H e r m a s z e w s k i  
i prof. A leksander W o l s z c z a n ,  a w  finale 
być może wystąpią: Aleksiej L e o n o w i 
Alan S h e p a r d .  Do jednego z program ów 
udało się zaprosić pięć pokoleń toruńskich 
astronom ów, od założycieli toruńskiej astro
nomii do jej ostatnich wychowanków. Kon
kurs, ze względu na duże zainteresowanie 
widzów, praw dopodobnie będzie kontynuo
wany w przyszłym  roku szkolnym.

Nasze planetarium  je st także współorga
nizatorem konkursu o tem atyce astronom i
cznej dla uczniów szkół podstaw owych oraz 
konferencji m etodycznych dla nauczycieli 
fizyki i geografii. W  1994 r. odbył się u nas 
jubileuszow y zjazd Polskiego Tow arzystwa 
M iłośników Astronom ii.

W  holu planetarium możemy oglądać m i
ni wystawę pięknych zdjęć o tem atyce astro
nomicznej zrobionych przez W iesława 
S k ó r z y ń s k i e g o .

Na ścianie wisi plastyczny model mapy 
Ziemi, na którym umieszczone są tarcze ze
garowe podające aktualne czasy w W arsza
wie, Londynie, M oskwie, Nowym  Jorku, 
Brazylii, Tokio i Sydney. Największy spo
śród zegarów -  warszawski jest “sterowany” 
przez wzorzec atomowy, który znajduje się 
w Niemczech.

Plany

. Naszym marzeniem jest przygotowanie 
wystawy dotyczącej eksploracji i badań 
Układu Słonecznego. Mamy ju ż  przygoto
wane modele, różnych próbników, rakiet i 
wahadłowców. Na zainstalowanie czekają 
trzy fototapety o tematyce astronom icznej 
oraz globusy: Ziemi, M arsa, Księżyca i W e
nus. Dodatkową atrakcją będą prezentowane 
meteoryty.

Rozszerzeniem działalności popularyza
torskiej m oże stać się nasza sala audio-video 
m ieszcząca 110 osób. Chcemy stworzyć tu 
videokino, prezentujące astronom iczne i 
astronautyczne filmy na dużym ekranie.

Planetarium  w statystyce

Rok Liczba widzów

1994 (od 1711) 103106

1995 113133

1996 130052

Toruńskie planetarium położone jest na 
Starówce, w centrum Torunia. Jest to bardzo 
ważne dla przyjeżdżających tu turystów, 
którzy m ogą odwiedzić planetarium przy 
okazji zw iedzania zabytków Starego Miasta. 
Dzięki temu mamy więcej widzów. W arto tu
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Planetarium w Toruniu 
odpowiada czarny słupek

dodać, że planetarium jest instytucją samofi
nansującą się.

W ciągu trzyletniej działalności prze
prowadziliśmy ponad 4000 seansów.

W porównaniu z innymi planetariami na 
świecie, średnia roczna frekwencja widzów 
w planetarium o podobnej średnicy kopuły 
wydaje się bardzo wysoka.

Wykres prezentuje liczbę widzów odwie
dzających planetaria w ciągu roku. Dane po

chodzą z International Planetarium Society.
Nasze planetarium ma już trzy lata. Wiele 

pomysłów udało nam się zrealizować, ale 
jeszcze więcej czeka na swoją kolej. O tym 
co mamy do przedstawienia najlepiej prze
konajcie się Państwo sami odwiedzając na
sze planetarium.

Zapraszamy.

T. Zbigniew Dworak -  Kraków

ZADZIWIAJĄCY ŚWIAT KSIĘŻYCÓW SATURNA

Nie ma dla miłośnika astronomii, zwłasz
cza początkującego, bardziej zachwycające
go widoku od Saturna w otoczeniu pierście
ni. Planeta jest bez trudu widoczna nieuzbro
jonym okiem, ale pierścienie można zoba
czyć dopiero przez mały teleskop.

Kiedy w 1610 roku G a l i l e u s z  skiero
wał swoją niedoskonałą jeszcze lunetę ku 
Saturnowi, to ze zdumieniem dostrzegł, że 
kształt tej planety wyraźnie różni się od wy
glądu innych ciał Układu Słonecznego. Za
miast tarczki zobaczył jakby potrójny, dziw
ny twór. Wiadomość o tym zaszyfrował w 
postaci anagramu: smaissmrmilmepoetalev-

mibunenugttaviras, który zamieścił w Wy
słanniku gwiazd.

Próbował ten anagram rozwiązać Kepler 
sądząc, że chodzi o księżyce Marsa. Tym
czasem prawdziwe odczytanie brzmiało: Al- 
tissimum planetam tergeminum observavi, 
czyli „Widziałem najwyższą planetę potrój
ną”. Początkowo Galileusz sądził, że odkrył 
dwa księżyce Saturna, ale tak nietypowe i w 
tak nietypowym położeniu, iż obawiał się 
zarzutu nieprawdomówności i dlatego za
szyfrował swoje odkrycie jako anagram. 
Miał poniekąd rację, ponieważ niewielu 
wtedy uwierzyło w jego obserwacje -  góry
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na Księżycu? plamy na Słońcu? satelity Jo
wisza? -  to . wszystko złudzenia optyczne! 
twierdzono niemal powszechnie w pier
wszym odruchu niechęci do tych nowości. A 
w przypadku Saturna sam Galileusz był 
skłonny uwierzyć, iż uległ złudzeniu, kiedy 
w 1612 r. obserwując Saturna skonstatował, 
że ma on wygląd normalnej, bez żadnych 
przydatków, tarczki. Lecz po paru latach 
znowu zobaczył owe „przydatki” i nadal nie 
wiedział, co właściwie widzi.

Po Galileuszu Saturna „z przydatkami” 
obserwowało wielu astronomów, w tym Jan 
H e w e l i u s z  z Gdańska, lecz ciągle nie 
rozumiano, czym są owe ansae (uchwyty, 
rączki), jak je  zaczęto nazywać. Dopiero w 
1656 roku Christian H u y g e n s  dysponu
jąc lepszym niż poprzednie teleskopem roz
poznał wreszcie prawdziwą naturę zagadko
wych tworów u Saturna, ale -  ponieważ nie 
był tego pewny, lecz chciał zapewnić sobie 
priorytet -  informację o tym zawarł w nastę
pującej postaci:

aaaaaa cccc d eeeee g hh 
iiiiii 1111 mm nnnnnnnnn 
oooo pp q rr s tttt uuuu.
Nikt nigdy nie zgadłby zapewne, co ten 

zbiór liter oznacza, gdyby sam Huygens w 
1659 roku, w dziele Systemu Saturnium , nie 
rozszyfrował go następująco: Annulo cingi- 
tur, tenui piano, nusquam cohaerente, ad ec- 
lipticam inclinato -  czyli „Otoczony pier
ścieniem, cienkim i płaskim, nigdzie nie do
tykającym, nachylonym względem eklipty- 
ki” . Huygens dostrzegł także, jako pierwszy, 
cień pierścienia na tarczy planety.

Odkrycie Huygensa również przyjęto z 
niedowierzaniem, lecz argumenty, jakie 
przeciwko niemu wytaczano, były tak niepo
ważne, iż niebawem i inni astronomowie za
opatrzywszy się w doskonalsze instrumenty 
potwierdzili słuszność spostrzeżeń Huygen
sa. A więc Saturna otacza pierścień! Była to 
sensacja nie lada, dotąd bowiem wierzono,

powszechnie uważano, że wszystkie ciała 
kosmiczne winny mieć kształt sferyczny. 
Tymczasem pierścień był tworem płaskim 
obiegającym Saturna w płaszczyźnie jego 
równika.

Huygens wyjaśnił także, dlaczego czasa
mi pierścień jest niewidoczny. Kiedy Saturn 
znajduje się w gwiazdozbiorze Lwa lub Ryb, 
wtedy pierścień ustawia się do nas krawę
dzią i przez małe instrumenty nie można go 
w ogóle dostrzec.

Wkrótce okazało się, iż należy używać 
liczby mnogiej -  pierścienie, ponieważ w 
1675 r. Gian Domenico C a s s i n i  zaobser
wował cienką ciemną linię na pierścieniu i 
poprawnie ją  zinterpretował jako przerwę w 
materii tworzącej pierścień. W trzydzieści 
lat później Cassini wysunął słuszną hipote
zę, że pierścienie składają się z oddzielnych 
brył, odłamków materii, a więc jakby z mnó
stwa minisatelitów wspólnie obiegających 
Saturna. Musiało jednak upłynąć wiele lat, 
zanim odkrycie oraz hipoteza Cassiniego zo
stały potwierdzone. Jedynie Cassini junior 
uznał ją  w zupełności.

W 1837 r. Johann Franz E n c k e  do
strzegł drugą, węższą przerwę w pierścieniu 
zewnętrznym (zwanym pierścieniem A), zaś 
w rok później Johann Elert G a l i e  odkrył 
trzeci pierścień, nazywany krepowym i oz
naczony literą C.

Hipotezę Cassinich, że pierścienie Satur
na składają się z niewielkich oddzielnych 
brył materii, udowodnił ostatecznie na dro
dze matematycznej słynny fizyk James 
Clark M a x w e l l  w 1857 r., zaś dowód ob
serwacyjny zdobyto dopiero w 60 lat 
później, kiedy John K n i g h t  i Maurice A. 
A i n s 1 i e prześledzili, niezależnie od sie
bie, zakrycie gwiazdy przez pierścienie. 
Gwiazda nigdy całkowicie nie zniknęła i 
przez przerwy była bardzo wyraźnie wido
czna.
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W XX wieku zostało odkrytych jeszcze 
kilka pierścieni -  bardzo słabych i z trudem 
zauważalnych. Pierścień D, najbardziej we
wnętrzny, dostrzeżono już w 1907 roku oraz 
w latach późniejszych, lecz obserwatorzy 
uczciwie przyznawali, że nie są przekonani, 
czy naprawdę go widzieli. W latach siedem
dziesiątych pojawiły się doniesienia o kolej
nym pierścieniu, aż wreszcie przelot Pione- 
era 11, a potem Voyagerow przyniósł nowe 
dane o pierścieniach, potwierdzając istnienie 
słabych, a także nie zaobserwowanych z Zie
mi dwóch innych pierścieni -  F i G.

W sumie więc system pierścieni Saturna 
składa się aż z siedmiu zasadniczych „utwo
rów”: trzech pierścieni „klasycznych” (A, B, 
C) oraz czterech (D, E, F, G) odkrytych w 
naszym stuleciu, w tym dwa (F i G) -  przez 
kamery i czujniki statków kosmicznych.

Najbardziej wewnętrzny, słaby pierścień 
D rozciąga się powyżej górnej granicy obło
ków w atmosferze Saturna i ma szerokość 
kilku tysięcy kilometrów. Jest on oddzielony 
dość szeroką szczeliną od pierścienia C roz
ciągającego się od 12500 do 19000 km 
ponad najwyższą warstwą obłoków. W tym 
otoku istnieją dwie szczeliny szerokości 
około 200 km i 300 km. Pierścień C składa 
się z brył materii o rozmiarach od kilkudzie
sięciu centymetrów do mniej więcej 2 m. Od 
następnego, najjaśniejszego pierścienia B 
dzieli go mało wyraźna przerwa (około 
4000 km), zwana francuską, którą w 1943 r. 
odkrył Bernard L y o t , a jej istnienie po
twierdziły kamery Pioneera 11. Sam pier
ścień B ma szerokość 15 500 km. Pomiędzy 
nim a kolejnym pierścieniem (A) istnieje 
przerwa Cassiniego o szerokości niemal 
4500 km. Pierścień A ma natomiast szero
kość 17 500 km rozpościerając się do odle
głości około 76 500 km od górnych warstw 
atmosfery olbrzyma Saturna. W pobliżu 
zewnętrznej krawędzi pierścienia A znajdu
je się przerwa Enckego o szerokości 328 km.

Za tym pierścieniem (licząc od planety) Pio
neer 11 odkrył bardzo wąski (około 5 0 -1 0 0  
km) i niezwykły pierścień F oddzielony 
przestrzenią 4000 km, nazwaną przerwą Pio
neera.

I wreszcie w odległości około 1 000 000 
km od Saturna znajduje się szeroki gazowy 
pierścień E złożony głównie z atomów wo
doru.

Nim zostaną opisane dalsze rewelacyjne 
odkrycia w świecie pierścieni Saturna oraz 
wyjaśnione szczegóły ich zadziwiającej bu
dowy, należy się zaznajomić ze światem 
księżyców tej planety, które w znacznej mie
rze odpowiadają za wiele osobliwości pier
ścieni.

