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Niemal wszystko, co dziś odkrywa się w
obrębie Układu Słonecznego jest wyni
kiem badań prowadzonych za pomocą
sztucznych satelitów Ziemi i sond kosmi
cznych. Czytając o różnych niezwykło
ściach świata jowiszowego, który przybli
ża nam ostatnio sonda Galileo (patrz arty
kuł Stanisława R. BRZOSTKIEWICZA),
czy też podziwiając piękno najbliższego
otoczenia Słońca, które zdumiewa bogac
twem dziejących się tam zjawisk (patrz ar
tykuł Krzysztofa MURAWSKIEGO i
zdjęcie na drugiej stronie okładki), nie za
pominajmy, że tymi możliwościami po
znania nauka dysporiuje dopiero od czter
dziestu lat. Mogłoby się wydawać, że w
tym czasie zdołaliśmy już dowiedzieć się
wszystkiego o kosmicznym sąsiedztwie
naszej planety. A tymczasem niepozorny
satelita Polar, wystrzelony na biegunową
orbitę okołoziemską w lutym ubiegłego ro
ku, potwierdził niedawno odkrycie zdu
miewającego faktu stałego bombardowa
nia Ziemi małymi kometkami lodowymi.
Gdy mówiono o tym dziesięć lat temu nikt
nie chciał w to wierzyć. Obecnie Polar do
starczył dowodów realności zjawiska, któ
re musi doprowadzić do zmodyfikowania
dotychczasowych wyobrażeń o ewolucji
Ziemi i w ogóle o pozostaniu Układu Sło
necznego. Donosimy o tym w Kronice te
go numeru ilustrując opisane odkrycie
zdjęciami na okładce. To dopiero początek
wielkiej dysputy w nauce, która zapewne
rozwinie się wokół tego zagadnienia.
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Stanisław R. Brzostkiewicz - Dąbrowa Górnicza

GALILEO ODSŁANIA TAJEMNICE GALILEUSZOWYCH
KSIĘŻYCÓW JOWISZA
Już drugi rok sonda Galileo okrąża Jowi
sza i przekazuje na Ziemię informacje, za
równo o tej największej planecie Układu
Słonecznego, jak i o jej czterech najwię
kszych księżycach, zwanych zazwyczaj
„galileuszowymi”. Porusza się po eliptycz
nej orbicie, nieustannie jednak korygowanej
w wyniku oddziaływania grawitacyjnego
Ganimedesa, Europy i Kallisto. Ale właśnie
dzięki temu, co jakiś czas może zbliżać się
do jednego z nich, przelatując nad jego od
wrotną lub nad skierowaną ku Jowiszowi
stroną. Jest to bardzo ważne, bo musimy
przecież pamiętać o tym, że okresy rotacji
tych księżyców są zsynchronizowane z
okresami ich obiegów orbitalnych, toteż
zwracają ku macierzystej planecie - podob
nie jak nasz Księżyc ku Ziemi - stale te same
półkule swych globów. W ten sposób sonda
Galileo może się „przyjrzeć” całej powierz
chni danego księżyca, a ponieważ wyposa
żona jest w doskonalszą aparaturę, niż Voyagery, obok badanych obiektów przelatuje w
mniejszej odległości, a zatem przekazywane
przez nią obrazy i inne dane są znacznie do
kładniejsze. Dotąd najczęściej odwiedzany

był Ganimedes, nieco rzadziej Europa, naj
rzadziej zaś Kallisto. Pod tym względem Io
jest w uprzywilejowanej sytuacji, gdyż do
niego sonda Galileo zbliża się podczas każ
dego obiegu, lecz nie zawsze bywa urucha
miana aparatura naukowa. Po prostu księżyc
ten krąży zbyt blisko Jowisza i pole magne
tyczne tej olbrzymiej planety może uszko
dzić czułe przyrządy pomiarowe.
Mimo powyższych ograniczeń Io jest jed
nym z najlepiej zbadanych księżyców Ukła
du Słonecznego. Duża w tym zasługa sondy
Galileo, gdyż dzięki niej uzyskano ogromny
materiał informacyjny, umożliwiający roz
wiązanie wielu trudnych zagadnień, choć z
drugiej strony przekazywane przez nią dane
rodzą zupełnie nowe, wcale przy tym nieła
twe problemy. I właśnie od omówienia jed
nych i drugich chcemy rozpocząć niniejszy
artykuł.

Io
Odkrycie czynnych wulkanów na Io to
niewątpliwie jedno z ważniejszych osiąg
nięć całej misji sond Voyager. Nikt się prze-

Sztucznie barw iony obraz pow ierzchni Io uzyskany ze zdjęć, w ykonanych w lipcu i w rześniu 1996 roku za pom ocą sondy G alileo;
zdolność rozdzielcza zaw iera się w granicach od 10 do 23 km (fot. NASA).

6/97

U R A N IA

cież nie spodziew ał, że księżyc ten pod
w zględem geologicznym będzie w ciąż tak
aktyw ny i że je szc ze w naszych czasach m o
gą w nim przebiegać tak burzliw e procesy.
O kazało się tym czasem , iż jeg o w nętrze
dość silnie ogrzew ane w w yniku naprężeń
przypływ ow ych, w yw oływ anych oczyw i
ście bliskim sąsiedztw em potężnego Jow isza
i niew ielkim spłaszczeniem orbity Io, w y
m uszonym przez je g o rezonans orbitalny z
E uropą i pozostałym i dw om a księżycam i
„galileuszow ym i” . T ego ciepła pozbyw a się
on, w yrzucając na pow ierzchnię poprzez sy
stem kanałów i w ulkanów spore ilości gorą
cej lawy bazaltow o-siarkow ej. A le - dow o
dzi T orrence V. J o h n s o n , w raz z innym i
planetologam i - m am y tu do czynienia z zu
pełnie innym w ulkanizm em , niż na Ziem i,
bo - dodaje - tam tejsze w ulkany to raczej
gigantyczne gejzery, napędzane głów nie
przez siarkę i je j zw iązki. N iekiedy przyjm u
ją one postać w spaniałych pióropuszy i osią
gają znaczne w ysokości, co w w arunkach
ziem skich nie je s t m ożliw e, z uw agi na ogro
m ną m asę naszej planety - w porów naniu z
Io - i znacznie w iększą siłę jej graw itacji.
W yrzucany z w ulkanów Io m ateriał za
m arza w je g o rzadkiej atm osferze i niezw ło
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cznie opada na pow ierzchnię. Proces ten m u
si trw ać ju ż bardzo długo i być na tyle wy
dajny, że zupełnie zatarł na niej nie tylko
ślady „w ielkiego bom bardow ania”, ale i
późniejszych uderzeń m eteorytów . C ała po
w ierzchnia Io - ja k sądzą niektórzy uczeni odnaw iana je st zaledw ie w ciągu kilkuset lat
i to chyba doskonale tłum aczy, dlaczego na
tym księżycu nie odkryto dotąd ani jednego
krateru m eteorytow ego. W iększe utw ory te
go typu pow stają nadzw yczaj rzadko, nie
częściej niż raz na kilkaset lub naw et kilka
tysięcy lat. T ym czasem m iędzy przelotam i
sond V oyager upłynęło tylko kilka m iesięcy,
a ju ż w tym ja k że krótkim czasie nastąpiły
w yraźne zm iany w w yglądzie niektórych
stożków i zapadlisk w ulkanicznych, chociaż
ich erupcje znacznie osłabły lub w ogóle
ustały. N ie należy się zatem dziwić, iż planetolodzy z taką niecierpliw ością czekali na
pierw sze obrazy Io, otrzym ane w ram ach
m isji G alileo, chcąc je oczyw iście porów nać
z obrazam i uzyskanym i w cześniej za pom o
cą w spom nianych wyżej sond. N iecierpli
w ość ta okazała się w pełni uzasadniona,
zgodnie bow iem z przew idyw aniam i, w cią
gu tych siedem nastu lat na pow ierzchni Io
zaszły ju ż dram atyczne zm iany, stare i nowe
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Porów nanie tego sam ego fragm entu pow ierzchni Io na zdjęciach w ykonanych za pom ocą sond V oyager w 1979 r. (lewe) z odległości
około 800 tys. km i Galileo w 1996 r. (praw e) z odległości około 487 tys. km; ja sn y pierścień z praw ej strony u góry to Prometheus,
a z lewej u dołu - Bulann Patera (fot. NASA).

w ulkany w yrzucają siarkę w różnych sku
pieniach, toteż zm ienia się nie tylko topogra
fia tej lub innej okolicy, ale i zabarw ienie
tam tejszego terenu. Stw ierdzono wreszcie,
iż są nieczynne - zapew ne tylko chw ilow o w ulkany Loki Patera (13° N, 309° W ) i Amirani (21/28° N, 118° W), a w ulkan Volund
(22° N, 188° W ), jak b y dopiero się przebu
dził. N atom iast bardzo aktywny przed sie
dem nastu laty w ulkan Pele (19° S, 256° W)
teraz jedynie ospale kopci.
D la planetologów interesującym obie
ktem w ydaje się być M asubi (43° S, 55° W)
i otaczające go św ieże osady m ateriału w ul
kanicznego. I w tym przypadku - ja k się są
dzi - napędzające ten w ulkan zw iązki siarki
po erupcji szybko w atm osferze kondensują
i osiadają na pow ierzchni księżyca, tworząc
w okół m acierzystego wulkanu tak chara
kterystyczny dla tam tejszego w ulkanizm u
jasny pierścień. N ależy przy tym dodać, że
M asubi to bardzo aktyw ny wulkan, odkryty
ju ż na obrazach otrzym anych za pom ocą