W 1655 roku Christian Huygens obser
wując wysoko świecącego na niebie Saturna 
dostrzegł obok niego słabą gwiazdkę, co do 
której powziął podejrzenie, że jest ona -  być 
może -  księżycem tego gazowego olbrzyma. 
Po kilku miesiącach obserwacji umocnił się 
w tym przekonaniu i swoje odkrycie opubli
kował w pracy De Saturni luna observatio 
nova, wydanej w następnym roku w Hadze. 
Potem, nazywając nowo odkryte ciało po 
prostu Luna Saturni, Huygens wdał się w 
przedziwne rozważania zbliżone nieco do 
pitagorejskich koncepcji. Otóż stwierdził on, 
że ciał obiegających Słońce jest dwanaście: 
sześć planet, nasz Księżyc, cztery satelity 
Jowisza i właśnie Luna Saturni -  zaś 12 to 
liczba doskonała, miła Stwórcy, w związku 
z czym żadne już więcej ciało w naszym 
Układzie nie istnieje. Trzeba trafu, że jesz
cze za życia Huygensa zostały odkryte inne 
księżyce Saturna. W 1671 roku nowy księ
życ tej planety, nazwany potem Iapetusem, 
został dostrzeżony przez wielokroć już 
wspominanego Cassiniego, który w rok 
później zobaczył obok Saturna jeszcze jed
nego satelitę, znanego obecnie pod nazwą 
Rhea. Cassini również uległ magii liczb (al
bo było to czyste wyrachowanie). Stwierdził
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bowiem, że czternaście ciał obiegających 
Słońce bardzo dobrze koresponduje z osobą 
króla Francji, Ludwikiem  XIV, noszącym 
przydom ek Le Soleil (Słońce). Zwrócił 
oczyw iście na to uwagę królowi, a Jego W y
sokość nakazał, żeby wybito specjalny pa
m iątkowy m edal. Ale nie minęło 12 lat i 
Cassini odkrył w równonoc wiosenną 1684 
r. od razu dw a następne księżyce Saturna, 
które dziś noszą nazwy Tethys i Dione.

W  sto pięć lat później W illiam H e r -  
s c h e 1 w ciągu niespełna m iesiąca odkrył 
jeszcze dwa księżyce tej „najwyższej” pla
nety, nazwane potem Enceladus i Mimas.

Ponieważ zdecydowano -  a uczynił to 
chyba jako  pierwszy Cassini -  żeby księżyce 
Saturna num erować zgodnie z ich odległo
ścią od planety, a nie według kolejności od
krycia, jak  się to stało w przypadku satelitów 
Jowisza, zatem po każdym odkryciu przy
chodziło astronom om  zm ieniać numerację. 
Nie bardzo w iadom o, dlaczego tak uporczy
wie trzym ano się tego niezadowalającego 
systemu, zw łaszcza że należało się spodzie
wać, iż najpóźniej mogą zostać odkryte naj
bardziej wewnętrzne satelity -  i znowu trze
ba będzie zm ieniać całą numerację.

Kolejny księżyc, Hyperion, odkryło w 
1848 r. (niezależnie od siebie) dwóch obser
watorów: W illiam  C. B o n d i -  w dwie no
ce później -  W illiam  L a s s e l l . Przyspo
rzyło to kłopotów  w niefortunnie pom yśla
nym system ie oznaczania satelitów Saturna. 
W  tej sytuacji Sir John H e r s c h e 1 zapro
ponował w 1858 roku wykaz tytanów, któ
rych im iona m ogłyby zostać użyte do nazy
wania księżyców Saturna. W arto też zwrócić 
uwagę, że w II połowie XIX w. nikt już nie 
zajmował się m istyką liczb ... I całe szczę
ście, w 1898 r. bowiem  W illiam H. P i c k e - 
r i n g  odkrył na kliszy fotograficznej dzie
wiąty księżyc Saturna i zaproponował, żeby 
nazwać go Phoebe. N azwę zaaprobowano, 
ale w w ykazach Phoebe nadal się pojawia z

numerem IX.
Na ponowne „zam ieszanie” trzeba było 

długo czekać -  ponad pół wieku. W prawdzie 
„w m iędzyczasie”, w 1905 roku, Pickering 
odkrył na kliszach (z 1904 r.) jeszcze jeden 
księżyc, który nazwał Themis, ale później 
nie był on przez nikogo obserwowany.

Kiedy pod koniec 1966 r. Auduin D o 
l i  f u s odkrył wewnątrz orbity M im asajesz- 
cze inny księżyc i nazwał go Ianusem, nada
no mu numer dziesiąty (X), czyli postąpiono 
tak, jak  to czyniono z satelitami Jowisza. 
Nowy księżyc jednak zaginął. Lecz w kilka
naście lat później Pioneer 11 zarejestrował w 
pobliżu pozycji przewidywanej dla Ianusa 
nieznany obiekt. W ydawać by się mogło, że 
wszystko jest w porządku -  Ianus został od
naleziony. Tym czasem  okazało się, iż nie
mal po tej samej orbicie krążą... dwa sateli
ty. Powstał dylemat -  który z nich jest zagu
bionym Ianusem? A m oże żaden? Ostatecz
nie ustalono, że jeden z nich będzie się jed 
nak nazywał Ianus, a drugi -  Epimetheus.

Nie byl to koniec z niespodziankam i w 
układzie księżyców Saturna. W  1980 roku, 
podczas przeprowadzanych z Ziemi obser
wacji tej planety, na orbicie Dione -  w odle
głości 60° od niej -  odkryto niewielki księżyc 
oznaczony prowizorycznie 1980S6 i nazy
wany niekiedy Dione B, a ostatnio -  Helene.

Natom iast na orbicie Tethys, w punktach 
libracyjnych L4 i L5 Układu Saturn-Tethys, 
odkryto drobne księżyce, które nazwano Te- 
lesto i Calypso.

Zam ieszczona tabela zawiera dane o 
dwudziestu pięciu księżycach Saturna, któ
rych istnienie wydaje się być potwierdzone. 
Przypuszcza się jednak, iż może być ich wię
cej, z tym, że trudno rozstrzygnąć, czy zaob
serwowane duże bryły materii w rejonie 
pierścieni uznać za niewielkie satelity, czy 
też uważać je  za składniki pierścieni, toteż 
niektórzy utrzymują, iż wokół Saturna krąży 
przynajm niej 18 księżyców.
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Najbliższe planecie księżyce: 1980S35, 
1980S36 i Pan poruszają się wśród pierście
ni. W ewnętrzna grupa księżyców: Atlas, Pro
metheus i Pandora, a także Ianus i Epimethe- 
us, biegną blisko zewnętrznej granicy pier
ścienia A. Okazało się, że satelity Prom ethe
us i Pandora poruszają się w rezonansie bli
skim 1 : 1 znajdując się w obszarze pierście
nia F i to one najprawdopodobniej mają 
wpływ na jego przedziwny kształt. Otóż na 
pierścień F składają się trzy (co najmniej) 
śrubowo nawinięte „w łókna”, co wydaje się 
przeczyć zasadom mechaniki nieba. Jeśli jed 
nak weźmiemy pod uwagę to, że Prometheus 
porusza się blisko wewnętrznej granicy tego 
pierścienia, zaś Pandora -  blisko zewnętrz
nej, to ich wypadkowe oddziaływanie grawi
tacyjne może doprowadzić do tak dziwacz
nej, chociaż niezbyt stabilnej konfiguracji 
pierścienia F. W  rzeczy samej okazało się, iż 
okresy orbitalne tych satelitów „pasterskich” 
(jak je  żartobliwie nazwano) nie są dokład
nie współmierne i księżyce od czasu do cza
su zbliżają się do siebie, a wtedy pierścień F 
przyjm uje bardziej „norm alną” konfigurację 
współśrodkowych okręgów. Nie jest też wy
kluczone, że na ten pierścień oddziałuje dość 
mocno również dalszy księżyc, Atlas, cho
ciaż jego  rozmiary zdecydowanie mniejsze 
od rozmiarów satelitów „pasterskich” .

W  ogóle układ pierścieni i satelitów Sa
turna m a dziwne właściwości, a zjawisko re
zonansu przejawia się w nim tak wyraźnie, 
iż staje się to co najmniej zastanawiające.

Przegląd tych osobliwości zaczniemy od 
klasycznych pierścieni (A, B, C) i klasycz
nych księżyców Saturna (Mimas, Enceladus, 
Tethys, Dione, Rhea).

Przekazane przez sondy Voyager 1 i 2 
zobrazowania pierścieni wywołały pewną 
sensację -  wyjaśniło się bowiem, że składają 
się one z setek kręgów i przerw, co oznacza, 
iż powstawanie zjawiska rezonansu prowa
dzącego do „unikania” przez bryły materii

niektórych orbit wywołuje nie tylko pięć 
wyżej wym ienionych najbliższych księży
ców Saturna, lecz także pozostałe -  w tym 
nowo odkryte.

Stw ierdzono również, że pierścienie A, B 
i C m ają różną strukturę i różny skład. Pier
ścień A jest najbardziej jednorodny i zawiera 
wiele drobnych ciał o przeciętnych rozm ia
rach kilkudziesięciu centymetrów, chociaż 
trafiają się w nim bryły o średnicy mniej 
więcej 10 m. Przerw w nim jest niewiele, a 
znana od dawna przerwa Enckego (w której 
dostrzeżono jednak kilka słabych pasemek -  
smug) utworzyła się na skutek oddziaływa
nia dwóch satelitów -  Ianusa i Epimetheusa. 
Nie je st też całkiem pusta przerwa Cassinie- 
go -  zaobserwowano w niej aż dwadzieścia 
kręgów. Na powstanie tej przerwy wpłynęło 
oddziaływanie M im asa pozostającego z nią 
w rezonansie 2 : 1 .

Najbardziej skom plikowaną strukturę 
wykazuje pierścień B -  je s t on najjaśniejszy 
i najmniej przezroczysty, a z racji występo
wania w nim wielkiej liczby kręgów oraz 
wąskich przerw porównuje się go czasami 
do płyty gramofonowej. Rozmiary ciał tw o
rzących ten pierścień są mniej więcej takie 
same jak  w pierścieniu A, lecz brył tych jest 
znacznie więcej.

Na obu pierścieniach zostały zarejestro
wane ciem ne smugi rozchodzące się radial
nie i rotujące z okresem ruchu wirowego Sa
turna. Te „szprychy” powstają w ciągu kil
kudziesięciu minut i istnieją kilka dni. Tw o
rzą je  zapewne, jak  to zasugerował Richard 
J. T  e r r i 1 e , naładowane elektrycznie czą
stki pyłu lub drobiny lodu, które oddziały- 
wują z m agnetosferą Saturna.

Okazało się, że smugi te były już obser
wowane przez Richarda A. P r o c t o r a  w 
1858 r., następnie przez Eugenea A n t o 
n i  a d i e g o w 1896, a potem przez Bernar
da L y o t a w 1943 i W . L i v i n g d t o n a  w 
1858.
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Przeprowadzone obserwacje spektralne 
klasycznych pierścieni pozw alają sądzić, iż 
tw orzące je  bryły i okruchy materii stanowią 
kryształki lodu z dom ieszką pyłów oraz od
łam ki skalne pokryte lodem.

Jeszcze w XIX wieku Ludwig d ’ A r 
r e s t  zauważył pewne prawidłowości w ru
chach pięciu księżyców Saturna. Okazuje 
się, że Tethys znajduje się w rezonansie 2 : 1 
z M im asem , a D ione -  rów nież w rezonansie 
2 : 1 z Enceladusem . D la dalszych księży
ców d ’A rrest stw ierdził występowanie na
stępujących zależności: rezonans 4 : 3 m ię
dzy H iperionem  a Tytanem , rezonans 5 : 1 
między Iapetusem a Tytanem  i rezonans 5 : 1 
m iędzy H iperionem  a Rheą. Okazało się 
również, iż m ożna znaleźć inne jeszcze rezo
nanse pom iędzy niektórymi księżycami a 
przerwam i w pierścieniach: rezonans 3 : 1 
m iędzy M im asem  a przerw ą francuską, re
zonanse - 3 : 1  m iędzy Enceladusem  a prze
rw ą C assiniego i 4 : 1 między Tethys a prze
rw ą Cassiniego, następnie rezonans 5 : 3 
m iędzy M im asem  a przerw ą Enckego, wre
szcie rezonanse - 3 : 2  między M im asem  a 
pierścieniem  F i 3 : 1 m iędzy Tethys a pier
ścieniem F.

W ykryte współm ierności między okresa
mi ruchów orbitalnych satelitów a pierście
niami oraz między samymi księżycam i wy
m agają jeszcze teoretycznego w yjaśnienia i 
uzasadnienia.

Herm an S t r u v e  wykorzystując wyniki 
badań nad zjawiskam i rezonansu w układzie 
Saturna doszedł do następujących wnio
sków: M im asa i Enceladusa charakteryzuje 
znaczna libracja fizyczna, a ich największe 
zbliżenie zachodzi zawsze w okolicy jedne
go i tego sam ego punktu, w którym płasz
czyzna równika planety przecina się z płasz
czyzną orbity księżyca. N atom iast m aksy
m alne zbliżenia D ione z Enceladusem  zda
rzają się wtedy, kiedy Enceladus znajduje się 
w przyplanetarnym  punkcie swojej orbity. Z

kolei orbita Rhei pod wpływem sąsiedniego 
masywnego Tytana stała się ekscentryczna i 
co 38 lat Tytan sprawia, że w iększa oś orbity 
Rhei odchyla się o około 18° od swego śred
niego położenia w przestrzeni.

Grupa wewnętrznych satelitów krąży wo
kół Saturna ruchem prostym  po kołowych z 
reguły orbitach w płaszczyźnie równika ma
cierzystej planety. Okresy ich ruchu obroto
wego są tożsam e z okresami ich ruchu obie
gowego. Sondy Voyager 1 i 2 przekazały na 
Ziem ię obrazy powierzchni tych księżyców, 
co wybitnie zw iększyło naszą wiedzę o tego 
rodzaju ciałach kosmicznych -  m ożna je  bo
wiem uważać za swego rodzaju obiekty po
średnie między dużym i planetoidami a nie
wielkimi księżycami.

Rozmiary pięciu klasycznych księżyców 
Saturna wynoszą od kilkuset do półtora ty
siąca kilom etrów. Ich powierzchnie, pokryte 
„lodolądam i” lub warstwą lodu z domieszką 
krzemianów, są usiane kraterami uderzenio
wymi o różnych średnicach, czyli wyglądają 
podobnie jak  satelity innych planet.

N a najmniejszym księżycu w tej grupie 
(nie licząc nowo odkrytych) -  M im asie -  
widnieje ogromny krater o średnicy blisko 
135 km, co stanowi niemal 1/3 rozmiarów 
globu. Jest to zarazem stosunkowo najgłęb
szy krater w Układzie Słonecznym -  różnica 
poziomów między dnem krateru a jego wie
rzchołkiem (krawędzią wału) sięga prawie 
10 km. N a antypodach tego krateru teren jest 
silnie zaburzony.

Kolejny księżyc, Enceladus, wydawał się 
początkowo zupełnie gładki, ale potem, kie
dy V oyager 2 zbliżył się do niego na odle
głość zaledwie 100 000 km, wyjaśniło się, że 
i na jego  powierzchni występują kratery do
liny i inne nierówności terenu, a ich obe
cność m askow ała warstwa czystego niemal 
lodu. Okazało się także, iż Enceladus ma na
dal aktywne wnętrze, dzięki czem u ciągle 
zm ienia jeszcze sw oją powierzchnię (w geo-
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logicznej skali czasu). N iewykluczone, że tę 
aktywność powodują siły pływowe wywoła
ne oddziaływaniem  grawitacyjnym Saturna 
oraz Dione, z którą Enceladus porusza się w 
rezonansie 1 : 2. Jest wysoce praw dopodob
ne, że na Enceladusie działają gejzery wod
ne lub metanowe, a wypływająca i zam arza
jąca ciecz pokrywa stare formacje maskując 
ich obecność. W każdym razie poszczególne 
fragmenty powierzchni tego księżyca bar
dzo różnią się wiekiem.

Na liczącej ponad 1000 km średnicy Tet- 
hys (a więc tej samej wielkości co planetoida 
Ceres) zauważono formację podobną do Księ
życowego M are Crisium. Jest to ogromny 
krater o rozmiarach blisko 450 km i głęboko
ści aż 15 km. Pośrodku znajduje się górka 
centralna o średnicy około 40 km. Na antypo
dach krateru widnieje nieregularnie ukształ
towany teren, który zapewne uformował się 
w wyniku zogniskowania fal sejsmicznych 
wywołanych upadkiem wielkiego meteorytu.

Na powierzchni Tethys znajduje się rów
nież potężna rozpadlina podobna do dolin 
ryftowych na Ziemi. Długość tej doliny wy
nosi 1500 km, a szerokość -  około 60 km. Ta 
osobliwa rozpadlina -  o nazwie Ithaca Chas- 
ma -  powstała prawdopodobnie pod koniec 
aktywności tego księżyca, kiedy to doszło do 
gwałtownego ochładzania i zam arzania pier
wotnie ciekłego globu. Jego średnią gęstość 
ocenia się na równą gęstości wody! -  1000 
kg/m3.

Towarzyszące Tethys satelity Telesto i 
Calypso są niewielkimi ciałami o rozm ia
rach kilkudziesięciu kilometrów.

Nieco większa i masy wniejsza od Tethys 
jest Dione. N a jej powierzchni dostrzeżono, 
obok licznych kraterów, długie białe smugi 
utworzone najprawdopodobniej przez lód 
widoczny w szczelinach skalnych lub roz- 
pryśnięty i wyrzucony po upadku dużego 
meteorytu. Co ciekawe -  na odwróconej od 
Saturna stronie (półkuli) stw ierdzono mniej

liczne występowanie kraterów niż na półkuli 
zwróconej ku planecie.

N ajw iększa w tej grupie, bo „aż” o ponad 
półtoratysiąckilom etrowej średnicy Rhea 
jest całkowicie pokryta licznymi kraterami 
nie tylko zachodzącymi na siebie, ale rów 
nież znajdującymi się jeden wewnątrz dru
giego. Świadczy to, że powierzchnia Rhei 
utworzyła się bardzo, bardzo dawno -  je s t to 
nawet, jak się wydaje, jedno z najstarszych 
ciał w Układzie Słonecznym.

Podobnie jak w przypadku Callisto po
wierzchnia Rhei jest dość ciemna, czyli roz- 
kruszona w wyniku upadku m ateria m eteo
rytowa „przysypała” zupełnie „lodoląd” . 
Kratery mają nieregularne kształty, co suge
ruje, iż w trakcie „wielkiego bom bardow a
nia” powierzchnia globu podlegała jednak 
pewnym ruchom tektonicznym. Średnica 
największego z poznanych kraterów wynosi 
prawie 300 km, a większość widocznych 
kraterów ma przeciętne rozmiary mniej w ię
cej 75 km.

Kolejnym satelitą Saturna jest Tytan -  je 
den z największych i najciekawszych księ
życów w Układzie Słonecznym, tworzący 
swoistą grupę z niewielkim Hyperionem. 
Oba te księżyce obiegają Saturna po elipty
cznych orbitach, których płaszczyzny z lek
ka tylko są nachylone do płaszczyzny rów ni
ka planety.

Tytan to rzeczywiście tytan wśród księży
ców -  drugi co do rozmiarów po Ganime- 
dzie. Jeszcze w latach 1942 -  44 G. K u i - 
p e r  podejrzewał, iż Tytan może mieć atm o
sferę, a następnie rzeczywiście ją  odkrył. 
Obecność otoczki gazowej na Tytanie po
twierdził Voyager 1. Na przesłanych obra
zach Tytan wygląda jak  jednolita pom arań
czowa kula i nie widać na niej żadnych pra
wie szczegółów. Otóż wyjaśniło się, że Ty
tan podobnie jak W enus, ciągle jest spowity 
warstwą obłoków, która zalega na wysoko
ści około 50 km nad powierzchnią globu
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Tabela 1 Podstawowe dane o księżycach Saturna
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Nazwa
Wielka półoś 

[km]
Okres obiegu 

[dni]
Mimośród

Nachylenie orbity 

f]

Średnica
[km]

1980S35 118 200 0,478 20?

1980S36 118 300 0,479 30?

Pan 133 583 0,574 20?

Atlas 137 640 0,602 0,002 0,3 40x20

Prometheus 139 350 0,613 0,003 0,0 140x100x80

Pandora 141 700 0,629 0,004 0,0 110x80x70

Epimetheus 151 422 0,694 0,009 0,34 140x120x100

lanus 151 472 0,695 0,007 0,14 220x200x160

Mimas 185 520 0,942 0,020 1,52 392

1981S12 185 500 0,940 ? ? 10?

Enceladus 238 020 1,370 0,004 0,02 500

(Voyager) 238 000 1,370 ? ? 30?

Tethys 294 660 1,888 0,0 1,86 1060

Telesto 294 660 1,888 ? ? 34x28x26

Calypso 294 660 1,888 ? ? 34x22x22

1981S10 350 000 2,440 ? ? 15?

1981S7 377 400 2,730 ? ? 20?

Dione 377 420 2,737 0,002 0,02 1120

S Helene 377 420 2,737 0,005 0,0 36x32x30

1981S9 450 000 3,550 ? ? 15?

Rhea 527 040 4,518 0,001 0,35 1530

Tytan 1 221 850 15,945 0,029 0,33 5150

Hyperion 1 481 000 21,277 0,104 0,43 410x260x220

lapetus 3 561 300 79,331 0,028 14,72 1460

Phoebe 12 952 000 ' 550,48 0,163 177 220 '

składając się głównie z kropelek azotu two
rzących ów pom arańczowy smog fotoche
miczny. Na w iększych jeszcze w ysoko
ściach (200, 375 i 500 km) zaobserwowano 
również inne warstwy mgieł.

Sam a atm osfera Tyana także składa się z 
azotu (około 85%) oraz argonu (około 12%). 
Pozostałe gazy to przede wszystkim metan 
(ok. 1%), am oniak związany z wodą, etan

wodór, etylen, acetylen, propan, fosforowo
dór i cyjanowodór. Ciśnienie tej atmosfery 
jest wysokie -  wynosi co najmniej 1500 hPa, 
natomiast tem peratura na powierzchni tego 
satelity osiąga 94 K. Sama powierzchnia 
może być pokryta lodem oraz hydratami me
tanu i am oniaku; nie wykluczone też, iż wy
stępują na niej zbiorniki (jeziora? morza?) 
ciekłego metanu.
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D om yślano się też, iż na Tytanie mogą 
jeszcze istnieć czynne wulkany, a obserw o
wane na jego  tarczy -  od czasu do czasu -  
ciemne plamy mogłyby stanowić obłoki wy
rzucanego do atmosfery popiołu wulkanicz
nego. Jednak Voyagery nie potwierdziły tej 
domniemanej działalności wulkanicznej, zaś 
średnia gęstość globu czyni go podobnym, 
pod względem budowy wewnętrznej, do Ga- 
nimedesa czy Callisto.

Najnowszych danych o powierzchni T y
tana dostarczyły przeprowadzone w pod
czerwieni obserwacje z HST, przetworzone 
następnie kom puterowo. Okazało się, iż na 
jednej półkuli (zwróconej -  mówiąc obrazo
wo -  w kierunku ruchu orbitalnego tego 
księżyca) istnieje jasny, biały, rozległy ob
szar - ja k b y  kontynent (lodoląd?), natomiast 
na drugiej półkuli występuje duży ciemny 
obszar. N iestety, na razie nic bliższego o 
tych utworach nie jest wiadome.

Z  obserwacji fotometrycznych wydaje się 
wynikać, że oś rotacji Tytana jest nachylona 
do płaszczyzny jego orbity pod kątem mniej 
więcej 63° -  a więc „pory roku” miałaby 
podobny przebieg jak  na Ziemi, z tym, iż 
zmieniałyby się co ... cztery doby.

Chociaż Tytan znajduje się już  na granicy 
rozległej magnetosfery Saturna, to jednak 
oddziały wuje z nią, podobnie jak  wszystkie 
wewnętrzne satelity. W  okolicy orbity Tyta
na Voyager 1 odkrył chmurę neutralnego 
wodoru tworzącą wokół Saturna torus. 
Oprócz tego atm osfera Tytana m oże być 
źródłem plazmy zasilającej magnetosferę. 
Ponadto jonosfera Tytana działa jako twor- 
nik prądu elektrycznego, który przepływa 
między tym księżycem a planetą mając natę
żenie około 3500 A.

Następny księżyc -  Hyperion -  jest nie
wielkim ciałem  o nieregularnych kształtach. 
Jego dłuższa oś, zwrócona ku Saturnowi, 
jest nachylona do płaszczyzny orbity pod ką
tem 45° (pod takim samym kątem jest nachy

lona również jego oś rotacji). Z tego powodu 
Hyperion wyróżnia się znaczną libracją fizy
czną. Powierzchnię tego globu tworzy przy
puszczalnie m ateriał skalny.

Średniej w ielkości Iapetus niewiele pod 
względem rozmiarów ustępujący Rhei, obie
ga Saturna ruchem prostym  w znacznej już  
od niego odległości, po orbicie eliptycznej 
nachylonej pod kątem 15° do płaszczyzny 
równika planety. W  ciągu jednego obiegu 
jasność tego księżyca zm ienia się prawie o 2 
wlk. gw. (czyli niemal sześciokrotnie), co 
jeszcze zaobserwował jego  odkrywca C assi
ni. Założył on, że jedna półkula Iapetusa jest 
ciem niejsza od drugiej. I rzeczywiście -  ka
mery Voyagera 1 potwierdziły domysł Cas- 
siniego. Jedna półkula jest znacznie cie
m niejsza od drugiej -  w dodatku owa ciem na 
półkula jest zawsze zwrócona w kierunku 
ruchu orbitalnego tego satelity. Powstanie 
takiej ogromnej ciemnej plamy na powierz
chni Iapetusa przypisuje się zderzeniu z ja 
kimś innym ciałem kosm icznym  bądź od
działywaniu samego Saturna, albo też nie
zwykłej aktywności wewnętrznej tego księ
życa. Co prawda ta ostatnia hipoteza nie daje 
odpowiedzi na pytanie, dlaczego akurat ta, 
zwrócona „do przodu”, półkula stała się 
ciemna. A może Iapetus poruszał się kiedyś 
w jeszcze jednym , pyłowym  pierścieniu 
„zbierając” na przednią stronę ciemne czą
stki materii, aż wreszcie pierścień przestał 
istnieć?

Zaobserwowano też na Iapetusie form a
cje przypom inające czapy polarne oraz 
stwierdzono występowanie na jego  pow ierz
chni kraterów meteorytowych. Dodajmy, że 
Iapetus porusza się w rezonansie 1 : 5 z Ty
tanem.

Najbardziej odległa i najm niejsza z klasy
cznych satelitów Saturna -  Phoebe -  obiega 
planetę ruchem wstecznym  po bardzo eks
centrycznej i znacznie nachylonej do płasz
czyzny równika planety orbicie. Okres obie-
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gu wokół Saturna wynosi niemal dokładnie 
półtora roku ziemskiego, natomiast okres ro
tacji tego księżyca wynosi prawie 10 godzin, 
czyli nie został on zsynchronizowany z okre
sem ruchu orbitalnego. Uw aża się, że Phoe
be nie je s t genetycznie zw iązana z układem 
i stanowi ciało przechwycone przez pole 
graw itacyjne Saturna.