sondy V oyager 1. N ie próżnuje także R a Pa
tera (8° S, 325° W), w ulkan w ykazujący du
żą aktyw ność zarów no przed kilkunastu laty,
ja k i obecnie. W yrzucane z niego cząstki
siarki i jej zw iązków tw orzą w spaniały pió
ropusz, który osiąga około 100 km w ysoko
ści i który m ożem y podziw iać na obrazie
przekazanym przez sondę Galileo. N a uw a
gę w pełni też zasługuje Prom etheus (2° S,
153° W ) i to nie tylko dlatego, że był aktyw 
ny ju ż podczas przelotu V oyagerow i że sw ą
aktyw ność zachow ał do dziś. W ciągu tych
siedem nastu lat w ulkan ten w yraźnie się
zm ienił, co łatw o zauw ażyć, porów nując je 
go daw ne i obecne obrazy. Przede w szy
stkim w oczy rzuca się w ypływ ający z krate
ru strum ień ciemnej lawy i dym iący stożek,
który jak b y się przem ieścił na zachód i to aż
o 75 km. W każdym razie dziś obserw ujem y
go dość daleko od m iejsca, gdzie się pier
w otnie znajdow ał, co oczyw iście w ydaje się
być w ażnym odkryciem i m oże ułatw ić peł
niejsze poznanie w ulkanizm u Io. N a razie
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nie w iadom o, czy m am y do czynienia fakty
cznie z tym sam ym stożkiem , czy też w in
nym m iejscu w ytw orzył się nowy i w spo
m niane przesunięcie je st tylko pozorne?
T ego rodzaju intrygujących zagadek Io
ukryw a przed planetologam i znacznie w ię
cej. C hcieliby przecież poznać jak ieś kon
kretne dane, zarów no o intensyw ności tam 
tejszego w ulkanizm u, ja k i o ilości w yrzuca
nego przez te w ulkany m ateriału, zdolnego
w niew iarygodnie krótkim czasie gruntow 
nie zm ienić topografię sporych obszarów
księżyca. Co w ięcej - najnow sze badania
zdają się sugerow ać, że Io posiada pulsującą
atm osferę i że je g o jo n o sfera sięga niekiedy
aż do w ysokości 900 k m ! T ego nikt nie ocze
kiw ał, w edług pom iarów w ykonanych w ro
ku 1973 za pom ocą aparatury sondy Pioneer
10, m iała ona znajdow ać się najw yżej na
w ysokości 50 - 100 km , toteż w yniki uzy
skane za pom ocą sondy G alileo zupełnie za
skoczyły uczonych. O znaczałyby one bo
wiem , że grubość atm osfery Io nie je st stała,
w pew nych okresach w yraźnie „puchnie”, w
innych zaś „chudnie” . P rzypuszczalnie zale
ży to głów nie od siły tam tejszych erupcji
w ulkanicznych, niekiedy w yrzucających
cząsteczki gazów na bardzo duże w ysokości,
znacznie w iększe niż dotychczas sądzono.
P rzyrządy zainstalow ane na pokładzie son
dy G alileo stw ierdziły istnienie stosunkow o
gęstej w arstw y zjonizow anego tlenu, siarki i
tlenku w ęgla na w ysokości 555 km , a czegoś
podobnego daw niej nikt nie oczekiw ał. Io
krąży przecież bardzo blisko Jow isza i je st
bez przerw y zanurzony w je g o potężnej
m agnetosferze, toteż w inna ona być pra
w dziw ym „p ostrachem ” dla naładow anych
cząstek gazu. D zieje się je d n ak całkiem ina
czej, atm osfera Io m a w pew nych okresach
w yjątkow o dużą grubość i tam tejsza jo n o 
sfera m oże osiągać w tedy w spom nianą w y
żej w ysokość. W ten sposób zdają się po
tw ierdzać sugestie tych planetologów , któ
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rzy dopuszczają m ożliw ość w ystępow ania
na tym księżycu „chochołów ”, zaw ierają
cych trudne do obserw acji w św ietle wi
dzialnym zjonizow ane cząsteczki gazów. W
w iększych ilościach m ogą one być w yrzuca
ne jed y n ie podczas w yjątkow o silnych eru
pcji w ulkanicznych Io.
Io najpraw dopodobniej posiada żelazne
jąd ro o prom ieniu około 900 km. Są też pod
staw y przypuszczać, że księżyc ten m a w łas
ne pole m agnetyczne i tym tłum aczy się
zaobserw ow ane osłabienie pola m agnetycz
nego Jow isza. N ie będziem y się tym jednak
bliżej zajm ow ać, gdyż tem at ten był ju ż
om aw iany na łam ach naszego m iesięcznika
( Urania nr 9/1996, str. 242). N ależy nato
m iast w spom nieć o obrazach przedstaw iają
cych Io, gdy ten pogrążony był w cieniu m a
cierzystej planety, w chw ili w ykonyw ania
tych obrazów , znajdującej się m iędzy om a
w ianym księżycem , a Słońcem . W brew po
zorom , są to bardzo interesujące obrazy,
ukazujące nad czynnym i w ulkanam i św iecą
ce plam y, których tem peraturę ocenia się na
około 823 kelwiny (mniej więcej 550° C).
N a uw agę zasługują też zw iązane z nimi zie
lonkaw e „pośw iaty”, do złudzenia przy
pom inające zorze polarne na Ziem i. N ajpra
w dopodobniej pow yższe św iecenie w yw o
łują w yrzucane z w ulkanów do atm osfery Io
obojętne atom y tlenu i siarki.

Europa
E u ro p a -d ru g i w kolejności galileuszow y
księżyc Jow isza - pod w zględem geologicz
nym je st rów nie ja k Io atrakcyjnym obie
ktem . N ieśm iało w skazyw ały na to ju ż obra
zy przekazane w roku 1979 przez sondy
V oyager, lecz dopiero badania dokonyw ane
obecnie przez sondę G alileo ukazują nam
praw dziw e oblicze tego księżyca i dostar
czają inform acji o zadziw iających proce
sach, których planetolodzy nie oczekiw ali, i
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z którymi zetknęli się po raz pierwszy. No bo
któż mógł sądzie, że skuta lodem Europa je 
szcze dziś wykazuje tak silną aktywność
geologiczną i że niemal na naszych oczach
przebiegają tam dramatyczne wydarzenia.
Krótko mówiąc - jedynie wyobraźnia auto
rów powieści fantastyczno-naukowych
mogła zrodzić coś tak osobliwego, jak ten
księżyc Jowisza.
Lodowa skorupa Europy ma - według
najnowszych ocen - około 100 km grubości.
Należy przy tym podkreślić, że powierzch
nia tego najmniejszego z czterech „galileuszowych” księżyców Jowisza jest zadziwia
jąco gładka i znajdują się na niej jedynie
nieliczne kratery uderzeniowe, a więc musi
być stosunkowo młoda. Już jednak na obra
zach otrzymanych za pomocą sond Voyager
widać gęstą sieć chaotycznie przebiegają
cych i krzyżujących się z sobą ciemnych linii
o różnej grubości. Są to niewątpliwie pęk
nięcia lodowej skorupy Europy, powstałe jak należy sądzić - w wyniku ogromnego
ciśnienia, wywieranego przez wnętrze księ
życa. Ale nie znaczy to wcale, byśmy tu mie
li do czynienia z pustymi szczelinami.
Wkrótce bowiem po ich powstaniu wypeł
nione zostały wodą, która niebawem zama
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rzła, a ponieważ zawierała drobne okruchy
skalnego podłoża, utworzony z niej lód ma
ciemniejszą od otoczenia barwę. Skąd się
jednak wzięła ta ogromna energia, potrzebna
do wywołania opisanego wyżej procesu i
czy był to tylko jednorazowy proces, czy też
raczej odbywa się nieustannie i zmiany na
Europie zachodzą także w naszych czasach?
Oto pytania, jakie zapewne zadaje sobie każ
dy z nas i jakie już przed kilkunastu laty
zadawali sobie planetolodzy. Odpowiedź
może być tylko jedna: sprawcą wszystkich
tych procesów jest głównie Jowisz, a ściślej
mówiąc - jego potężna grawitacja. To prze
de wszystkim jej oddziaływanie sprawia, że
wnętrze Europy - podobnie jak wnętrze Io silnie się ogrzewa. Powstałe ciepło płynie do
góry, topi dolne warstwy lodowej skorupy,
kruszy ją i przez szczeliny umyka w prze
strzeń międzyplanetarną. A zatem jest to
proces ciągły i odbywa się dosłownie na na
szych oczach.
Przekazywane przez sondę Galileo obra
zy mają o wiele większą siłę rozdzielczą od
obrazów, uzyskanych za pomocą Voyagerow i ukazują nam nieznane dotąd szczegóły
topografii Europy. Wystarczy wspomnieć o
potrójnych pasach, do złudzenia przypomi-

6/97

URANIA

% V i
« ' ł * lT

167

«\W\
>• i -

Zdjęcie fragmentu lodowej powierzchni Europy wykonane 20 lutego 1996 roku przez sondę Galileo z odległości 5340 km obejmujące
obszar o rozmiarach 34 x 42 km (fot. NA SA ).

Z djęcie fragmentu lodowej powierzchni Europy wykonane 20 lutego 1996 roku przez sondę Galileo z odległości 5340 km obejmujące
obszar o rozmiarach 34 x 42 km (fot. N A SA ).
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nających nasze autostrady. Są to tw ory dość
szerokie i w yjątkow o długie, m ożna pow ie
dzieć o zasięgu globalnym , składające się z
dw óch ciem nych pasów i z rozdzielającego
je pasa jasnego. P lanetologow ie na razie nie
w iedzą, ja k pow staw ały lub pow stają te
przedziw ne tw ory Europy, chociaż podali
ju ż kilka m ożliw ych m odeli. Jeden z nich
mów i, że to kom binacja zjaw isk o charakte
rze tektonicznym i oddziaływ ania w ypływ a
jącej z niższych w arstw wody, która zalew a
szczeliny utw orzone w istniejących ju ż
wcześniej pasach i oczyw iście także zam a
rza. W iadom o zaś, że zam arznięta w oda m a
w iększą objętość od ciekłej wody, toteż
św ieży lód rozpycha brzegi starego pasa,
czyli w yraźnie go poszerza. A poniew aż w o
da ta zaw iera m niej okruchów skalnych lub
w ogóle je st ich pozbaw iona, po jej zam arz
nięciu pow staje jasny pas, rozdzielający
rów nolegle w zględem niego biegnące pasy
ciem ne. Inny m odel zakłada, że w zdłuż ist
niejącej ju ż i częściow o zam arzłej szczeliny
pow stają twory, przypom inające ziem skie
gejzery. W yrzucają one na pow ierzchnię
księżyca wodę i pokruszony m ateriał skalny,
który osadza się przy obu brzegach danej
szczeliny, a spływ ająca z nich woda je st ju ż
na tyle czysta, że po zam arznięciu pow staje
z niej ow e jasn e pasm o. Byłby to więc bar
dziej skom plikow any m odel i dlatego zyskał
mniej zw olenników .
Tak, czy inaczej, potrójne pasy to nad
zw yczaj intrygujące tw ory pow ierzchniow e
Europy. N iezbicie dow odzą one, że mamy
do czynienia z globem w ciąż aktyw nym pod
w zględem geologicznym i że dalsze badania
przyniosą nam jeszcze niejedną niespo
dziankę na jeg o temat. W najbliższym czasie
- tak przynajm niej sądzi R onald G r e e l e y
- w inniśm y się przekonać, czy pod lodow ą
skorupą tego księżyca istniała lub m oże na
w et do dziś się zachow ała w arstw a ciekłej
wody. Idzie po prostu o to, czy rzeczyw iście
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m ają rację ci badacze, którzy w ystępują z
jak że nęcącą hipotezą. D ow odzą bow iem , że
na tym księżycu Jow isza m ogło pow stać j a 
kieś prym ityw ne życie i że m ogą tam istnieć
w arunki do jeg o dalszego rozw oju. Inaczej
m ów iąc - w odróżnieniu od m arsjańskich
fosylii na Europie m ogą być żyw e bakterie!
G an im ed e s
G anim edes, to najw iększy satelita Jo w i
sza i w ogóle najw iększy księżyc U kładu
Słonecznego. Rozm iaram i przew yższa nie
tylko m ałego - przynajm niej w porów naniu
z innymi planetam i - Plutona, ale i M erkure
go, od którego jed n ak m a dużo m niejszą m a
sę. O znacza to zatem , że G anim edes posiada
bardzo m ałą gęstość, o w iele m niejszą od
gęstości Io i Europy. Pow inien więc m ieć
prostą budow ę sw ego w nętrza i składać się
głów nie z lodu w odnego.
D o niedaw na w szelkie uwagi na tem at
budow y w nętrza G anim edesa m iały chara
kter w yłącznie spekulacji teoretycznych.
D opiero dane uzyskane za pom ocą sondy
G alileo pozw oliły uczonym zestaw ić bar
dziej w iarygodny portret tego księżyca, któ
ry uw zględniałby nie tylko jeg o masę, roz
miary i średnią gęstość, ale i pole graw itacyj
ne. W oparciu o te dane planetolodzy o pra
cow ali parę różnych modeli geologicznych i
geofizycznych, lecz tylko dw a z nich zyska
ły w iększą popularność, a w każdym razie są
najczęściej w ym ieniane przez uczonych
przy okazji om aw iania G anim edesa. P ier
wszy z nich m ów i, że m am y tu do czynienia
z jak im ś koktajlem lodów, w ypełniających
glob tego księżyca. D rugi m odel, w ykorzy
stujący najnow sze dane i m ający o w iele bar
dziej skom plikow aną strukturę, zyskuje co 
raz więcej zw olenników . On dla odm iany
przyjm uje, że G anim edes posiada jąd ro ka
m ienne lub żelazne i że jąd ro to m a zbliżone
rozm iary do naszego K siężyca. O tacza je
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S tereoskopow y obraz fragm entu pow ierzchni G anim edesa uzyskany ze zdjęć w ykonanych w 1996 roku za pom ocą sondy Gali leo (fot.
N A SA ).

dość gruba warstwa mieszaniny, składającej
się z lodu wodnego i okruchów skalnych, na
tej zaś warstwie spoczywa jeszcze grubsza
warstwa zbudowana głównie z „ciepłego lo
du”, otulonego cienką skorupą zawierającą
już „wystudzony” lód i inne minerały.
Dane uzyskane za pomocą sondy Galileo
zdają się potwierdzać poprawność modelu
budowy geologicznej Ganimedesa. Dalsze
informacje na ten temat i bardziej wnikliwa
analiza uzyskanego dotychczas materiału
umożliwi uczonym ściślej określić gęstość i
grubość poszczególnych warstw, a także
wyrobić sobie jakiś bardziej konkretny po
gląd na ich skład chemiczny. Jedno nie ulega
najmniejszej wątpliwości: gdy się bowiem
potwierdzi obecność jądra kamiennego lub
żelaznego, to w ten sposób uzyskamy niezbi
ty dowód, że w przeszłości wnętrze Ganime
desa było gorące i ciekłe, a może nawet stan
ten w jakim ś stopniu utrzymuje się do dziś.
Jednocześnie byłoby w pełni uzasadnione
istnienie jego pola magnetycznego, co zre
sztą przyrządy zainstalowane na pokładzie
sondy Galileo już zarejestrowały ( Urania nr

10/1996, str. 277). To zaś oznaczałoby, iż
może być magnetosfera w magnetosferze,
czyli magnetosfera Ganimedesa zanurzona
w magnetosferze Jowisza. Jest to niewątpli
wie jedno z najbardziej sensacyjnych odkryć
dokonanych w ramach misji sondy Galileo!
Powierzchnia największego księżyca Jo
wisza i całego Układu Słonecznego wydaje
się być bardzo stara, o wiele starsza od po
wierzchni naszego Księżyca. Jednakże to, co
ujrzeliśmy już na Ganimedesie - twierdzi
Michael B e l t o n - „przekracza nasze naj
śmielsze oczekiwania”. Za przykład niech
posłużą terytoria Uruk Sulcus (10° S/30° N,
140/180° W) i Galileo Regio (0765° N,
140/180° W), gdzie stara skorupa lodowa zo
stała dosłownie zryta kraterami uderzenio
wymi, a następnie te pospolite w Układzie
Słonecznym utwory pokryły młodsze produ
kty czegoś w rodzaju „wulkanizmu wodne
go”. Na powierzchni Ganimedesa nie może
oczywiście występować ciekła woda, gdyż
jest tam bardzo zimno, temperatura podczas
doby trwającej prawie 7 ziemskich dni waha
się w granicach od 90 do 160 kelwinów (od
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Rys. 3. M apka G anim edesa^

/fi’

-183° do -113° C). W ypływ ająca więc z
w nętrza księżyca w oda m om entalnie zam a
rzała, a poniew aż zaw ierała dom ieszkę róż
nych m inerałów , pow stała zm arzlina m a cie
m ną barwę. Św iadczy o tym w łaśnie Galileo
Regio, kraina w yjątkow o ciem na, jeden z
najciem niejszych obszarów na całej pow ie
rzchni G anim edesa. N ie je st ona gładka, w
różnych kierunkach przez lodow e płaszczy
zny rozciągają się lodowe w zgórza poprze
cinane głębokim i bruzdam i, najpraw dopo
dobniej tw oram i pow stałym i w wyniku dzia
łania sił tektonicznych. Pow ierzchnia tych i
innych regionów G anim edesa w ygląda tak,
jakby w niezbyt odległych czasach - dow o
dzi Bill O ’ N e i l - „pograbił ją ktoś jakim iś
olbrzym ym i grabiam i”. Zdaniem niektórych
badaczy, o ile nie na całym księżycu, to
przynajm niej w pew nych je g o obszarach
stosunkow o często dochodziło i dochodzi do
„trzęsień lodow ej skorupy” . Interesujące by
łoby zatem porów nać najnow sze obrazy G a
nim edesa z obrazam i uzyskanym i przed kil
kunastu laty za pom ocą V oyagerow , bo m o
że w ten sposób udałoby się zauw ażyć jakieś
zm iany w w yglądzie tej lub innej okolicy, a
to mogłoby dostarczyć cennych inform acji o
geologicznym życiu tego niezw ykłego księ

życa. T akie badania zapew ne są robione i
dlatego należy być przygotow anym na różne
niespodzianki.
Pew ne w nioski na tem at procesów prze
biegających we w nętrzu i na pow ierzchni
G anim edesa m ożna w yciągnąć z w yglądu
zachow anych do dziś kraterów uderzenio
wych. O kazuje się bow iem , że utw ory tego
typu, leżące w w yższych szerokościach, m a
ją stosunkow o ja sn e korony sw ych w ałów , a
w każdym razie są one jaśniejsze od najbliż
szej okolicy. Być m oże - sądzą planetolodzy
- w niezbyt odległej przeszłości, nie w yklu
czone nawet, że i w naszych czasach, z w nę
trza położonych tam kraterów uderzenio
wych w ydobyw a się para w odna, która oczy
w iście błyskaw icznie zam arza i opada w po
staci śniegu. W ten oto sposób wały górskie
w ym ienionych kraterów m ogą być nieustan
nie odnaw iane i dlatego są jaśniejsze od oko
licy, gdzie takie zjaw iska ju ż nie przebiega
ją. Niestety, o w iele trudniej w yjaśnić po
chodzenie trzech terytoriów , zw łaszcza ich
zachodnich części (M arius Regio, Philus
Sulcus i N ippur Sulcus). M am y tu bow iem
do czynienia z nadzw yczaj regularnym i tw o
rami topograficznym i, na obrazach przeka
zanych przez sondę G alileo w yglądającym i
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rzliwe procesy geologiczne, toteż zachowały
się tam wprawdzie pojedyncze kratery ude
rzeniowe, ale są już bardzo zniszczone i tyl
ko z trudem można je dziś rozpoznać. Do
skonale natomiast prezentują się młode kra
tery uderzeniowe na Philus Sulcus (55/36°
N, 200/218° W), powstałe w wyniku upad
ków dużych brył meteorytowych, poruszają
cych się jednak z niewielkimi prędkościami.
Ich energia kinetyczna była więc zbyt mała i
prawdopodobnie tylko dlatego wybite przez
nie kratery mają małe rozmiary. Ale -jak już
zaznaczono - wyglądają świetnie i w związ
ku z tym uczeni się zastanawiają, czy te oko
lice Ganimedesa były wtedy jeszcze plasty
czne, czy też raczej pokrywała ją warstwa
sypkiego materiału? Być może bardziej wni
kliwa analiza danych przekazanych przez
sondę Galileo rzuci jakieś światło i na to
frapujące zagadnienie.