Obecnie do układu Saturna wyrusza misja 
Cassini. Sonda dotrze tam w 2004 roku i 
wtedy właśnie uzyskamy pełniejsze dane za
równo o planecie, jak  i o jej pierścieniach i 
księżycach. Co więcej -  odłączy się od niej 
sonda Huygens, która ma wylądować na po
wierzchni Tytana w rejonie dom niem anego 
„lodolądu” .

KRONIKA

Kolejna misja do teleskopu 
kosmicznego Hubblea

Teleskop kosmiczny Hubblea, wyniesio
ny na okołoziem ską orbitę dokładnie siedem 
lat tem u (w kwietniu 1990) przez wahadło
wiec D iscovery, doczekał się w lutym kolej
nej wizyty astronautów  (pierwsza miała 
m iejsce w grudniu 1993). NASA te wizyty 
nazyw a serwisowymi, użytkownicy -  na 
ogół m ów ią o naprawie teleskopu. Obie stro
ny m ają w tym wypadku rację. Planując ob
serwatorium  na 15 lat (a tyle czasu powinien 
„przetrw ać” HST) z góry zakładano konie
czność okresowego dostępu do instrumentu. 
T rzeba było przewidzieć przede wszystkim 
„praw dziw e” naprawianie -  nikt nie przypu
szczał, że będzie aż tak poważne jak  to z 
grudnia 1993. Trzeba było wówczas usunąć 
podstaw ow ą wadę głównego zw ierciadła -  
jego  bardzo dokładnie w yprofilow ana po
w ierzchnia m iała wszak źle dobrany kształt 
co stw ierdzono dopiero po um ieszczeniu te
leskopu na orbicie. Do wadliwej optyki „do
sztukow any” więc został CO STAR -  czyli 
optyczny układ korygujący rozmyty obraz. 
Ponadto wym ieniono panele z bateriam i sło
necznym i -  zupełnie odkształcone na skutek 
drgań jak ie miały m iejsce za każdym  razem 
gdy H ST w chodził w cień Ziemi i panele 
stygły, a potem gdy wychodził z tego cienia 
i panele się nagrzewały. Zainstalowano też

w tej pierwszej misji nową kamerę szeroko
kątną (W ild Field Planetary Cam era 2; w ię
kszość publikowanych, także na łamach 
Uranii, pięknych zdjęć wykonywanych za 
pomocą teleskopu kosmicznego ma nawet w 
podpisie W FPC) oraz zm ieniono 4 żyrosko
py stabilizujące teleskop. Druga misja była 
już  faktycznie bardziej serwisowa niż napra
wcza. Przewidziano bowiem (i to około 20 
lat temu) także i to, że nowe technologie bę
dą tak szybko rewolucjonizować nasze mo
żliwości, że powinno być wykonalne dołą
czanie do teleskopu nowych, lepszych in
strumentów i wobec tego konstrukcja tele
skopu była tak pomyślana, by m ożna było 
montować i wymieniać elem enty tak jak  np. 
klocki lego. Podczas lutowej „wizyty na or
bicie” wym ieniono w sumie osiem „kloc
ków ” . Teleskop ma zamontowany nowy 
czujnik FGS (Faint Guidance Sensor) -  już 
wiadomo, że spisuje się znakomicie tzn. pro
wadzenie teleskopu jest o wiele lepsze. 
Zadowalająco pracuje nowy spektrograf 
STIS (Space Telescope Imaging Spectro
graph), którym zastąpiono jeden ze spektro
grafów poprzedniej generacji. Natom iast 
drugi stary spektrograf podm ieniono na 
N ICM OSa (Near Infrared Cam era and M ul
ti-Object Spectrometer). Przeznaczony do 
obserwacji w bliskiej podczerwieni składa 
się z trzech kamer i całego układu wysoko- 
czułych czujników światła (chłodzonych do



U R A N IA 4/97

temperatury 58K). Dwie kamery NICMOSA 

od początku działały dobrze, kłopoty były z 

trzecią i ciągle nie wiadomo jeszcze jak się 

spisuje. W  sumie druga misja serwisowa 

składała się z czterech zaplanowanych spa

cerów kosmicznych i jednego dodatkowego 

typowo „naprawczego”. Po prostu astronau

ci zauważyli, że termiczna osłona HST, ro

dzaj aluminiowej folii, jest naddarta. Wyglą

da to na zdjęciach jak poszarpane końce ban

dery statku po sztormie. Aby zminimalizo

wać kłopoty zarządzono dodatkowy spacer i 

posklejano rodzajem taśmy klejącej srebrzy

stą powłoczkę. Jest to typowa prowizorka, 

ale jak wiadomo prowizorki są zawsze naj

trwalsze zatem pozostaje nam wierzyć, że do 

kolejnej misji (planowanej na 1999) ponale- 

piane na teleskop plastry nie odczepią się.

MSK

Amaltea

W  ostatnich miesiącach czasopisma 

astronomiczne sporo uwagi poświęcają gali- 

leuszowym księżycom Jowisza. Jest to oczy

wiście w pełni uzasadnione, bo przecież son

da kosmiczna Galileo już drugi rok je bada i 

przekazuje na Ziemię wiele ciekawych, nie

kiedy wprost rewelacyjnych o nich informa

cji. Byłoby dobrze, gdyby badania powyższe 

objęły również Amalteę, ponieważ i ten nie

wielki księżyc Jowisza w zupełności na to 

zasługuje. Co więcej - takie możliwości w 

ramach misji Galileo istnieją i uczeni kieru

jący tym eksperymentem zapewne z tej 

szansy skorzystają. Na razie jednak musimy 

zadowolić się danymi, jakie na temat Amal

tei ustalono na podstawie naziemnych obser

wacji teleskopowych i badań wykonanych 

za pomocą poprzednich sond kosmicznych, 

zwłaszcza obu Voyagerow. A dane te są na

stępujące:

Średnia odległość od Jowisza (w km) 181 300

Średnia odległość w promieniach 

równikowych p la n e ty ....................................2,55

Nachylenie płaszczyzny orbity do płaszczyzny 

równika planety (w s to p n ia c h ) ..................0,4

Mimośród o rb ity ........................................0,0028

Okres obiegu planety (w dniach) . .0,498179

Średnia prędkość orbitalna (w km/s) . . 26,47

Rozmiary księżyca (w km) . . .270x170x150

Masa księżyca (w k g ) ..................717,18x10 17

Średnia gęstość (w g/cm3) ...........................1,8

Albedo ..........................................................0,6

Pod względem wielkości - jak wynika z 

powyższych danych - Almatea zajmuje pią

te miejsce wśród licznej gromady księżyców 

Jowisza. Rozmiarami znacznie ustępuje 

czterem galileuszowym księżycom, toteż nie 

należy się dziwić, że został odkryty dopiero 

w roku 1892 przez E. E . B a r n a r d a ,  który 

posługiwał się 91 cm refraktorem Obserwa

torium Licka. Niestety, okazał się on trud

nym obiektem do obserwacji z Ziemi i jesz

cze ćwierć wieku temu niewiele o nim wie

dzieliśmy, a nawet ocena jego rozmiarów 

dokonana na podstawie tych obserwacji oka

zała się błędna. Sytuacja uległa zdecydowa

nej poprawie, gdy w kierunku Jowisza za

częto wysyłać coraz doskonalsze sondy kos

miczne i gdy z bliska zaczęto przyglądać się 

ciałom tworzącym ten układ. Obrazy otrzy

mane za pomocą sond Voyager wykazały, że 

Amaltea ma nieregularny kształt i pod tym 

względem bardzo przypomina marsjańskie- 

go Phobosa, chociaż jest od niego mniej wię

cej 10 razy większy. Swą najdłuższą oś za

wsze kieruje ku środkowi macierzystej pla

nety, a zatem wiruje dokładnie w takim cza

sie, w jakim obiega Jowisza. Ma wyjątkowo 

ciemną, zabarwioną na czerwono powierz

chnię, uchodząc za najbardziej czerwone 

ciało w Układzie Słonecznym. Sprawia to 

siarka, która pokrywa niemal całą powierz

chnię Almatei, a która pochodzi z erupcji 

wulkanicznych Io. Już z tego choćby powo-
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du księżyc ten zasługuje na bliższe poznanie, 
gdyż m oże to umożliwić rozwiązanie wielu 
problem ów  dotyczących tego egzotycznego 
w ulkanizm u, a przede wszystkim jego  inten
sywności. Uczeni nie potrafią też wyjaśnić 
pochodzenia zielonkawego zabarwienia 
zboczy niektórych wzniesień na pow ierzch
ni A lm athei i zapewne chcieliby dowiedzieć 
się czegoś bliższego o prądach elektrycz
nych indukow anych przez pole m agnetycz
ne Jow isza i ogrzewających wnętrze księży
ca. A lm atea bowiem  -  jak  stw ierdzono -  wy- 
prom ieniow uje więcej energii niż jej otrzy
m uje od Słońca.

Najliczniejszym i utworami topograficz
nymi Almatei są -  podobnie jak na innych 
ciałach Układu Słonecznego -  kratery ude
rzeniowe. Największy z nich Pan ma 90 km 
średnicy i 8 km głębokości, a analogiczne 
parametry drugiego co do wielkości Gaeo 
wynoszą 75 km i 16 km. W ynika z tego, że 
między najwyższymi wzniesieniami tego 
księżyca -  M ons Ida i M ons Lycetas -  a 
dnami wspomnianych kraterów wynosi co 
najmniej 20 km. Doskonale pokazuje to pla
styczna mapa Almatey, która na podstawie 
obrazów otrzym anych za pom ocą sond Voy
ager zestawił w roku 1993 planetolog ame
rykański P. J. S t o o k e .

Stanisław R. Brzostkiewicz

KRONIKA HISTORYCZNA

Clyde Tombaugh -  odkrywca Plutona

W  dniu 17 stycznia 1997 r. w stanie Nowy 
M eksyk zm arł w wieku lat dziew ięćdziesię
ciu odkrywca dziewiątej planety -  Plutona.

Clyde W illiam  T o m b a u g h  urodził się 
4 lutego 1906 roku w Streator w stanie Illi
nois. Pochodził z ubogiej rodziny farmer
skiej, która nie m iała w arunków finanso
wych dla kształcenia syna. Jako kilkunasto
letni chłopiec Clyde zbudował teleskop i go
dzinam i oddawał się obserwacjom  i szkico
waniu powierzchni M arsa oraz Jowisza. 
W łaśnie dzięki tym rysunkom  został w 1929 
roku zatrudniony w Obserwatorium  Low ella 
we F lagstaff (Arizona). Zajm ow ał się tam 
fotograficznym i obserwacjam i nieba. Po
rów nyw anie zdjęć tego sam ego fragmentu 
nieba, w ykonanych w odstępie kilku dni, 
um ożliw iało dostrzeżenie zm ian pozycji ja 
kiegoś obiektu na tle innych. O biekt taki mó
głby być np. nową planetą -  Tom baugh wie
dział o opublikow anych jeszcze w 1915 r. 
przew idyw aniach Percivala L o w e l l a ,

który postulował istnienie nieznanej planety 
zakłócającej ruch Urana i Neptuna -  co prze
widywał W illiam P i c k e r i n g .

18 lutego 1930 roku, dwudziestocztero
letni podówczas Tombaugh, porównując kli
sze fotograficzne uzyskane 23 i 29 stycznia 
tegoż roku zauważył w gwiazdozbiorze 
Bliźniąt nieznany obiekt w miejscu odle
głym o 6° od pozycji wskazanej przez Lo
wella.

Odkrycie Tam baugha ogłoszono 13 m ar
ca 1930 roku w 75 rocznicę urodzin Perciva
la Lowella (a zarazem w 149 rocznicę odkry
cia U rana przez W illiam a H e r s c h e l a  -  
również w gwiazdozbiorze Bliźniąt). Plane
tę nazwano Plutonem, a jej symbol jest 
utworzony z inicjałów Lowella. Propozycję 
tę, którą przekazał profesor astronomii z Ox- 
fordu, H. H. T  u r n e r , zgłosiła jedenastolet
nia dziewczynka V enetia B u r n e y .

Tom baugh później wspominał: „Przez 45 
m inut byłem jedynym  człowiekiem na świe- 
cie, który wiedział dokładnie, gdzie znajduje 
się Pluton. Odkrycie to zelektryzowało
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mnie. Zdałem sobie sprawę, że stanę się 
sławny na całym świecie i przewrócę świat 
naukowy do góry nogami” .

Tak się jednak nie stało. Za swoje odkry
cie otrzymał tylko dziesięciodolarową pod
wyżkę, a także możliwość ukończenia stu
diów na uniwersytecie w Kansas.

Zarazem wkrótce po odkryciu Plutona Er
nest B r o w n  wykazał matematycznie, że 
przewidywania Lowella były z punktu wi
dzenia dynamiki niepoprawne. Wydaje się, 
iż podobne wątpliwości żywił sam Clyde 
Tombaugh, który wprawdzie nie kwestiono
wał obliczeń Lowella, lecz po odkryciu Plu
tona nadal, przez wiele lat, brał udział w „po
szukiwaniu planet pozaneptunowych”, jak 
to napisał w artykule Wspomnienie o odkry
ciu Plutona (Sky and Telescope, nr 3, 1960).

Tombaugh kontynuował obserwacje nie
ba odkrywając także kometę, gromadę kuli
stą, 5 supergromad galaktyk i 775 planetoid, 
z których jedna nosi jego imię.