Kallisto

Obraz fragmentu powierzchni Ganimedesa utworzony ze zdjęć,
wykonanych za pomocą sondy Galileo w odległości około 11.6
tys. km; obejmuje obszar o rozmiarach 54 km 90 km (fot.
NASA).

tak, jakby się ktoś bawił „kosmicznymi kloc
kami lego”. Nie ulega wątpliwości, że i w
formowaniu się tej niezwykłej krainy głów
ną rolę odegrały ruchy tektoniczne, choć
musiały one być wspomagane przez inne
procesy geologiczne, ostateczną zaś postać
nadał jej zapewne „wulkanizm wodny”. By
ła to zdaje się ju ż końcowa faza tego egzoty
cznego wulkanizmu.
Najstarszą częścią tej kosmicznej ukła
danki jest terytorium Marius Regio (50°
S/50° N, 150/230° W). Nie znaczy to jednak
wcale, że w tym regionie Ganimedesa za
chowała się pradawna topografia, a więc że
od czasów „wielkiego bombardowania” nic
się tu nie zmieniło. I na tym obszarze księży
ca w późniejszych okresach przebiegały bu

Do omówienia pozostał ostatni z czterech
galileuszowych księżyców Jowisza. Mowa
oczywiście o Kallisto, z wymienionej
czwórki najdalej obiegającego macierzystą
planetę i - biorąc pod uwagę jego średnią
gęstość - posiadającego przypuszczalnie
najprymitywniejszą budowę swego wnętrza.
Uczeni sądzą wprawdzie, że i on posiada
niewielkie jądro kamienne i że dopiero to
jądro otacza gruba powłoka lodowa. Lecz
mimo tej prostoty Kallisto jest traktowany
przez planetologów jako atrakcyjny obiekt,
pod wieloma względami nie mający zdaje
się konkurenta w całym Układzie Słonecz
nym, mogącym dostarczyć bezcennych in
formacji o jego pradawnych dziejach. Nie
stety, księżyc ten - jak się chociażby dowia
dujemy z łamów naszego miesięcznika rzadko bywa odwiedzany przez sondę Gali
leo, która o wiele więcej uwagi poświęca
trzem pozostałym księżycom „galileuszo-
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w ym ” . A zatem i z tego pow odu każda „no
w inka” o K allisto m oże m ieć dla astronom ii
planetarnej duże znaczenie.
P rastara pow ierzchnia K allisto, to jakby
„skam ieniałość” m ogąca dostarczyć infor
m acji o procesach przebiegających w U kła
dzie Słonecznym przed m iliardam i lat. N a
żadnym innym ciele niebieskim nie odkryto
dotąd tak archaicznego reliefu, w którym do
m inującą rolę odgryw ają praw ie w yłącznie
kratery uderzeniow e, a których liczbę ocenia
się na kilkadziesiąt tysięcy. Ten kosm iczny
„tatuaż” księżyca zdaje się dow odzić, że
„w ielkie bom bardow anie” trw ało nie m i
liard lat - ja k dotychczas sądzono - ale zna
cznie dłużej, w przeciw nym bow iem przy
padku gęstość kraterów uderzeniow ych na
K allisto byłaby o w iele niższa. T a prze
ogrom na liczba kraterów mówi jednocześ
nie o tym, iż pod w zględem geologicznym
księżyc ten je st od daw na zupełnie lub pra
wie zupełnie m artw ym globem , a w każdym
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razie obiektem o bardzo słabej aktyw ności
tektonicznej i w ulkanicznej. Być m oże je sz 
cze w ram ach misji G alileo dow iem y się
czegoś bliższego o przejaw ach jak iejś słabej
aktyw ności geologicznej Kallisto i ew entu
alnie będziem y mogli się przekonać, czy
księżyc ten m oże generow ać pole m agnety
czne. Pew ne św iatło na pow yższe zagadnie
nia rzucają odkrycia, jakich ostatnio dokona
no w strukturze V alhalla (15° S/55° N,
20/90° W), ściślej zaś m ów iąc - w jej środ
kow ych obszarach. N a przekazanych przez
sondę G alileo obrazach o dużej sile rozdziel
czej (zaw ierają szczegóły o średnicy 60 m)
w idać w ielką liczbę m ałych kraterów , z któ
rych w ałów obsunęły się lawiny pokruszo
nych skał i w ten sposób obnażona została
w arstw a jaśniejszego m ateriału, składające
go się głów nie z lodu wodnego. W odróżnie
niu jed n ak od innych obszarów K allisto,
gdzie też w ystępuje ogrom na liczba m ałych
kraterów , te z centralnych rejonów struktury

ASTRO-BIT
Ireneusz Włodarczyk
ul. Rewolucjonistów 15/13
42-500 BĘDZIN
Programy kom puterow e, algorytmy, katalogi i inne materiały astronomiczne
KUPNO -SPRZEDAŻ
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M ozaika zdjęć ukazujących księżyc K allisto. które zostały
w ykonane w 1979 roku przez sondy V oyager 1 (lew e) i V oyager
2(praw e) oraz w dniu 9 w rześnia 1996 roku przez sondę G alileo
(w środku); zdolność rozdzielcza zdjęcia środkow ego w ynosi
4,3 km (fot. N A SA ).

V alhalla są silnie naruszone „zębem czasu” .
D laczego akurat w tej okolicy księżyca nie
w ystępuje naw et jed en dobrze zachow any
krater uderzeniow y ?
N ieco uw agi w arto też pośw ięcić drugiej
co do w ielkości strukturze uderzeniow ej na
K allisto. A sgard - bo taką nazw ę ona nosi też leży na północnej półkuli księżyca
(1 0/50“ N, 120/160° W ), m a około 1700 km
średnicy i - podobnie ja k V alhalla - w ybita
została p rzez sporych rozm iarów planetoidę,
co praw dopodobnie nastąpiło w pierw szym
okresie
„w ielkiego
bom bardow ania” .
Ś w iadczą o tym liczne, prastare kratery ude
rzeniow e, częściow o niszczące pierścienie
struktury A sgard. N ie brakuje tu je d n ak m ło
dych kraterów uderzeniow ych, a najm łodszy
i najw iększy z nich je st krater Burr (42° N,
135° W ), zarejestrow any ju ż na obrazach
otrzym anych przed laty za pom ocą sond
V oyager. Jego olśniew ająca biel i rozcho
dzące się w e w szystkich kierunkach jasne
sm ugi n iezbicie przecież dow odzą, że m am y
tu do czy n ien ia z utw orem uderzeniow ym ,
który pow stał w niezbyt odległych - z astro

nom icznego punktu w idzenia - czasach. To
sam o m ożem y pow iedzieć o liniow ych łań
cuszkach kraterow ych Kallisto, spraw iają
cych planetologom tyle trudności, gdyż nie
łatw o było w yjaśnić m echanizm pow staw a
nia tych niezw ykłych tw orów topograficz
nych. Z pom ocą przyszła dopiero sam a M at
ka N atura, czyli pojaw ienie się kom ety
Shoem aker-L evy 9 i jej dram atyczne spotka
nie z Jow iszem . W szystko bow iem przem a
w ia za tym, iż ow e liniow e łańcuszki krate
rowe, to utw ory pow stałe w w yniku zderze
nia K allisto z fragm entam i jąd er kom etarnych lub planetoid, które uw ięzione zostały
w polu graw itacyjnym Jow isza i pod jeg o
w pływ em rozpadły się na w iele części. Skut
ki takiej katastrofy pokazuje obraz przekaza
ny przez sondę G alileo.
N a pow yższej inform acji w ypada zakoń
czyć artykuł pośw ięcony w stępnym w yni
kom misji G alileo. U zyskany w jej ram ach
m ateriał je st bardzo bogaty i w ym aga oczy
w iście solidnego opracow ania, na co potrze
ba czasu. A przecież ten jak że udany ekspe
rym ent astronautyczny jeszcze się nie za
kończył, sonda G alileo nadal okrąża Jow isza
i od czasu do czasu zbliża się do jed n eg o z
czterech „galileuszow ych” księżyców , zbie
ra o nim najprzeróżniejsze inform acje, które
potem drogą radiow ą przekazuje na Ziem ię.
T ak więc em ocje dopiero przed nami.
Nazwa
księżyca

Promień
(km)

Masa
(kg)

Średnia
gęstość
(g/cm3)

lo

1815

8,94 1 022

3,57

Europa

1569

4,80 • 1022

2,97

Ganim edes

2631

1,48 1023

1,94

Kallisto

2400

1,08

1,86

1023

Mapki (Rys. 1, 2, 3, 4) opracowane zostały na
podstawie obrazów otrzymanych za pomocą sond
Voyager, a pochodzą z książki G.A. Burby: No
menklatura dietaliej rieliefa galiliewych sputni
ków Jupitiera (Moskwa 1984).
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Krzysztof Murawski - Lublin

ZJAWISKA FIZYCZNE W ATMOSFERZE SŁOŃCA (II)
3. Heliosejsmologia
Badania Słońca - najbliższej nam gwiaz
dy - mają decydujące znaczenie w zrozu
mieniu zjawisk, zachodzących w innych
gwiazdach, a w szczególności gwiazdach
tzw. ciągu głównego, do którego należy
Słońce. Widoczna część Słońca to fotosfera
będąca warstwą grubości równej tysięcznej
części promienia. Fotosfera dostarcza tylko
nielicznych przykładów niejednorodności
oraz struktur, często skomplikowanych i fa
scynujących (patrz część I). W szczególno
ści ruch plam słonecznych jest dowodem na
to, że Słońce obraca się mniej więcej raz na
miesiąc i ruch obrotowy jest szybszy na rów
niku niż na biegunach. W początkowej fazie
ewolucji plamy pojawiają się w obszarach
bardziej oddalonych od równika, a następnie
bliżej, w rezultacie czego położenie ich
przedstawia tzw. wykres motyla. Z plamami
słonecznymi związane jest silne pole mag
netyczne, które zmienia się na Słońcu w spo
sób skomplikowany, co 22 lata (lub 11 lat
jeśli nie uwzględniać zmian biegunowości).
Inny przykład, to granule (fot. 9), przypomi
nające ziarenka ryżu lub komórki Bernarda
z ich charakterystycznym czasem życia rzę
du kilku minut. Granulacja jest konsekwen
cją turbulentnej konwekcji w niższej war
stwie Słońca zwanej warstwą konwekty wną.
Takie zjawiska, jak np. plamy słoneczne
są powierzchniowym uzewnętrznieniem się
procesów zachodzących we wnętrzu Słońca.
Procesy te pozostają wciąż w sferze domnie
mań. Nowa dziedzina zwana heliosejsmologią, pozwala coraz lepiej penetrować’ wnę
trze Słońca.
Przyjmuje się, że pomiary oscylacji glo
balnych Słońca rozpoczęły się w 1960 roku