W 1943 r. Tombaugh został wykładowcą 
w stanowym collegeu w Arizonie, a w 1955 
r. przeprowadził się do stanu Nowy Meksyk 
i podjął pracę w tamtejszym uniwersytecie, 
skąd w 1973 r. odszedł na emeryturę.

W roku 1934 ożenił się z Patrycją E d -  
s o n i miał z nią syna oraz córkę. Zaintere
sowanie astronomią starał się przekazać 
swojej wnuczce ucząc ją  szlifowania zwier
ciadła dla skonstruowania nowego telesko
pu.

Clyde Tombaugh napisał również kilka 
książek -  m. in. wspólnie z Patrykiem M o - 
o r e ’ m , zatytułowaną Out o f Darkness: 
The Planet Pluto.

Tamara Dworak

OBSERWACJE

Perseidy 1996

Rój Perseid jest znany od ponad 2000 lat, 
z tego bowiem okresu pochodzą pierwsze 
wzmianki dotyczące jego aktywności, które 
pojawiły się w kronikach chińskich. Persei
dy stały się jeszcze bardziej znane na począt
ku naszego tysiąclecia, kiedy to irlandzcy 
chłopi ochrzcili je  mianem „łez św. Waw
rzyńca” łącząc ich wzmożoną aktywność z 
katolickim świętem obchodzonym 10 sierp
nia.

W latach 1864 -  1866 Giovanni S c h i a 
p a r e l l i ,  znany miłośnikom astronomii z 
odkrycia „kanałów” na Marsie, przeprowa
dził obliczenia, które pokazały, że orbity 
cząstek z roju Perseid zgadzają się dokładnie 
z orbitą komety 109P/Swift-Tuttle. Bardzo 
duże nachylenie orbity tej komety w stosun
ku do płaszczyzny ekliptyki, wynoszące aż

113.4° powoduje, że meteoroidy z roju Per
seid są raczej wolne od perturbacji grawita
cyjnych innych ciał Układu Słonecznego, co 
pociąga za sobą długą żywotność i stabil
ność roju.

Od początku naszego wieku Perseidy by
ły obserwowane w miarę regularnie. Ich 
aktywność zachowywała się różnie, najczę
ściej wahając się w maksimum w okolicach 
kilkudziesięciu zjawisk na godzinę. Bywały 
jednak lata, kiedy maksymalne liczby go
dzinne nie przekraczały poziomu kilkunastu.

Sytuacja zaczęła robić się ciekawsza na 
początku lat osiemdziesiątych naszego stu
lecia. Według obliczeń Briana M a r s  de  - 
n a , właśnie wtedy miał nastąpić kolejny po
wrót w najbliższe okolice Słońca komety 
macierzystej tego roju. Wszystko wydawało 
się być w najlepszym porządku, bowiem pod 
koniec lat siedemdziesiątych maksymalne
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Zenitalne Liczby Godzinne (ang. Z H R -je s t 
to liczba meteorów jaką obserwowałby je
den obserwator w idealnych warunkach 
atmosferycznych w momencie, gdy radiant 
roju jest w zenicie) dość znacznie wzrosły, 
osiągając maksymalny poziom ZHR = 180 
w roku 1980. Na nic jednak zdały się godzi
ny przeszukiwania nieba, komety 109P/ 
Swift-Tuttle jak nie było, tak nie było. Co 
najciekawsze w latach 1982 -  1987 aktyw
ność Perseid wróciła do normalnego pozio
mu. W roku 1988 znów jednak wydarzyło 
się coś ciekawego. Około 12 godzin przed 
spodziewanym maksimum, ZHRy wzrosły 
do poziomu bliskiego 80, chwilę potem 
spadły do 70, by w zwykłym maksimum 
znów osiągnąć 80. Sytuacja taka powtórzyła 
się dokładnie w roku 1989, tylko tym razem 
nowe maksimum osiągnęło już ZHR w oko
licach 90. Zupełną niespodziankę sprawił 
jednak rok 1991. W momencie odpowiada
jącym długości ekliptycznej Słońca Xo =  
138,58 (co w roku 1991 było równoważne 
godzinie 16h20mUT dnia 12 sierpnia) japoń
scy obserwatorzy odnotowali bardzo ostry 
pik o aktywności ZHR = 350. Zwykłe maksi
mum nastąpiło 12 godzin później z aktywno
ścią nieznacznie przewyższającą poziom 
100. Tak dziwne zachowanie roju Perseid 
sprowokowało Marsdena do ponownego 
przeliczenia orbity komety 109P/Swift-Tut- 
tle. Tym razem uznał on jednak, że kometa 
ta jest identyczna z kometą odkrytą przez 
Keglera w 1737 roku. Nowe obliczenia prze
widywały, że kometa Swift-Tuttle pojawi się 
na naszym niebie w 1992 roku, przechodząc 
przez peryhelium w połowie grudnia tego 
roku. Zanim jednak to nastąpiło, czekała nas 
kolejna akcja obserwacyjna dotycząca Per
seid. Przewidywania mówiły, że maksimum 
aktywności tego roju miało wystąpić o go
dzinie 20h00m UT w nocy z 11 na 12 sierpnia 
1992 r. Był to czas świetny dla obserwato
rów w Polsce, tak więc pomimo pełni Księ

życa występującej właśnie w maksimum, 
dość starannie przygotowywaliśmy się do 
obserwacji. Jakież było nasze zdziwienie, 
kiedy to około godziny 19h40m, tuż po za
chodzie Słońca, gdy niebo było jeszcze moc
no rozjaśnione, odnotowaliśmy kilkanaście 
bardzo jasnych bolidów, a w okolicach go
dziny 22h00m UT nie działo się nic ciekawe
go. Nasze obserwacje dość szybko potwier
dzili Japończycy, którzy maksimum odnoto
wali w godzinach 19h00m -  20h00m UT ( X q  
= 139.50°), czyli około 2.5 godziny wcześ
niej niż oczekiwano.

Dnia 26 września 1992 roku problem 
wzmożonej aktywności Perseid wyjaśnił się. 
Wtedy właśnie japoński miłośnik astronomii 
Tsuruhiko K i u c h i , jako pierwszy odnoto
wał powrót komety 109P/Swift-Tuttle. Do
kładne obserwacje pozwoliły szybko obli
czyć jej aktualną orbitę. Wyszło na to, że po 
przejściu przez peryhelium 12 grudnia 1992 
roku, w styczniu 1993 roku kometa rozminie 
się z orbitą Ziemi tylko o 0.00094 j.a. Nieca
łe 224 dni później, 12 sierpnia o godzinie 
1h 15m UT w tym właśnie miejscu znajdzie 
się Ziemia, napotykając nową materię pozo
stawioną przez kometę. Od razu porównano 
te wartości z konfiguracją komety 55P/Tem- 
pel-Tuttle -  twórczyni Leonid i Ziemi pod
czas pięknego deszczu meteorów z 13 listo
pada 1833 roku, kiedy to liczby godzinne 
osiągnęły poziom conajmniej kilkudziesię
ciu tysięcy zjawisk. Wyszło na to, że Persei
dy 1993 powinny dać aktywność jeszcze 
większą, bowiem w 1833 roku minimalna 
odległość orbit komety 55P/Tempel-Tuttle i 
Ziemi wyniosła 0.0013 j.a., kometa była w 
tym miejscu 308 dni wcześniej, dodatkowo 
kometa 55P/Tempel-Tuttle jest prawie 100 
razy słabsza od 109P/Swift-Tuttle. Nic więc 
dziwnego, że prasa, radio i telewizja trąbiły 
wszem i wobec o deszczu Perseid w nocy z 
11 na 12 sierpnia 1993 roku. Po raz kolejny 
zostaliśmy jednak skarceni przez naturę.
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M aksim um  nie w ystąp iło  około  godziny 
1 h15m U T  ale 2.5 godziny  później ( X o  - 
139.535°) i nie m iało  Z H R  rzędu kilkuset 
tysięcy lecz  ty lko 300. N a pocieszen ie  pozo 
staje nam  fakt, że nie ty lko  m y daliśm y się 
nabrać, bow iem  naw et N A S A  opóźn iła  w y
strzelen ie  sw ego  prom u kosm icznego  oba
w iając się uszkodzeń  jak ie  m oże spow odo
w ać oczek iw any  deszcz  Perseid.

P om im o tego , że w yniki ob liczeń  n iek tó 
rych astronom ów  sugerow ały  m ożliw ość 
dużej ak tyw ności także w roku 1994, obser
w atorzy am erykańscy  odnotow ali m aksy
m alne Z H R y około  250. W  roku 1995 pełn ia 
K siężyca w ystępu jąca 10 sierpn ia  dość sku 
tecznie  u trudniła  obserw acje  roju, w ydaje 
się jed n ak , że m aksym alne Z H R  = 160 odno 
tow ano około  godziny  18h00m U T  dn ia  12 
sierpn ia , co odpow iada =  139.64°. P on i
żej postaram  się p rzedstaw ić w yniki jak ie  
udało  się uzyskać po lsk im  obserw ato rom  w 
roku 1996.

W  roku 1995 38 obserw atorów  Pracow ni 
K om et i M eteorów  (PK iM ) uzyskało  
448h30m obserw acji Perseid odnotow ując 
2503 m eteory  z tego  roju. B iorąc pod uw agę 
fakt, że pogoda dop isa ła  w tedy w yjątkow o, 
trudno  było  oczekiw ać, że w roku 1996 uda 
nam  się pow yższy  w ynik popraw ić. Perspe
ktyw y były jed n ak  zachęcające. N ów  K się
życa m iał w ystąp ić  14 sierpn ia , czyli w ogó
le nie p rzeszkadzałby  on w podziw ian iu  m a
ksym alnej aktyw ności roju, której oczek i
w ano około  pó łnocy  U T  z 1 1 na 12 sierpnia, 
a  w ięc w czasie  dogodnym  d la  obserw ato 
rów  w Polsce. W  m iarę upływ u czasu  sy tu 
acja u legała  jed n ak  pogorszen iu . L ip iec roku 
1996 zaskoczył nas fa ta lną w ręcz pogodą, 
podobn ie  by ło  na początku  sierpnia. D ość 
stab ilny  w yż zagościł nad P o lską  dopiero  w 
okolicach  7 - 8  sierpn ia  i na szczęście  trw ał 
z m ałym i w yjątkam i do 12 sierpnia. Później 
pogoda znów  nie dopisała, popraw iając się 
dopiero  18 sierpn ia , czyli pod koniec ak tyw 

ności roju. N ic w ięc dziw nego , że przy takim  
obrocie  spraw  nie oczek iw ałem  znacznego  
p lonu obserw acy jnego . O bserw ato rzy  PK iM  
przeszli jed n ak  sam ych  siebie. N ie poszły 
chyba na  m arne, pow tarzane  na w szystk ich  
sem inariach  i obozach  astronom icznych , ra 
dy do tyczące w ykorzystyw an ia  każdej po 
godnej chw ili. Naj wy trw alsi siedzieli bo 
w iem  całym i nocam i, czekając na choćby 
m om ent bezchm urnego  nieba, podczas k tó
rego uda w ykonać się w artośc iow ą obserw a
cję. Pośw ięcen ie  to p rzyniosło  rew elacy jne 
w ręcz rezultaty . W  okresie  15 lipiec -  25 
sierp ień  grupa 50  w spó łp racow ników  PK iM  
o trzym ała 719h14m obserw acji i odno tow ała  
6706 m eteorów  z roju Perseid  i 3505 m eteo 
rów  sporadycznych . P ełna lista obserw ato 
rów  w raz z ilością czasu  efek tyw nego  ich 
obserw acji zap rezen tow ana je s t poniżej: 

T om asz  F ajfer (99h16m), M aciej R eszel- 
ski (89h16m), A rkad iusz  O lech (43h0 0 m), Ja 
nusz K osiński (39h3 0 m), K rzysz to f W torek  
(39h0 0 m), K onrad S zaruga (35h24m), M arcin 
N ow ak (33hOOm), K rzysz to f K am iński 
(27h14m), Ł ukasz  Pospieszny  (22h2 2 m), R o
bert Szczerba (22h 15m), M aciej K w inta 
(21h 10 m), K rzyszto f G dula (18h0 0 m), Ł ukasz 
Sanocki (14h0 9 m), M ichał Jurek  (14h00m), 
Jerzy Z agrodnik  (12h10m), Janusz  P łeszka 
(1 l h50m), T om asz  D ziubiński (1 l h4 0 m), T o 
m asz Ż yw czak  (11 h0 0 m), K rzyszto f Socha 
(9h51m), M arcin S to larz  (8h35m), M arcin 
S ieńko  (7h45 m), Ł ukasz  K uczkow ski 
(7h40m), K atarzyna G niazdow ska (7h30m), 
A dam  G rzeszuk  (7h0 0 m), Jó ze f W ianow ski 
(7h0 0 m), A ndrzej Skoczew ski (6h4 4 m), T o 
m asz R am za (6h30m), T adeusz  Sobczak  
(6h25m), M arcin K onopka (6h0 0 m), Ł ukasz 
R aurow icz (5h50 m), M arcin  G ajos (5h 18m), 
M ichał M arek (5h00m), W acław  M oskal 
(4h50m), Lesław  M atern iak  (4h4 5 m), T om asz  
K rzyżanow ski (4h31m), W iesław  S ło tw ińsk i 
(4h16m), G rzegorz K iełtyka (4h00m), R obert 
Paw łow ski (4h00 m), K am ila  R uta  (3h53m),
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Paweł Musialski (3h40m), Wojciech Jonder- 
ko (3h24m), Maciej Kania (3h15m), Ryszard 
Urbaniak (3h10m), Michał Antonik (3h06m), 
Ireneusz Sławiński (3h00m), Mariusz Wtorek 
(3h00m), Rafał Kopacki (2h00m), Marcin Fi
lipek ( lh00m), Urszula Majewska ( l h00m), 
Marek Woj dat ( l h00m).

Nie wszystkie obserwacje w pełni nadają 
się do wykorzystania w opracowaniu. Aby 
otrzymać jak najbardziej wartościowe rezul
taty zarządaliśmy by średnia widoczność 
graniczna w centrum pola widzenia wynosi
ła conajmniej 4.80 mag, zachmurzenie nie 
było większe niż 50%, a efektywny czas ob
serwacji był dłuższy lub równy 30 minutom. 
Wyjątkiem od ostatniej zasady było samo 
maksimum, czyli noc z 11 na 12 sierpnia, 
kiedy to do wyliczenia ZHR użyto odcinków 
o długościach od 10 do 30 minut.

Mając już obserwacje nadające się do wy
liczenia ZHR musieliśmy wcześniej określić 
jeszcze dwie rzeczy. ZHR liczy się z nastę
pującego wzoru:

0(m+l) 
r ~  ct>(m) (2)

ZHR =
N r .6.5 -L M

(sin HY

gdzie N  to liczba godzinna z obserwacji, LM  
średnia widoczność graniczna panująca pod
czas tej obserwacji, H  wysokość radiantu ro
ju  nad horyzontem, r i y to pewne współ
czynniki charakterystyczne dla danego roju. 
Współczynnik y  przyjęliśmy podobnie jak 
IMO jakorów ny 1.0, natomiast zdecydowa
liśmy się dokładnie obliczyć wartość r. Jest 
on zdefiniowany jako stosunek liczby me
teorów o jasności m + 1 do liczby meteorów 
o jasności m. Możemy więc zapisać:

N(m+l)
N(m) (1)

Z drugiej strony można zapisać także, że 
jest to stosunek liczby meteorów o jasności 
większej lub równej m + 1 do liczby meteo
rów o jasności większej lub równej m, czyli:

Definicje te są do siebie bardzo podobne, 
jednak w opracowywaniu danych obserwa
cyjnych dużo lepiej używać wzoru (2). Po
wodem tego jest to, że O(m) jest zawsze wię
ksze od N(m), otrzymujemy więc dokład
niejsze wartości r. Problemem pozostaje je 
szcze skąd wziąć wartości Odpowiedź 
wydaje się prosta -  z rozkładu jasności. Nie
stety n ie do końca. W 1996rokuj asność oce
niono dla 6290 Perseid i 3436 meteorów 
sporadycznych. Rozkład ten zaprezentowa
ny jest na Rys. 1 (podane wartości są znor
malizowane do jedności, linia ciągła odpo
wiada Perseidom, a przerywana meteorom 
sporadycznym). Widać wyraźnie, że Persei
dy są znacznie jaśniejsze od zjawisk spora
dycznych. Potwierdza to także średnia jas
ność, która dla Perseid wyniosła 1.99 mag, a 
dla sporadycznych 2.78 mag. Z Rys. 1 moż
na odczytać jeszcze jedną ważną rzecz. Li
czba meteorów o danej jasności najpierw 
rośnie bardzo szybko, zwalnia jednak w 
przedziale 0 - 2  mag, a po 3 mag zaczyna 
padać. Nie jest to jednak żaden efekt fizycz
ny. W rzeczywistości meteorów o jasno
ściach 3, 4, 5 i 6 mag powinno być dużo 
więcej, z powodu swojej małej jasności nie 
wszystkie są jednak dostrzegane i odnoto
wywane w raportach. Tak więc zastosowa
nie zwykłego rozkładu jasności z zaniżony
mi liczbami słabych meteorów, da nam war
tości r  znacznie zaniżone. Jest jednak sposób 
na obejście tego rodzaju problemów. Kilka 
lat temu grupa zaawansowanych obserwato
rów IMO wyznaczyła na podstawie wielu 
godzin obserwacji tzw. współczynniki per
cepcji obserwatora tzn. zależność pra
wdopodobieństwa odnotowania zjawiska o 
danej jasności od panującej w czasie obser
wacji widoczności granicznej. Użyliśmy 
tych współczynników, aby obliczyć pra
wdziwy rozkład jasności i z niego uzyskać
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inform ację o ewolucji wartości r w czasie. 
O trzym ane wyniki przedstawione są na Rys. 
2. W idać wyraźnie, że w okresie 15/16 lipiec 
-  7/8 sierpień i 14/15 -  24/25 sierpień r wa
hało się od 2.4 do 2.7, przyjęliśmy więc jego 
typową wartość r  = 2.6. W  okresie 8/9 -  
10/11 sierpień i 12/13 -  13/14 sierpień r w y
nosiło około 2.2. W yraźne minimum w spół
czynnik r odnotował w noc m aksimum 
aktywności. Jego wartość wyniosła wtedy 
r = 1.96 ±  0.05. Druga bardzo niska wartość 
odnotowana została w nocy z 13 na 14 sierp
nia kiedy r = 1.88 ± 0.16. W idać jednak, że 
w drugim przypadku błąd jest dużo większy 
i według mnie wartość r była wtedy w rze
czywistości znacznie większa.

O czym świadczy m ała wartość r w czasie 
maksimum ? Ponieważ jest ona ściśle zw ią
zana z rozkładem masy w strumieniu, im 
m niejsza wartość r tym masywniej sze czą
stki danego roju wchodzą w naszą atm osfe
rę. Do podobnych wniosków m ożna dojść 
spoglądając na Rys. 3, gdzie mamy zobrazo
waną zależność średniej jasności meteorów 
danej nocy od czasu (kropki odpowiadają 
Perseidom , a kwadraty meteorom sporady
cznym). W idać wyraźnie, że maksimum wy
stąpiło w nocy z 11 na 12 sierpnia z warto
ścią 1.54 mag. więc właśnie wtedy obser
wowaliśmy najjaśniejsze zjawiska. W niosek
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ten może wielu osobom wydawać się zbyt 
banalny, aby zaprzątać sobie głowę żm udny
mi obliczeniami, wydaje się bowiem oczy
wiste, że w maksim um  musimy obserwować 
dużo bolidów i jasnych meteorów. Okazuje 
się, że nie jest to takie oczywiste. Staranna 
analiza ewolucji w spółczynnika r i średniej 
jasności doprowadziła np. do odkrycia roz
dwojenia maksimum Kwadrantyd. W yszło 
na to, że w pierwszym m aksimum obserwuje 
się ogromną ilość słabych zjawisk, a kilka
naście godzin później, w drugim maksimum, 
prawie tylko meteory bardzo jasne.

Znając już  zachowanie r  możemy użyć go 
do wyznaczenia ZHR, a przez to do przed
stawienia wykresu aktywności. M ożemy go 
obejrzeć na Rys. 4. W idać wyraźnie, że dzię-

%
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ki ogromnej ilości danych, błędy naszych 
pomiarów są bardzo małe. Żeby dać świa
dectwo tego, jak dużo obserwacji napłynęło 
do naszego archiwum, dodam, że każdej z 
nocy 8/9, 9/10 i 10/11 sierpnia odnotowano 
ponad 40 wyznaczeń liczb godzinnych, a w 
nocy z 11 na 12 sierpnia aż 121.

W yraźne maksimum aktywności z ZHR = 
90.5 ±  5.2 odnotowano w nocy z 11 na 12 
sierpnia. Duża ilość danych z tej nocy poku
siła nas do rozbicia tego jednego punktu 
(uśrednionego ze 121 wyznaczeń) na kilka 
punktów uśrednionych każdy z około 10 po
miarów. Wynik tej operacji jest przedsta
wiony na Rys. 5. Jest to aktywność Perseid 
tylko w czasie nocy maksimum. Widać 
wyraźnie, że na początku nocy ZHRy nie 
były bardzo wysokie i wahały się w okoli
cach 60. Coś ciekawego zaczęło się dziać 
dopiero w okolicach północy (Xo = 139.61 °). 
ZHRy bardzo szybko wzrosły osiągając 
wyraźne maksimum ZHR = 162 ± 26 w mo
mencie 1996.08.12,026 UT, co odpowiada 
godzinie Oh37m UT lub długości ekliptycznej 
Słońca Xq = 139.64°. O dziwo aktywność 
potem nie spadła raptownie lecz utrzymywa
ła się na poziomie ZHR = 130. Znaczny spa
dek aktywności odnotowano dopiero nad sa
mym ranem tzn. około godziny l h50m UT.

Rok temu patrząc na wykres aktywności 
Perseid można było zauważyć małe lecz
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dość wyraźne minimum lokalne aktywności 
roju około Xo ~ 129°. Chcąc sprawdzić, czy 
w roku 1996 odnotowano coś podobnego, 
nałożyliśmy na jeden wykres dane z roku 
1995 i 1996, przedstawia to Rys. 6. Widać 
wyraźnie, że złożenie powyższych obserwa
cji wyraźnie potwierdza istnienie małego 
minimum w okolicach Xo = 129°.

Do omówienia pozostała nam jeszcze sta
tystyka związana z Perseidami 1996. Pręd
kość oceniono dla 5106 zjawisk. Jej rozkład 
jest zaprezentowany na Rys. 7. Widać 
wyraźnie, że Perseidy odznaczają się meteo
rami o dużej prędkości. Średnia dla całego 
okresu aktywności roju wyniosła bowiem w 
skali od 0 do 5 aż 4.54, co odpowiada pręd
kości w atmosferze równej 65 km/s. Biorąc 
pod uwagę, że dokładne oszacowania wyni-
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Prędkość w skali 0 - 5  

kające z obserwacji fotograficznych i wy
znaczeń orbit dla najjaśniejszych bolidów 
dają 59 km/s, otrzymana przez nas wartość 
jest w miarę prawidłowa. Ślad pozostawiło 
po sobie 1485 zjawisk, a 48 zakończyło się 
rozbłyskiem. Procentowe wartości wynoszą 
odpowiednio 23.6% i 0.8%, co pokrywa się 
z danymi uzyskanymi rok wcześniej (patrz 
Urania 4/96).

Podsumowując można bez najmniejszego 
wahania powiedzieć, że akcja Perseidy 1996 
była najlepszą w historii PKiM. Tak ogro
mnej ilości danych, przy tak kiepskiej pogo
dzie jaka panowała w wakacje, nie spodzie
wałem się w żadnym przypadku. Pisząc po
dobne opracowanie dla Perseid 1995 stwier
dziłem, że bardzo trudno będzie współpra
cownikom PKiM przesłać więcej obserwacji 
w roku 1996. Całe szczęście, myliłem się. 
Teraz wiem już, że polskich obserwatorów, 
jeśli pogoda dopisze, stać bez problemów na 
pobicie tegorocznego wyniku. Wszystkich, 
którzy chcieliby nam w tym pomóc, zachę
cam do kontaktu pod adres: Pracownia Ko
met i Meteorów, Arkadiusz Olech, ul. Żwir
ki i Wigury 11/34, 83-000 Pruszcz Gdański. 
Byłbym wdzięczny za dołączenie znaczka 
pocztowego na zwykły list.

Arkadiusz Olech

TO I OWO

Polskie „Stonehenge” 
w Beskidzie Średnim

Tym żartobliwym określeniem nazwałem 
resztki przedwojennego obserwatorium 
astronomicznego na górze Lubomir. Odna
lazłem je w czerwcu 1996 roku, co doku
mentuje załączona fotografia. Z drewniane
go budynku obserwatorium pozostały tylko 
schody i betonowy fundament instrumentu. 
Pozostałości te oczywiście w najmniejszym 
stopniu nie przypominają słynnej megality
cznej budowli z południowej Anglii. Oba za
bytki astronomii dzielą ponadto tysiące lat 
historii i tysiące kilometrów odległości, ce
lowo jednak użyłem takiego prowokacyjne
go porównania: Stonehenge otaczane jest 
przez Anglików bardzo staranną opieką, a 
nawet pewnego rodzaju czciąjako świadec

two niezwykle wysokiej kultury pradaw
nych przodków. Chciałbym, aby i polscy mi
łośnicy astronomii mieli podobny stosunek 
do reliktów pierwszego w Polsce górskiego 
obserwatorium astronomicznego. By znali 
jego historię i położenie, a odwiedzając Lu
bomir przy okazji turystycznych wędrówek, 
nie dopuścili do uczynienia z tego miejsca 
śmietniska. Jest jeszcze jeden powód, który 
skłonił mnie do poszukiwań i w efekcie do 
napisania niniejszego artykułu. Wzmianki o 
obserwatorium na Lubomirze znajdujemy 
najczęściej w biografiach i wspomnieniach 
naszych wybitnych astronomów okresu mię
dzywojennego -T .  B a n a c h i e w i c z a . J .  
G a d o m s k i e g o ,  E. R y b k i ,  K. K o r -  
d y l e w s k i e g o ,  J. M e r g e n t a l e r a  i 
in. Zawierają one jednak trochę nieścisłości 
zarówno co do nazwy szczytu i całego pas-
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ma górskiego, jego wysokości, jak też in
nych okoliczności -  np. w biografii Jana 
Mergentalera pióra Tadeusza J a r z ę b o 
w s k i e g o  (Urania 2/1996, s. 35) padło 
stwierdzenie „Dziś -  poza wspomnieniami -  
nie pozostało na tej górze nic.” A jednak coś 
pozostało i sądzę, że warto wyjaśnić przy
najmniej niektóre z nieścisłości.