pomiarami przesunięć Dopplera. Wyniki po
miarów okazały się zaskakujące, plazma
wznosiła się i opadała z okresem równym
około 5 minut. Wyjaśnienie tego zjawiska,
zwanego 5-minutowymi oscylacjami, pole
ga na tym, że we wnętrzu Słońca występują
gradienty gęstości i temperatury. Różne war
stwy mogą odbijać i uginać fale akustyczne,
zamykając je w ograniczonym obszarze. Od
bicie fal zachodzi tuż poniżej widzialnej po
wierzchni Słońca, gdzie gęstość plazmy ob
niża się gwałtownie z wysokością. Odbita
fala akustyczna porusza się w kierunku do
wnętrza Słońca. Tutaj gradient temperatury
powoduje wzrost prędkości dźwięku wraz ze
wzrostem odległości od powierzchni Słońca.
W rezultacie tego głębsza część frontu falo
wego, poruszającego się ukośnie do wnętrza
Słońca, jest szybsza niż płytsza część frontu.
Stopniowo, poruszający się front falowy,
ugina się i znowu porusza się w górę ku po
wierzchni Słońca, gdzie zostaje odbity. Pro
ces ten powtarza się i w konsekwencji fala
akustyczna zostaje uwięziona. W dolnym
punkcie granicznym prędkość fazowa K/fali
jest równa lokalnej prędkości dźwięku. Po
nieważ Vf zależy od wektora falowego k ,
różne długości fal penetrują w różnym sto
pniu wnętrze Słońca.
Fale globalne przypominają fale sejsmi
czne na Ziemi. Dwa rodzaje fal sejsmicz
nych penetrują Ziemię. Jedna z nich jest falą
poprzeczną, w której materiał drga w kierun
ku poprzecznym do kierunku propagacji.
Druga fala ma natomiast charakter akustycz
ny, ponieważ materiał jest ściskany i rozcią
gany w kierunku propagacji fali. Ponieważ
prędkość i kierunek rozchodzenia się fali za
leży od temperatury, składu fizycznego i
strukturalności ośrodka, pomiary tej prędko-
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ści mogą dostarczyć wiadomości o ośrodku.
Na Słońcu propagują fale akustyczne,
które są generowane prawdopodobnie przez
turbulencję w warstwie konwekty wnej i pro
mienisty przepływ energii, powodujący
kompresję i rozrzedzenia plazmy. Fale te nie
mogą być mierzone w sposób bezpośredni.

wodu są one trudne do wykrycia na powierz
chni Słońca. Ich amplitudy są małe, a okresy
wynoszą około jednej godziny. Teoria prze
widuje, że fal tych jest niezliczona ilość i ich
częstości są bardzo zwarte. Do określenia z
wystarczającą precyzją częstości fal, po to
by fale mogły być użyte jako próbnik wnę

Ich wpływ na powierzchnię Słońca jest wi
doczny na spektrogramach dysku słoneczne
go i w pomiarach jasności powierzchni.
Zbliżając się do powierzchni, falc powodują
poruszanie się powierzchni w górę i w dół, a
w rezultacie zmiany długości linii spektral
nych emitowanego światła w wyniku efektu
Dopplera. Jednocześnie fale powodują zagę
szczenia i rozrzedzenia plazmy przy powie
rzchni Słońca, zmieniając w ten sposób tem
peraturę i w konsekwencji jasność powierz
chni.
W idm o fal akustycznych składa się z kil
ku m ilionów m odów o różnych okresach i
długościach fal ^.x w kierunku równoległym
do powierzchni Słońca. M ody o najwię
kszych amplitudach m ają okresy od 3 - 6
minut, a ich długości fal Xx mogą być tak
krótkie, jak rozmiary granul (200-2000 km)
i tak długie, jak obwód Słońca - około 4.5
min km. Indywidualne mody m ają amplitu

trza Słońca, będą konieczne jeszcze długo
trwałe obserwacje trwające wiele miesięcy,

dy (wyrażone tutaj w radialnej prędkości
powierzchniowych oscylacji) równe 2 0 cm/s
lub mniejsze. Chaotyczna superpozycja mo
dów wytwarza jednak oscylacje o dużej am
plitudzie z maksimum równym 0.5 km/s.
Inny rodzaj drgań globalnych to wewnę
trzne fale grawitacyjne, które są oscylacjami
obszarów płynu wokół położenia równowa
gi. Podczas gdy ciśnienie wywołuje siłę
przywracającą równowagę dla fal akustycz
nych, siła wyporu spełnia takie zadanie dla
fal grawitacyjnych. Fale grawitacyjne mogą
poruszać się tylko w obszarach o stabilnej
stratyfikacji i dlatego są szczególnie głęboko
uwięzione we wnętrzu Słońca, poniżej nie
stabilnej warstwy konwektywnej. Z tego po

a może lata.

4. Fale magnetohydrodynamiczne
Powszechnie wiadomo, że materia na
Słońcu znajduje się w stanie plazmy - gazie
niemal w pełni zjonizowanym. Jednakże do
piero w ostatnich czasach dostrzeżono pod
stawową rolę, jaką ten fakt odgrywa w opisie
przyrody. W szczególności badania nad
źródłami energii w kontrolowanych re
akcjach termojądrowych znacznie podniosły
poziom wiedzy o wpływie pola magnetycz
nego na zjawiska zachodzące w plazmie sło
necznej. Badania te stymulowały modelo
wanie plazmy, w której pola magnetyczne
odgrywają niezwykle istotną rolę, często na
wet warunkując przebieg danego zjawiska.
Odpowiednim narzędziem do opisu plazmy
w polu magnetycznym jest teoria magnetohydrodynamiki (M H D).
Równania M H D mogą być wyprowadzo
ne z praw zachowania (masy, pędu i energii),
równań Maxwella i prawa Ohma przy nastę
pujących założeniach:
a) skale przestrzenne związane ze zjawi
skami fizycznymi znacznie przekraczają
charakterystyczne długości;
b) plazma znajduje się w równowadze
termodynamicznej z funkcją dystrybucji
zbliżoną do rozkładu Maxwella. Założenie
to spełnione jest dla skal czasowych wię
kszych niż średnie czasy zderzeń i dla skal
przestrzennych o wiele większych niż śred
nie drogi swobodne;
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c) w łaściw ości plazm y (np. ciśnienie) są
izotropow e;
d) efekty relatyw istyczne (np. prąd prze
sunięcia) są zaniedby w alnie m ałe, poniew aż
prędkości przepływ u plazm y są znacznie
m niejsze niż prędkość światła.
Fale M H D dzielą się na fale A lfvena i fale
m agnetoakustyczne. W śród fal m agnetoakustycznych w yróżnić m ożna fale szybkie i fa
le pow olne. Fala A lfvena w ym uszona je st
przez siłę napięcia m agnetycznego. C hara
kteryzuje ją brak zm ian ciśnienia i gęstości
gazu, a oscylacje plazm y są prostopadłe za
rów no do zew nętrznego pola m agnetyczne
go, ja k i do kierunku propagacji (w łasność
polaryzacji). F ala A lfvena nie m oże propa
gow ać w kierunku prostopadłym do pola
m agnetycznego (fala anizotropow a). P rze
pływ energii odbyw a się w zdłuż linii sił pola
m agnetycznego z prędkością A lfvena.
Fala szybka w ym uszona je st przez siłę
napięcia m agnetycznego i całkow ite ciśnie
nie gazu. Zm ianie ulega ciśnienie i gęstość
plazm y. C iśnienie gazu i ciśnienie m agnety
czne są zm ienne w fazie. F ala szybka w w a
runkach korony słonecznej je st praw ie izo
tropow a. Propaguje ona najszybciej - pro
stopadle do zew nętrznego pola m agnetycz
nego. Fala ta czasem , choć niepopraw nie,
zw ana je st ściśliw ą falą Alfvena.
Fala pow olna, podobnie ja k fala szybka,
w ym uszona je st przez siły napięcia m ag
netycznego i całkow ite ciśnienie gazu. C iś
nienie gazu i ciśnienie m agnetyczne są w
fazie przeciw nej. Fala pow olna je st falą ani
zotropow ą - nie m oże ona propagow ać w
kierunku prostopadłym do zew nętrznego
pola m agnetycznego. Przepływ energii ogra
nicza się głów nie do kierunku pola m agnety
cznego.
W m odelu plazm y zimnej znika fala po
w olna i w układzie propaguje tylko fala
szybka i fala A lfvena. Fala pow olna i fala
A lfvena różnią się polaryzacją. Falę A lfvena
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m ożna w yelim inow ać z układu poprzez po
m inięcie polaryzacji w danym kierunku i za
łożenie stałości zm iennych w tym kierunku.
U suw ając pole m agnetyczne rugujem y falę
A lfvena i falę pow olną. Fala szybka staje się
wtedy falą dźw iękow ą.
Fale M H D są bezdyspersyjne, jeśli pom i
nąć efekt H alla i niejednorodności ośrodka.
Jeżeli natom iast ośrodek je st niejednorodny,
m oże pojaw ić się dyspersja zw ana geom e
tryczną. D yspersja spow odow ana je st zjaw i
skiem całkow itego w ew nętrznego odbicia
fal. Z jaw isko takie m oże zajść na przykład w
pętli koronalnej. W rezultacie tego fale zo
stają uw ięzione w strukturze i konsekw en
tnie w spektrum takich fal pojaw ią się mody
dyskretne. Fale uw ięzione odpow iadają w te
dy m odom w ew nętrznym .
M inęło w ięcej niż pięć dekad od m om en
tu, kiedy A lfven w 1942 r. odkrył poprzecz
ne fale M HD, noszące dzisiaj jeg o imię. Od
tego czasu datuje się okres badań nad falami
M H D . B adania te często pozw alały zrozu
m ieć podstaw ow e zjaw iska, a zw łaszcza za
chodzące w ośrodku jednorodnym . Plazm a
słoneczna odznacza się je d n ak w ysokim sto
pniem strukturalności i niejednorodności.
Struktury takie znaleźć m ożna, np. w atm o
sferze słonecznej. Z pow odu złożoności pro
blem u i ograniczonej m ożliw ości badań, na
sza w iedza o zjaw iskach falow ych je st ciągle
na etapie początkow ym .
Od ponad 20 lat w iadom o, że w wietrze
słonecznym (w odległości 2 - 1 0 prom ienia
Słońca) propagują się fale A lfvena. F ale te są
najpraw dopodobniej pochodzenia słonecz
nego. Posiadają one dom inujące okresy rzę
du kilku godzin. Poniew aż w iatr słoneczny
m ożem y badać dokładniej niż dolne w ar
stwy atm osfery, w ykrycie fal A lfvena stało
się im pulsem do badań nad falami M H D w
atm osferze słonecznej.
W górnych w arstw ach obszaru konw ekcji
liczby R eynoldsa są tak duże. że przew iduje
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Fot. 9 G ranulacja na Słońcu. W arta podkreślenia je st ostrość
konturów granul, eksplodujące (jasne) granule, rury
m agnetyczne (m ałe ja sn e punkty m iędzy granulam i) oraz
ciem ne punkty form ujące sieć o nieznanym pochodzeniu. (Fot.
Pic du M idi O bservatory.)

się w pełni rozwiniętą turbulencję. Turbu
lencja ta oddziałuje z polem magnetycznym,
generując fale MHD, które następnie propa
gują w stronę atmosfery słonecznej. Oddzia
ływanie tych fal z atm osferą słoneczną jest
odpowiedzialne za istnienie wielu obserwo
wanych zjawisk. Sugerowano, że fale MHD
m ogą ogrzewać koronę słoneczną, a w
szczególności pętle koronalne, przyspieszać
wiatr słoneczny i spikule. Zjawiska te dowo
dzą, że fale MHD odgrywają ważną rolę w
aktywności słonecznej. W obszarze plazmy,
jakim jest atmosfera słoneczna, może propa
gować kilka różnych typów fal. Jednym z
nich są fale akustyczne, obecne w atmosfe
rze dzięki ściśliwości i inercyjności plazmy.
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Inercyjność plazmy może w dodatku utrzy
mywać efektywną równowagę z siłami mag
netycznymi lub siłami wyporu hydrodyna
micznego. W wyniku utrzymywania się ta
kiej równowagi, mogą powstawać fale
magnetoakustyczne, fale Alfvena oraz we
wnętrzne fale grawitacyjne. Możliwa jest
także kombinacja tych fal w wyniku jedno
czesnego działania pola magnetycznego i
grawitacyjnego. Fale takie powinniśmy więc
nazywać odpowiednio falami magneto-akustyczno-grawitacyjnymi. Dla nieskończone
go i jednorodnego ośrodka teoria takich fal
jest dobrze znana.
Nie ulega wątpliwości, że w plazmie sło
necznej mogą propagować się także innego
rodzaju fale. Wśród nich wyróżnić można
fale elektromagnetyczne z wektorem pola
elektrycznego prostopadłym do kierunku
rozchodzenia się fali. Częstości charaktery
styczne dla fal elektromagnetycznych są
większe od częstości plazmowej elektronu.
Fale elektromagnetyczne to światło widzial
ne, pochodzące głównie z fotosfery i pro
mieniowanie radiowe z charakterystycznym
promieniowaniem synchrotronowym.
Innym przykładem oscylacji w plazmie
słonecznej są fale elektrostatyczne, wśród
których wyróżnić można fale Langmuira i
fale jonowo-akustyczne. Fale Langmuira
polegają na oscylacjach elektronów. Jony
nie mogą nadążyć za szybkimi oscylacjami,
tworząc niemobilne tło dla elektronów. Fale
Langmuira występują między innymi w roz
błyskach. Oscylacje w falach jonowo-akustycznych są tak powolne, że dystrybucja
elektronów podlega statystyce Boltzmana.
Fale te są podobne do fal dźwiękowych, pro
pagują one w ośrodku, którego cząsteczki
mają temperaturę elektronów i masę jonów.
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KRONIKA
Małe komctki: prawda czy kolejna
„zimna fuzja” ?
Sztuczny satelita Ziemi Dynamics E xplo
rer 1 został wystrzelony w sierpniu 1981 ro
ku i um ieszczony na silnie ekscentrycznej
orbicie, przebiegającej nad biegunami Zie
mi. Znajdujące się na je g o pokładzie trzy
fotometry nadfioletu miały obserwować
świecenie obszarów zorzowych, geokoronę
oraz rozkład ozonu. D zisiaj możemy ju ż po
wiedzieć, że fotometr, m ierzący w linii tle
nowej (Ol, 130.4 nm) zaobserwował zupeł
nie nowe zjaw isko, a je g o interpretacja jest
przedmiotem wielkich sporów.
N a obrazach górnej atmosfery Ziemi,
przekazanych przez sondę Dynamics E xplo
rer 1, pojawiały się pojedyncze ciemne pi
ksele. Przez kilka lat nikt nie przywiązywał
do nich wagi, uważając je bądź za szum apa
ratury, bądź za zakłócenia w telemetrii
(przekazywaniu danych z satelity na Zie
mię). Dopiero w 1986 roku dr Louis A.
F r a n k z University o f Iowa (U SA ) wysu
nął hipotezę, że owe ciemne plamki są na
prawdę mierzone. Zaproponował on miano
wicie, że w przestrzeni kosmicznej znajduje
się duża ilość lodowych kometek o średnicy
kilku metrów. W padające do ziemskiej at
m osfery kometki parują wytwarzając obłok
pary, który pochłania promieniowanie nad
fioletowe. Stąd biorą się ciemne plamki, któ
re zaobserwował fotometr.
O szacowanie rozmiarów obłoku pary jest
obarczone dużym błędem, ponieważ roz
miar kątowy widzianego obłoku jest bliski
rozdzielczości kątowej fotometru. Do dal
szych rachunków Frank przyjął, że obłok pa
ry je st rozciągnięty na obszarze 2000 km2 i
m a grubość równą jednej grubości optycz
nej. Stąd otrzymał, że m asa takiej kometki
wynosi około stu ton. Zakładając dalej, że

kometka zbudowana jest ze słabo ubitego
lodu o gęstości 0.1 kg/m 3, Frank policzył, że
średnica kometki wynosi 12 m. Jest rzeczą
oczywistą, że ciemne plamki można obser
wować tylko po stronie dziennej planety. Po
jaw iały się one średnio 10 razy na minutę.
Do tego należy dodać drugie tyle kometek
po stronie nocnej. Reasum ując, według hi
potezy Franka, do ziemskiej atmosfery w
każdej minucie wpada 20 kometek o średni
cy 12 m i wadze 100 ton. T aka ilość wody
docierająca z kosm osu na Ziemię może w
geologicznie rozsądnym czasie zapełnić
ziemskie oceany. Prawdziwość hipotezy
Franka pociągałaby za sobą konieczność
zrewidowania naszych poglądów na pow sta
nie Układu Słonecznego i ew olucję planet.
Hipoteza ta spotkała się z gwałtownym
atakiem innych naukowców i zaczęła się
wojna na argumenty za i przeciw istnieniu
kometek. Chyba najpoważniejszy argument
przeciw kometkom, to milczenie sejsm ogra
fów pozostawionych przez astronautów na
Księżycu. Przyjmując oszacow ania Franka,
należy oczekiwać, że średnio co minutę ko
metki uderzają w pozbawiony atmosfery
Księżyc. Frank kontruje też zarzut twier
dząc, że wobec bardzo małej gęstości ude
rzenie kometki przypominać będzie opada
jące luźne płatki śniegu, a nie jedną bryłę
śniegową. Dr Alexander J. D e s s 1 e r z Uni
versity o f Arizona (U SA ) twierdzi jednak, że
struktura kometki nie ma tu znaczenia. Przy
tej prędkości uderzenia (10 - 15 km/s) musi
nastąpić potężne łupnięcie. A le Frank znowu
się broni, wskazując na istnienie na K sięży
cu pewnego tła sejsm icznego, którego po
chodzenie nie je st do końca jasne. Ale czy to
tło jest dostatecznie silne, aby podtrzymać
hipotezę o gradzie małych kom etek? Przyto
czę tu jeszcze jeden argument podnoszony
przeciw kometkom. Przyjmując, że hipote-
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tyczne kometki tracą cząsteczki wody w ta
kim samym tempie jak kometa P/Encke,
można łatwo policzyć, że cząsteczki te po
żjonizowaniu zwiększałyby 20-krotnie kon
centrację plazmy w wietrze słonecznym. A
czegoś takiego nie obserwuje się. Frank
kontrargumentował, że kometki muszą mieć
znacznie niższe tempo parowania, być może
spowodowane płaszczem pyłowym okrywa
jącym kometkę.
Tu pozwolę sobie na drobną dygresję.
W spom niany ju ż Dessler był i jest zagorza
łym przeciwnikiem teorii Franka. Jednak ja 
ko naczelny redaktor pisma Geophysical Re
search Letters wbrew opinii recenzentów
zadecydował o publikacji kontrowersyjnego
artykułu Franka. To chyba świadczy o klasie
tego naukowca.
Bomba wybuchła 28 maja tego roku o go
dzinie dziesiątej podczas zjazdu Amerykań
skiej Unii Geofizycznej w Baltimore, gdy
Frank obwieścił, że nowe, dokładniejsze po
miary potwierdzają jego hipotezę. Na sateli
cie Polar wystrzelonym w lutym 1996 roku
Frank umieścił przyrząd obserwujący atmo
sferę w świetle widzialnym i w nadfiolecie.
Przyrząd ten zaobserwował obłoki pojawia
jące się w wysokiej atmosferze. Analiza
widm owa pozwoliła stwierdzić, że składają
się one z wody. Duża rozdzielczość kątowa
pomiarów nie pozostawia wątpliwości, że
jest to efekt realny. O ile wcześniej pojedyn
czy ciemny piksel mógł być wynikiem ja
kichś zakłóceń, to teraz obłoki wypełniają 10
- 20 pikseli. Prawdopodobieństwo wystą
pienia takiego zakłócenia jest znikome. Co
więcej, Frankowi zdarzyło się zaobserwo
wać na kilku kolejnych ujęciach ten sam ob
łok, przesuwający się w atmosferze. Kierują
cy misją, pomimo usilnych starań, nie byli w
stanie zapewnić planowanej stabilności sate
lity. Na skutek chybotania sondy otrzymy
wane obrazy atmosfery często wyglądają jak
poruszone zdjęcia. Ale nie ma tego złego, co
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by na dobre nie wyszło. Na tych poruszo
nych zdjęciach wyraźnie widoczny jest pod
wójny obłok. Wszystko to niezbicie dowo
dzi, że obłoki w górnej atmosferze są zjawi
skiem realnym. Jednak wciąż aktualnym po
zostaje pytanie, skąd się one biorą, jako że
wątpliwości wobec hipotezy Franka pozo
stają te same. Chociaż niektórzy naukowcy
domagają się pomiarów wykonanych przez
inne grupy badaczy, a nie tylko wykonanych
innym przyrządem, to realność tego efektu
została ogólnie zaakceptowana i zaczęto już
planować eksperymenty mające wyjaśnić to
zjawisko. Tym bardziej, że Frank dał się
wcześniej poznać jako poważny i rzetelny
naukowiec.
Jeszcze w 1989 roku grupa profesora Sta
nisława G r z ę d z i e l s k i e g o z Centrum
Badań Kosmicznych w W arszawie zapro
ponowała metodę ewentualnej weryfikacji
hipotezy Franka. Polegała ona na poszuki
waniu kometek w przestrzeni międzyplane
tarnej poprzez obserwacje nieba w nadfiole
cie, prowadzone z pokładu sondy kosmicz
nej. We współpracy z Instytutem Maxa Plan
cka d/s Aeronomii w Niemczech powstał
projekt przyrządu mającego prowadzić takie
poszukiwania. Aby bardzo słaby sygnał od
kometki nie był zagłuszony przez potężny
strumień nadfioletu rozproszony w geokoronie, fotometr musi być umieszczony na orbi
cie wychodzącej ponad geokoronę. Niestety,
w ostatnich latach taki satelita nie był wy
strzelony.
Tomasz Żarnowiecki