1. Nieco historii i topografii
Pierwsze w Polsce górskie obserwato

rium astronomiczne powstało z inicjatywy 
prof. Tadeusza Banachiewicza w roku 1922. 
Usytuowano je  na bezimiennym wówczas 
szczycie (904 m npm.) należącym do pasma 
Łysiny i nazwano Stacją Astronomiczną na 
Łysinie. Powstanie obserwatorium było mo
żliwe dzięki darowi, jaki Narodowy Instytut 
Astronomiczny otrzymał od rodziny książąt 
Lubomirskich, do której należały te tereny. 
Lubomirscy oddali astronomom 10 ha lasu 
oraz starą leśniczówkę, która została prze
transportowana na ów bezimienny szczyt. W 
1934 roku na cześć ofiarodawców nadano 
mu nazwę Lubomir, a obiekt nazwano Ob
serwatorium Astronomicznym na Górze Lu
bomir. Nazwę Łysina kartografowie przypi
sali, natomiast nieco niższemu szczytowi 
(891 m npm.) położonemu ok. 1 km na pół
nocny zachód. Całe pasmo należy dziś do 
Beskidu Średniego, położonego pomiędzy 
Beskidem Makowskim na zachodzie a Be
skidem Wyspowym na południowym 
wschodzie. Tyle wyjaśnień natury kartogra
ficznej, które równocześnie wyjaśniają rze
komą sprzeczność między Łysiną i Lubomi
rem. Tak więc pan Jarzębowski miał całko
witą rację, pisząc, że na Łysinie nie pozosta
ło nic. Na Łysinie współczesnej nie może 
być żadnych śladów, ale na Łysinie AD 
1922, czyli współczesnym Lubomirze -  jak 
najbardziej.

Przypomnijmy jeszcze krótko o wyposa
żeniu placówki i najważniejszych osiągnię

ciach. Do obserwacji używano dwóch refra- 
ktorów o średnicy obiektywu 135 i 76 mm 
bez mechanizmu śledzącego (do obserwato
rium nie doprowadzono prądu elektryczne
go). Umieszczone były w drewnianym pawi
lonie z rozsuwanym dachem -  podobny spo
sób stosuje dziś wielu miłośników astrono
mii na całym świecie. Głównym zadaniem 
były wizualne obserwacje gwiazd zmien
nych, ale najgłośniejsze odkrycia dotyczyły 
komet. 3 kwietnia 1925 roku Lucjan O r 
k i s z  odkrył tu pierwszą „polską” kometę. 
W roku 1936 Władysław Lis, woźny obser
watorium, stał się współodkrywcą komety 
Koho-Kozik-Lis.

W dniu 15 września 1944 roku Niemcy 
spalili obserwatorium w odwecie za akcje 
partyzanckie na Ziemi Myślenickiej. Przy
pomina o tym jedna z licznych kapliczek na 
szlaku turystycznym w rejonie Lubomiru, 
choć jest to informacja raczej dla wtajemni
czonych, gdyż zawiera jedynie datę „1944”.

2. Jak trafić na Lubomir
Przez szczyt przebiega oznakowany na 

czerwono szlak turystyczny z Myślenic do 
Kasiny Wielkiej, a Lubomir położony jest 
mniej więcej w połowie drogi. Można go

Ogólny widok pozostałości obserwatorium, fotografia 
w ykonana po wspięciu się na pobliską sosnę.
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Zdjęcia komety Hale a-Boppa wykonane przez: Janusza W ilanda z W arszawy w dniu 16 marca 1997 roku o godz. 20:30 koło Sopotu 
za pom ocą obiektywu FLEKTOGON 2,4/35 na filmie FUJI super G 400 ASA podczas 30 s ekspozycji, ściany zabudowań zostały 
oświetlone przez przejeżdżający w pobliżu samochód (u góry) i Tom asza Ściężora z Krakowa w dniu 26 marca 1997 roku o godz. 
21 :00 za pom ocą obiektywu 2,8/20 na filmie FUJI 800 ASA podczas 40 s ekspozycji (u dołu).
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Zdjęcie kom ety Halea-Boppa w ykonane przez Jerzego Łagiew kę z synem Szymonem z Katowic w dniu 27 marca 1997 roku o godz. 
20:00 koło Częstochow y za pomocą aparatu Zenit z obiektywem 2/58 na filmie FUJI 800 ASA podczas 30 s ekspozycji (elementy u 
dołu zd jęcia  zostały podświetlone latarką przez kilka sekund) •

Oddział Krakowski PTMA 
organizuje obóz obserwacyjny na górze Lubomir pod Krakowem (904 m npm) w terminie od 27 lipca 
do 16 sierpnia 1997 r. W programie obserwacje gwiazd zmiennych, Słońca, meteorów, obiektów 
mgławicowych, gromad oraz astrofotografia.
Na zgłoszenia ze strony członków PTMA oczekujemy pod telefonem Towarzystwa 22 38 92 w 
poniedziałki od 18.00-20.00 do końca czerwca, lub listownie na adres Zarządu Oddziału Krakow
skiego.
Własny sprzęt mile widziany, wymagana samodzielność biwakowa, wyżywienie we własnym zakre
sie, obóz pod namiotami. Od osób niepełnoletnich wymagana pisemna zgoda rodziców. Zapewniamy 
transport z Krakowa na Lubomir i z powrotem. Szacunkowy koszt przejazdu wynosi 50 zł.
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osiągnąć także z innych miejscowości leżą
cych na popularnej „zakopiance” -  z Pcimia 
czarnym szlakiem przez Kudłacze albo z 
Lubnia żółtym szlakiem przez Kiczorę. 
M ożna też wyjść z Poręby za Trzem eśnią 
szlakiem zielonym, który wkrótce łączy się 
czerwonym. Zdecydowanie najkrótsza trasa 
(ok. 3/4 godz.) wiedzie czerwonym szlakiem 
z przełęczy W ierzbanowskiej, przez którą z 
kolei prowadzi droga Dobczyce -  W ęglów- 
ka -  Kasinka Mała. Szlaki w tym rejonie są 
dość zadbane dzięki energicznej działalno
ści M yślenickiego Oddziału PTTK, w pa
śmie Łysiny działa od 1991 roku niewielkie 
schronisko na polanie Kudłacze (czynne tyl
ko w sezonie, 30 miejsc noclegowych). W ę

drując tym pasmem nie spodziewajmy się 
rozległych widoków -  trasa wiedzie cały 
czas lasami i jedynie z polany Kudłacze przy 
dobrej widoczności m ożna rozkoszować się 
panoram ą Tatr i masywu Babiej Góry. Sam 
szczyt Lubomiru zarósł młodym drzewosta
nem i dziś trudno tu sobie wyobrazić fun
kcjonowanie obserwatorium. Tradycje Lu
bomiru godnie kontynuuje położona 22 km 
na południe Suhora. Działające na tym gor
czańskim szczycie (1000 m npm.) od 1987 
roku Obserwatorium Astronom iczne W y
ższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie jest 
obecnie jedynym  górskim obiektem  tego ty
pu w Polsce.

Jacek Kruk

ELEMENTARZ URANII

Słońce wśród gwiazd -  IV

Słońce, jedna z około dwustu miliardów 
gwiazd Galaktyki, znajdująca się najbliżej 
Ziemi. Jego względna bliskość (kolejną 
gwiazdę znajdziem y dopiero mniej więcej 
268 tysięcy razy dalej) powoduje, że traktu
jem y Słońce jako szczególnie nietypowe 
ciało astronomiczne.

Energia, jaką otrzym ujemy od „naszej” 
gwiazdy, pozwoliła na Ziemi rozwinąć się 
życiu. Co więcej do dziś Słońce to życie 
podtrzym uje: dzięki niemu zachodzi foto
synteza i żyją rośliny, dzięki roślinom -  żyje 
świat zwierzęcy, dzięki nim obu -  ludzie. 
Takie źródła energii jak  węgiel i ropa nafto
wa to także nic innego jak  „zahibernowana” 
we wnętrzu Ziemi energia niegdyś istnieją
cych roślin. Czyli energia Słońca. Dla astro
noma jest jej „za dużo” ; instrumenty słone
czne muszą być tak zbudowane, by wyłowić 
z nadmiaru m ałą interesującą nas cząstkę in
formacji. Często do obserwacji stosuje się 
filtry -  spełniające rolę astronom icznych

„okularów słonecznych” . Chłodzi się ponad
to „odbiorniki” energii, bo wszystko, co się 
łatwo rozgrzewa, nie nadaje się do badań 
Słońca -  choćby dlatego, że w okolicy za
czyna drgać nagrzane przez taki przedmiot 
powietrze i psuje się obraz. W  dużych obser
watoriach odpompowuje się nawet z całego 
tubusu teleskopu łatwo nagrzewające się po
wietrze (są to tzw. próżniowe teleskopy sło
neczne). Duża ilość energii m a jednak i zale
ty -  słoneczną powierzchnię możemy szcze
gółowo badać, oglądać jej drobne nawet 
s.truktury (np. granule w fotosferze) i zmiany 
ich w czasie.

W róćmy jednak do Słońca jako całości. 
Przez to, że zajmuje szczególną pozycję oraz 
że odgrywa w naszym życiu szczególną rolę
-  czasem „zapom inam y”, że je s t zwykłą 
gwiazdą. Mówi się np. „roczna droga Słońca 
wśród gwiazd” -  jakby ono gwiazdą nie by
ło. Przemieszczanie się gwiazd względem 
siebie trudno jednak zauważyć w ciągu roku
-  natomiast ruch Słońca je st doskonale wi
doczny. Jak więc jego droga wygląda? Wie-
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my, że w ciągu dnia Ziemia się obraca, w 

ciągu roku obiega Słońce - dla ziemskiego 

obserwatora wygląda to jednak inaczej. Wi

dzimy przecież, że to nie Ziemia a Słońce 

porusza się po niebie. Po prostu naszym pun

ktem odniesienia jest nasze położenie. Słoń

ce porusza się między gwiazdami sfery nie

bieskiej oglądanej z Ziemi. Nie daje się tego 

bezpośrednio zauważyć - Słońce jest tak jas

ne, że w jego blasku wszystko inne na niebie 

staje się niewidoczne. Ale można obserwo

wać - tak jak to robili obserwatorzy niebios 

sprzed paru tysięcy lat - np. wschody i za

chody heliakalne. Wystarczy sprawdzać, ja

kie gwiazdy znajdują się nad horyzontem tuż 

przed wschodem Słońca lub jakie się poja

wiają tuż po jego zachodzie. A są one co

dziennie nieco inne. Albo można sprawdzić, 

że codziennie inne gwiazdy górują o półno

cy. Lub że wybrane gwiazdy codziennie 

wcześniej - wg zegarka słonecznego - za

chodzą. Dziś rozumiemy dobrze, skąd się to 

bierze.

Ziemia jednocześnie obraca się raz na 24 

godziny i obiega Słońce raz na rok. Przez rok 

względem Słońca obracamy się mniej wię

cej 365 razy, ale względem gwiazd - o jeden 

raz więcej (dodatkowy obrót w tym samym 

kierunku to obieg po orbicie wokół Słońca). 

Doba słoneczna jest więc nieco dłuższa niż 

gwiazdowa - w dużym przybliżeniu dodat

kowe 360 stopni: 365 dni to około 1 stopień 

dziennie. Takie jest tempo wędrówki Słońca 

na tle gwiazd. Droga, którą Słońce pokonuje 

to nic innego jak koło wielkie na sferze nie

bieskiej otrzymane przez „przedłużenie”, 

„rozciągnięcie” płaszczyzny orbity Ziemi 

czyli ekliptyki. Zatem w ciągu roku Słońce 

porusza się po ekliptyce przesuwając się 

średnio 1 stopień dziennie. Gdybyśmy 

sprawdzili przez jakie gwiazdozbiory ta dro

ga przechodzi to okazałoby się, że są to

gwiazdozbiory zodiakalne: Baran, Byk, 

Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skor

pion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik i Ryby. 

Ale nie tylko. Kawałeczek ekliptyki przebie

ga też przez gwiazdozbiór Wężownika (zu

pełnie spory odcinek między Skorpionem a 

Strzelcem). Roczna droga Słońca po niebie 

wiedzie zatem nie przez 12, ale przez 13 

gwiazdozbiorów. Na ekliptyce znajdują się 

cztery charakterystyczne punkty: dwa na 

przecięciu ekliptyki z równikiem (Barana i 

Wagi) oraz dwa najodleglejsze od równika 

(punkt Raka - nad równikiem i Koziorożca 

- pod równikiem). Przejście Słońca przez te 

miejsca oznacza początek pór roku. W  tym 

roku Słońce przekroczyło punkt Barana 

(równonoc wiosenna - początek wiosny) 20 

marca o godz. 14.55, 21 czerwca o 10.20 

osiągnie punkt przesilenia letniego (Słońce 

minie znak Raka) - będziemy mieli początek 

lata, 23 września o godz. 1.56 zacznie się 

jesień (równonocą jesienną, Słońce minie 

punkt Wagi) a 21 grudnia o 21.07 nastąpi 

moment przesilenia zimowego, zacznie się 

zima. Wymienione cztery punkty nie są jed

nak niezmienne. Precesja osi ziemskiej prze

suwa corocznie (cofa o 50”) punkty przecię

cia się ekliptyki i równika, zatem i pozostałe 

dwa także. Właśnie dlatego punkt Barana 

położony jest obecnie w gwiazdozbiorze 

Ryb, a za około 700 lat znajdzie się w Wod

niku. Gdyby orbita Ziemi była idealnym ko

łem - prędkość naszej planety na orbicie by

łaby stała, tempo poruszania się Słońca po 

sferze niebieskiej byłoby stałe, pory roku 

miałyby równą liczbę dni. Tak jednak nie 

jest - najbliżej Słońca jesteśmy około 4 sty

cznia, najdalej na początku lipca. Zimą za

tem Słońce porusza się po niebie najszyb

ciej, latem wolniej. A najdłuższą porą roku 

jest wiosna.