Komety SOHO
Półtora roku pracuje już sonda kosmiczna
SOHO (ang. Solar and Heliospheric Obser
vatory), będąca najbardziej zaawansowa
nym z dotychczasowych pozaziemskich ob
serwatoriów słonecznych. Po starcie z Ziemi
w dniu 2 grudnia 1995 roku została umiesz-
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czona na orbicie okołosłonecznej, porusza
jąc się w taki sposób, że stale znajduje się
pomiędzy Ziemią i Słońcem w pobliżu pun
ktu oddalonego od Ziemi o około 1.5 min km
(jest to tzw. punkt Lagrange’a LI układu
Słońce - Ziemia). Dzięki takiemu usytuowa
niu monitoruje Słońce w sposób ciągły,
przesyłając do jednej z trzech aktualnie wi
dzianych stacji odbiorczych na Ziemi (znaj
dujących się w Australii, Hiszpanii i USA)
strumień informacji o stanie aktywności sło
necznej (niosący 200 kilobitów w ciągu se
kundy). Dane te pochodzą z aparatury, w
której skład wchodzi układ teleskopów, spe
ktrometrów i koronografów do obserwacji
atmosfery i korony Słońca oraz przyrządów
do analizy in situ składu izotopowego jonów
wiatru słonecznego.
Oprócz permanentnego śledzenia Słońca
SOHO obserwował na przełomie kwietnia i
maja 1996 roku słynną kometę Hyakutake,
gdy znajdowała się na niebie blisko Słońca i
wobec tego nie mogła być z Ziemi widoczna
(patrz zdjęcia na czwartej stronie okładki nu
meru 7 - 8/1996). Do ciekawszych odkryć
SOHO należy zaliczyć dostrzeżenie już kil
kunastu nowych komet muskających Słoń
ce. Terminem tym przyjęto określać komety
przelatujące bardzo blisko Słońca, których
odległości peryhelium są porównywalne z
promieniem Słońca. Dotychczas obserwo
wano już ponad 20 tego typu komet. Zalicza
się do nich m.in. komety obserwowane w
latach 1843, 1880, 1882 i 1887, o których
jeszcze w zeszłym stuleciu Heinrich C.F.
K r e u t z (1854 - 1907) wypowiedział
przypuszczenie, że mają wspólne pochodze
nie, gdyż poruszają się po bardzo podobnych
orbitach. Do grupy tej należy także słynna
komete Ikeya-Seki (1965 VIII), która była
widoczna nawet gołym okiem w 1965 roku i
która 21 października 1965 roku przeszła w
odległości od Słońca zaledwie 0.008 j.a.
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Za pomocą koronografu SOL WIND zain
stalowanego na pokładzie amerykańskiego
satelity wojskowego P78 wystrzelonego na
orbitę okółoziemską w lutym 1979 roku od
kryto 6 komet muskających Słońce. Z kolei
satelita słoneczny SMM (ang. Solar Maxi
mum Mission) odkrył w latach 1987 - 1989
10 następnych komet muskających Słońce.
Wiele z nich skończyło swój żywot zderze
niem ze Słońcem, ale niektóre zdołano jesz
cze zaobserwować po przejściu w pobliżu
Słońca.
I wreszcie najnowsze odkrycia SOHO
wzbogaciły dotychczasowy zbiór komet
muskających Słońce o 13 nowych obiektów.
Ich orbity wyznaczone przez Briana G.
M a r s d e n a wskazują, że należą one także
do grupy Kreutza. Wiele przemawia za tym,
że obserwowane współcześnie komety mu
skające Słońce są rezultatem jakiegoś daw
nego rozpadu dużej komety, której części
ulegają dalszej fragmentacji, jak np. obser
wowany już rozpad jądra komety 1882II na
4 lub 5 części czy też podział jądra komety
Ikeya-Seki na dwie części.
K rzyszto f Z iołkowski

Niebo dla wszystkich
Po ćwierćwieczu działalności Olsztyń
skiego Planetarium i Obserwatorium Astro
nomicznego, postanowiliśmy objąć pewny
mi jej formami tych, którzy do tej pory z niej
nie korzystali. Usytuowanie obserwatorium
w byłej wieży ciśnień powoduje, że w poka
zach nieba nie mogą uczestniczyć osoby nie
pełnosprawne. Pokonanie pięciu pięter po
schodach jest wysiłkiem nawet dla osób
zdrowych. Również wiele dzieci z biednych
gminnych szkół i domów dziecka nie ma
możliwości przyjazdu do Olsztyna.
Dlatego chcieliśmy kupić dobry przenoś
ny teleskop umożliwiający prowadzenie po
kazów nieba w terenie. Taki teleskop pozwą-
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la też na wyjazdy na zaćmienia Słońca, ro
bienie zdjęć słabych obiektów w terenie po
zbawionym świateł, itp.
N asz projekt „Niebo dla wszystkich”,
którego autorką jest mgr Ewa J a n a s z a k
wsparła finansowo Fundacja dla Polski, prze
znaczając na ten cel równowartość 14.700 FF.
Fundacja dla Polski utworzona została
pod patronatem Fondation de France, jednej
z największych prywatnych fundacji francu
skich, powstałej z inicjatywy Generała de
G a u 11 e ’ a i Andre M a l r a u x w roku
1969. Inauguracja działalności Fundacji w
Polsce nastąpiła w roku 1990. Od stycznia
1997 roku Fundacja dla Polski rozpoczęła
działalność jako fundacja polska, przejmu
jąc wszystkie działania przedstawicielstwa.
Fundacja wspiera różnorodne formy aktyw
ności społecznej w dziedzinach edukacji,
kultury, pomocy społecznej i samorządności
lokalnej. W pierwszym roku działalności
Fundacja dofinansowała 7 projektów, a w
roku 1996 takich projektów było już 100.
Z dotacji zakupiony został teleskop
Schmidta-Cassegraina LX 200 amerykań
skiej firmy MEADE. Średnica obiektywu
wynosi 203 mm. Teleskop ma możliwość
ręcznego i elektronicznego ustawiania, a
biblioteka obiektów, na które można auto
matycznie ustawić teleskop jest wyjątkowo
bogata i zadowolić może nawet bardzo za
awansowanych miłośników astronomii.
Teleskopowi nadano imię C am ille’a
F l a m m a r i o n a . Nie tylko był to ukłon w
kierunku ofiarodawców, ale także przypo
mnienie sylwetki tego wielkiego populary
zatora astronomii. Ponieważ teleskop ma
służyć głównie popularyzacji, wybór patro
na jest trafny.
Nicolas Camille F l a m m a r i o n urodził
się 26 lutego 1842 roku w Montigny-le-Roi
w Haute Marne. Od najmłodszych lat intere
sow ał się astronomią, a w wieku 16 lat napi
sał pracę Cosmogenie universelle. Praca ta
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zainteresowała dyrektora Obserwatorium
Paryskiego Urbaina L e V e r r i e r a i w ro
ku 1858 Flammarion został rachmistrzem
najpierw do 1862 w obserwatorium, a w la
tach 1862 - 1876 w Biurze Długości. Od
1876 roku pracował znowu w Obserwato
rium Paryskim, jako astronom. W 1883 roku
założył obserwatorium w Juvisy-sur-Orge
pod Paryżem i był jego dyrektorem do
śmierci. Zmarł 3 czerwca 1925 roku i został
pochowany w parku obok obserwatorium.
Flammarion zajmował się obserwacjami
Księżyca, Marsa, komet oraz gwiazd pod
wójnych i wielokrotnych. W roku 1909
opublikował swoje wieloletnie obserwacje
Marsa oraz zebrane obserwacje tej planety
wykonane przez innych od roku 1636.
Książka nosiła tytuł Planeta Mars i warunki
je j zamieszkania i wyrażała, błędne, jak obe
cnie sądzimy, przekonanie autora, że na
Marsie rozwija się życie łącznie z jego rozu
mnymi formami.
W uznaniu zasług Flammariona w obser
wacjach Księżyca i Marsa, na obu ciałach
niebieskich są kratery nazwane jego imie
niem.
Zainteresowania naukowe Flammariona
były rozległe. Oprócz astronomii zajmował
się geofizyką, wulkanologią, klimatologią i
meteorologią. W latach 1867 - 1880 odbył
12 lotów balonem w celu badania zjawisk
atmosferycznych.
Jednak Camille Flammarion był przede
wszystkim wspaniałym popularyzatorem
astronomii. W tej dziedzinie wykazał się
nadzwyczajnym talentem i śmiało można
powiedzieć, że to właśnie on zapoczątkował
nową epokę w popularyzacji astronomii.
Wcześniej wielu astronomów, między in
nymi F o n t e n e l l e , L a l a n d e , A r a g o ,
poświęcało swój czas popularyzacji. Jednak
dopiero Flammarion uczynił z popularyzacji
astronomii swego rodzaju misję i główny cel
pracy.
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W 1861 ukazała się książka Flammariona
Wielość światów zamieszkanych, która była
pierwszą z całej serii popularnych książek,
poświęconych astronomii. Za książkę Astro
nomia popularna, wydaną w roku 1879,
Flammarion otrzymał nagrodę Akademii
Nauk w Paryżu. W szystkie książki były tłu
maczone na wiele języków, także na polski,
były również wielokrotnie wydawane.
Od roku 1864 przez prawie 60 lat Flam
marion wydawał comiesięczne mapy nieba,
z naniesionymi położeniami planet. Prze
znaczone były dla miłośników astronomii,
którzy chcieliby samodzielnie wykonać ob
serwacje astronomiczne. Mapki były publi
kowane najpierw w czasopismach, z którymi
współpracował Flammarion, a od 1882 w za
łożonym przez niego popularno-naukowym
miesięczniku L ’Astronomie, który wychodzi
do dziś.
W 1886 roku Flammarion zaczął wygła
szać comiesięczne odczyty na tematy astro
nomiczne, na Bulwarze Kapucynów. Elity
intelektualne Paryża tłumnie przybywały na
te odczyty. Flammarion przygotowywał się
do nich bardzo starannie. Wykonywał nawet
osobiście pomoce naukowe - mapy nieba,
globusy Księżyca i Marsa. Z odczytami
objeździł nie tylko wiele miast Francji, ale
także wiele miast w różnych krajach Europy.
Podróże i odczyty wiązały się z wieloma ko
sztami - afisze, zaproszenia i ich wysyłka.
Często Flammarion sam rysował, malował i
rozlepiał afisze.
Na kilka miesięcy przed śmiercią, 26 li
stopada 1924 roku, Flammarion wygłosił
odczyt przed mikrofonem radiowym, zain
stalowanym w jego obserwatorium w Juvisy-sur-Orge. Niestety z tej możliwości popu
laryzowania astronomii dziesiątkom i set
kom tysięcy ludziom nie mógł już skorzy
stać.
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Uroczyste nadanie teleskopowi imienia
Cam m ile’a Flammariona odbyło się 23 mar
ca 1997 - w VII Międzynarodowym Dniu
Planetariów. Dzień ten obchodzony jest w
niedzielę najbliższą wiosennego zrównania
dnia z nocą przez wiele planetariów w Euro
pie, jako dzień otwartych drzwi.
W tym dniu w Olsztyńskim Planetarium
odbyły się dwie popularne projekcje astro
nomiczne: „W ielka kosmiczna podróż” oraz
„Zwiedzamy Kosmos”, na które przyszło
270 osób.
Na okolicznościowej wystawie zgroma
dziliśmy kilka książek Flammariona, w wy
daniach francuskich i polskich z ubiegłego i
początków tego stulecia. Na tych książkach
wychowały się całe pokolenia astronomów i
miłośników astronomii, aż do połowy XX
wieku.
Na wieczorną uroczystość przybyli
przedstawiciele Fundacji dla Polski - Sekre
tarz Generalny Anne D e r u f l e ’ - Ł o z i ń s k i i Asystent ds. projektów z dziedziny
spraw socjalnych Katarzyna M o r a w s k a
oraz przedstawiciele władz samorządowych,
a także liczni goście, w tym dzieci niepełno
sprawne z opiekunami, które w przyszłości
korzystać będą z programu „Niebo dla wszy
stkich”. Pod kopułą odbył się pokaz okolicz
nościowy na temat wiosennego nieba oraz
komety Hale-Boppa. Przygotowali go mgr
Bogusław K u l e s z a
i dr Kazimierz
S c h i l l i n g .