MSK
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Lipiec 1997

Słońce
W lipcu deklinacja Słońca z dnia na dzień 

maleje, w związku z czym dnie są coraz 
krótsze. Dnia 4 lipca Ziemia znajdzie się w 
najdalszym od Słońca punkcie swojej orbity 
-  w aphelium. W Warszawie 1 lipca Słońce 
wschodzi o 2h19m, zachodzi o 19h00m, a 31 
lipca wschodzi o 2h55m, zachodzi o 18h29m. 
W lipcu Słońce wstępuje w znak Lwa.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w 

pierwszej połowie lipca, bowiem kolejność 
faz Księżyca jest w tym miesiącu następują
ca: nów 4d18h40m, pierwsza kwadra 
12d21h39m, pełnia 20d03h20m, ostatnia kwa
dra 26d18h28m. W apogeum Księżyc znaj
dzie się 9d22h51m, w perygeum 21 d23h08m.

Planety i planetoidy
Pod koniec miesiąca, wieczorem, dobre 

warunki obserwacji M e r k u r e g o ,  które
go możemy znaleźć nisko nad zachodnim 
horyzontem jako gwiazdę 0.3™. W e n u s  
nadal oddala się na niebie od Słońca, osiąga
jąc pod koniec miesiąca elongację wschod
nią 30, jaśniejąc wieczorem jako gwiazda 
-3 .8m. Wieczorem w gwiazdozbiorze Panny 
widoczny jest M a r s  jako gwiazda około 
0.7m. Jasność planety oraz średnica jej tar
czy, w związku z oddalaniem się od Ziemi 
po opozycji nadal szybko maleje. Fazy tar
czy Marsa osiąga wartość minimalną -  wi
dzimy jedynie 88% tarczy planety. Przez ca
łą noc można obserwować J o w i s z a  w 
gwiazdozbiorze Koziorożca jako gwiazdę - 
2.8m. W drugiej połowie nocy można obser
wować S a t u r n a  w gwiazdozbiorze Ryb 
jako gwiazdę 0.6m. W drugiej połowie nocy 
można także obserwować U r a n a jako 
gwiazdę 5.7m oraz N e p t u n a  jako gwiazdę 
7.8m. Obydwie planety znajdują się w 
gwiazdozbiorze Koziorożca. Współrzędne

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 0h czasu uniwersalnego)

[ Data 
1997

P
f]

Bo
C]

Lo

VII 1 -2.69 2.88 191.95
3 -1.78 3.10 165.48
5 -0.87 3.32 139.01
7 0.04 3.53 112.54
9 0.94 3.74 86.07

11 1.84 3.94 59.61
13 2.74 4.14 33.14
15 3.63 4.34 6.67
17 4.51 4.53 340.21
19 5.39 4.72 313.74
21 6.25 4.90 287.28
23 7.11 5.07 260.82
25 7.96 5.24 234.36
27 8.79 5.41 207.90
29 9.61 5.56 181.45
31 10.42 5.72 154.99

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy; Bo, Lo -  heliogra- 
ficzna szerokośćć i długość środka tarczy; 
15d12h07m -  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0".

równikowe na dzień 15 lipca -  Uran: 
20h39.4m, -19*04’., Neptun: 20h03.1“ , -20*00’. 
Przez teleskopy o średnicy obiektywu co 
najmniej 15 cm w pierwszej połowie nocy 
można próbować odszukać Plutona jako 
obiekt 13.7m w gwiazdozbiorze Wężownika.

W kwietniu możemy obserwować w opo
zycji kilka planetoid:

(15) Eunomia, która osiągnie jasność 
9.5m. Oto współrzędne równikowe (na Epo
kę 2000.0) dla kilku dat: 10 VII: 17h20.5m, 
-30*07’; 20 VII: 17h13.6, -29*13’; 30 VII: 
17h09.4m, -28*20’.
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(532) Herculina, (jasność 9.4m). 10 VII: 
19h21.2m, -22° 18’; 20 VII: 19h11.9m, 
-2 3 °2 8 ’; 30 VII: 19h03.5m, -2 3 °3 1 ’.

(2) Pallas, (jasność 9.6m). 10 VII:
19h3 1.7m, 20°46’; 20 VII: 19h23.6m, 19°59’; 
30 VII: 19h15.9m, 18°47’.

(1) Ceres, (jasność 8.1m). 10 VII: 
23h21.7m, -1 7 °5 5 ’; 20 VII: 23h21.6m, 
-1 8 °4 6 ’; 30 VII: 23h19.3m,-1 9 °4 9 ’.

Meteory
Od lipca do 15 sierpnia promieniują me

teory z roju delta A k w a r y d ó w  (maksi
mum aktywności przypada 27 i 28 lipca). 
Podwójny radiant meteorów leży w gwiaz
dozbiorze Wodnika i ma współrzędne: rekt. 
22h36m, deki. 0° i -17°. W tym roku w obser
wacjach będzie przeszkadzał Księżyc w po
bliżu ostatniej kwadry.

ir i r r

2d00h57m Początek przejścia II k siężyca  Jow isza  (Europy) 

przez tarczę planety.

3d2 3 h5 i m Koniec z a k le ja  || księżyca Jow isza  (Europy) przez 

tarczę planety.

4d19h20m Ziem ia w aphelium w  odległości 1 .016754 j.a. 

4d01h22rn Początek zaćm ienia I k siężyca Jow isza  (lo) przez 

cień planety.

4d22t'3 1 m C ień  I księżyca Jow isza  (lo) wchodzi na  tarczę pla

nety.

4d23h21m K siężyc  I (lo) wchodzi na tarczę Jow isza.

5d00h49m C ień I k siężyca Jow isza  (lo) schodzi z tarczy plane

ty.

5d01h40m K siężyc  I (lo) opu szcza  tarczę Jow isza.

5d21h Złączenie M erkurego z  K siężycem  w odl. 6 '.

5 d2 2 h5 7 rn Koniec zakrycia I księżyca  Jow isza  (lo) przez tarczę 

planety.

5d K siężyc Saturna Tytan w m aksym alnej elongacji w schod

niej.

7d02h Złączenie W e n u s  z  K siężycem  w odl. 5 '.

8d22 h40m Koniec zakrycia IV  księżyca Jow isza  (Callisto) przez 

tarczę planety.

8d23h15m Kon iec zakrycia III księżyca Jow isza  (Ganim edesa) 

przez tarczę planety.

10d21 h48m Początek zaćm ienia II k siężyca Jow isza  (Europy) 

przez cień planety.

1d02h10m Kon iec zakrycia II k siężyca  Jow isza  (Europy) przez 

tarczę planety.

12d00h25m C ień I księżyca Jow isza  (lo) wchodzi na  tarczę 

planety.

12d01h Złączenie M a rsa  z  Księżycem  w  odl. 2 ‘.

12d01h07m Początek przejścia I k siężyca Jow isza  (lo) przez 

tarczę planety.

12d02h43m Cień I księżyca  Jow isza  (lo) schodzi z  tarczy pla

nety.

12d21h01m Koniec przejścia II księżyca Jow isza  (Europy) 

przez tarczę planety.

12d21h44 m Początek zaćm ienia I księżyca Jow isza  (lo) przez 

cień planety.

13d00h42m Koniec zakrycia I księżyca Jow isza  (lo) przez tar

czę planety.

13d21h12m C ień I księżyca  Jow isza  (lo) schodzi z tarczy pla

nety.

13d21h52m Koniec przejścia I księżyca Jow isza  (lo) przez tar

czę planety.

13d Księżyc Saturna Tytan w  maksym alnej elongacji zachod

niej.

15d20h32m Początek zaćm ienia III księżyca Jow isza  (Ganim e

desa) przez cień planety.

16d02h38m Koniec zakrycia III księżyca Jow isza  (Ganim ede

sa) przez tarczę planety.

16d23h34m C ień IV  księżyca Jow isza  (Callisto) schodzi z tar

czy planety.

17d00h19m Księżyc IV  (Callisto) wchodzi na tarczę Jowisza.

18d00h25m Początek zaćm ienia II księżyca Jow isza  (Europy) 

przez cień planety.

19d02h19m Cień I księżyca Jow isza  (lo) wchodzi na tarczę 

planety.

19d20h25m Księżyc II (Europa) wchodzi na tarczę Jowisza.

19d22h15m Cień II księżyca  Jow isza  (Europy) schodzi z tarczy 

planety.

19d23h17m Księżyc II (Europa) schodzi z tarczy Jowisza.

19d23h38m Początek zaćm ienia I księżyca Jow isza  (lo) przez 

cień planety.

20d01h Neptun w opozycji.

20d02h26m Koniec zakrycia I księżyca Jow isza  (lo) przez tar

czę planety.

20d07h Złączenie Neptuna z Księżycem  w odl. 4 '.

20d20h48m Cień I księżyca  Jow isza  (lo) wchodzi na  tarczę 

planety.

20d21h Z łączenie Urana z  Księżycem  w  odl. 4 \

20d21h18m Księżyc I (lo) wchodzi na  tarczę Jowisza.

20d23h07m C ień I księżyca  Jow isza (lo) schodzi z tarczy pla

nety.

20d23h36m K siężyc II (Europa) schodzi z tarczy Jow isza.

21d17h Złączenie Jow isza  z Księżycem  w odl. 4 '.

21d20h52m Koniec zakrycia I księżyca Jow isza  (lo) przez tar

czę planety.
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21d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschod

niej.

22d19h14m Stonce wstępuje w znak Lwa, jego długość eklipty- 

czna wynosi wtedy 120".

23d00h32m Początek zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganime- 

desa) przez cień planety.

25d19h Zakrycie Saturna przez Księżyc.

26d19h46m Księżyc III (Ganimedes) schodzi z tarczy Jowisza.

26d21h58m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tar

czę planety.

26d22h39m Księżyc II (Europa) wchodzi na tarczę Jowisza.

27d00h50m Cień II księżyca Jowisza (Europy) schodzi z tarczy 

planety.

27d01h31m Księżyc II (Europa) schodzi z tarczy Jowisza.

27d20h Złączenie Merkurego z Wenus w odległości 0.04".

27d22h43m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę 

planety.

27d23h02m Księżyc I (lo) wchodzi na tarczę Jowisza.

28d01h01m Cień I księżyca Jowisza (lo) schodzi z tarczy pla

nety.

28d19h53m Koniec zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

tarczę planety.

28d20h01m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez 

cień planety.

28d22h36m Koniec zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tar

czę planety.

29d19h47fn Cień I księżyca Jowisza (lo) schodzi z tarczy pla

nety.

29d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachod

niej.

31d10h Uran w opozycji.

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

Opracował T. Ściężor

Zarząd G łówny Polskiego Tow arzystw a M iłośników Astronom ii uprzejmie 
przeprasza C zytelników  „ Uranii" za opóźnienie w  wydaniu tego numeru.

Do sprzedania teleskop Schmidta-Cassegrain’a $=250 mm, 1=2300 mm, długość tubusu 500 mm, firmy MEADE model 2120 LX-1, cena 
około 9500 zł. Zainteresowanych prosimy o kontakt teł. (00 41 61) 36 14 479 (Szwajcaria) lub z ZG PTMA.

CON TENTS

B . D ą b r o w s k i
Toruń Planetarium: the third anniversary . 98 

T . Z .  D w o r a k
The amazing world of Saturn’s satellites . 102 

C h r o n i c l e
The second service mission to the Hubble

Space T elesco p e .........................................I l l
A m alth ea ..........................................................112

H i s t o r i c a l  c h r o n i c l e ...............................113
O b s e r v a t i o n s  ................................................114
M i s c e l a n e a ...................................................... 120
A s t r o n o m y  P r i m e r  .................................. 124
A s t r o n o m i c a l  C a l e n d a r ........................126

COflEP^CAHHE
B .  f l a O p O B C K H H

T p H  CBCHKH  H a  TO pTC  KO flH K) pO iK fleH H H

n^aHCTapHH b TopyHe............................ 98
T . 3 .  f lBopaK

YflHBHTe/rHUH MHp i<nyTHHKOB CaTypHa 102
X po  HH K a

OnepeflHaa mhcchh k kocmhmcckomy
TejiecKony Xy66jia ................................I l l

A M ajibTea............................................................. 112
H c T o p j m e c K a a  X p o H H i c a ...................113
H a f i j n o A C H H a ....................................................... ....114
T o h c 6 ....................................................................... ....120
EyKBapb  y p a H H H ......................................124
AcTpoHOMHsecKHft  K a j i c H f l a p t  . 126

Zdjęcia n a  okładce pochodzą z drugiej misji serwisowej promu kosmicznego Discovery do Teleskopu 
Kosmicznego Kubble’a, która odbyła się w lutym 1997 roku (patrz K ronika).

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

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