Planowaliśmy też pokaz gwieździstego
nieba, na którym królowała kometa HaleBoppa, Księżyc i Mars, ale niestety pogoda
nie dopisała i skończyło się na oglądaniu no
wego teleskopu.
Program „Niebo dla wszystkich” spotkał
się z zainteresowaniem władz oświatowych,
jako ciekawa forma zajęć dla dzieci i mło
dzieży. Już w czasie wakacji planowane są
pierwsze wyjazdy na obozy letnie.
Jadw iga Biała
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KĄCIK OLIMPIJCZYKA
XLI Olimpiada Astronomiczna
-

1997/1998

-

Informacje regulaminowe
1. O lim piada A stronom iczna je st organi
zow ana dla uczniów szkół średnich.
2. Z aw ody olim piady są trójstopniow e. W
zaw odach I stopnia (szkolnych) każdy ucze
stnik rozw iązuje dw ie serie zadań, w tym
zadanie obserw acyjne. R ozw iązyw anie za
dań zaw odów II stopnia i III stopnia odbyw a
się w w arunkach kontrolow anej sam odziel
ności.
3. W pierw szej serii zadań zaw odów I sto
pnia należy nadesłać, do 13 października
1997 r., rozw iązania 3 zadań, dow olnie w y
branych przez uczestnika spośród zestaw u
zaw ierającego 4 zadania.
4. R ozw iązanie zadania obserw acyjnego
należy przesłać w raz z rozw iązaniam i zadań
drugiej serii I etapu, do 17 listopada br. D e
cyduje data stem pla pocztow ego. N adesła
nie rozw iązania zadania obserw acyjnego
je s t w arunkiem koniecznym dalszego udzia
łu w olim piadzie.
5. W przypadku nadesłania rozw iązań
w iększej liczby zadań z danego zestaw u, do
klasyfikacji zaliczane będą rozw iązania oce
nione najw yżej (po trzy zadania z każdej se
rii i je d n o zadanie obserw acyjne).
6. R ozw iązania zadań zaw odów I stopnia
należy przesłać za pośrednictw em szkoły
p od adresem : K om itet G łów ny O lim piady
A stronom icznej, Planetarium Śląskie, 41500 C horzów , skr. poczt. 10, w term inach
podanych w p. 3 i 4.
7. R ozw iązania zadań pow inny być krót
kie i zw ięzłe, ale z w ystarczającym uzasad
nieniem . W przypadku p o lecenia sam odziel
nego w yszukania danych, należy podać ich
źródło. Jako dane traktuje się rów nież pod
ręcznikow e stałe astronom iczne i fizyczne.

8.
Rozw iązanie każdego zadania należy
napisać na oddzielnym arkuszu papieru for
m atu A -4. K ażdy arkusz oraz w szelkie załą
czniki (m apki, w ykresy, tabele itp.) należy
podpisać im ieniem i nazw iskiem . W na
głów ku zadania o najniższej num eracji nale
ży um ieścić dodatkow o: rok i m iejsce uro
dzenia, pełną nazw ę szkoły, jej adres, klasę i
je j profil oraz adres pryw atny (z kodam i po
cztow ym i).
9 . 0 upraw nieniach laureatów i finalistów
olim piady decydują senaty w yższych uczel
ni. W śród nagród dla najlepszych znajdują
się teleskopy.
*

*

*

Z alecana literatura: obow iązujące w
szkołach średnich podręczniki do przedm io
tów ścisłych; H. Chrupała, M .T. Szczepań
ski 25 lat olim piad astronom icznych; Z a d a 
nia olim piad astronom icznych X X V I - X X X V
(w dw óch częściach); J.M . Y jzm e x A stro n o 
m ia z astrofizyką; J. M ietelski A stronom ia w
g eo g ra fii; E. Rybka A stronom ia ogólna; D a
vid H. Levy N iebo - Poradnik użytkow nika;
D .L. M oche A stronom ia - przew odnik po
Wszechs'wiecie\ Słow nik szkolny - A stro n o 
m ia - praca zbiorow a; atlas nieba; obrotow a
m apa nieba-, czasopism a: Urania, Postępy
Astronom ii, W iedza i Życie, Św iat nauki, D e
lta, F izyka w Szkole.

XLI Olimpiada Astronomiczna
Pierwsza seria zadań
1. N a lato bieżącego roku przew idziano
lądow anie sond kosm icznych na M arsie.
W yniki badań będą przesyłane na Ziem ię
drogą radiow ą przez kilka lat. Z akładając, że
orbity Z iem i i M arsa są kołow e i w spółpłaszczyznow e, w yznacz m inim alny przedział
częstotliw ości odbiornika rejestrującego w
tym czasie na Ziem i sygnał, em itow any z

184

U R A N IA

częstotliw ością v przez nadajnik na M arsie.
W obliczeniach przyjm ij częstotliw ość v =
12 G hz oraz w artości um ieszczone w tabel
ce:
R orbity
[106 km]

R planety
[km]

T obiegu
[doby]

Ziemia

149.6

6378

365.26

23,9

Mars

227.9

3393

686.98

24,6

T obrotu I
[godz.]

2. G rupa 10 obserw atorów dysponująca
identycznym i lunetam i podjęła rów noczes
ną obserw ację z zam iarem odnalezienia ko
m ety o nieznanym położeniu, a będącej w
zasięgu ich instrum entów . K ażdy z nich do
konał obserw acji jednego, losow o w ybrane
go fragm entu nieba m ieszczącego się w polu
w idzenia lunety. O blicz praw dopodobień
stw o odnalezienia kom ety w iedząc, że
gw iazda o deklinacji 8 = -6 ° przechodzi
przez średnicę pola w idzenia lunety w czasie
t = 7 minut.
3. K tóre z gw iazd jaśniejszych od 4m m o
głyby być obecnie obserw ow ane podczas
zaćm ień Słońca blisko brzegu tarczy słone
cznej? Czy liczba takich gw iazd m oże ulec
zm ianie w przeciągu kilkudziesięciu tysięcy
lat?
4. N apisz krótki artykuł popularnonauko
wy na tem at „Podobieństw a i różnice m ię
dzy planetoidam i a kom etam i” . Do artykułu,
którego objętość nie m oże przekroczyć 2
stron (3600 znaków ) należy dołączyć spis
w ykorzystanej literatury.
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ska. Przedyskutuj zgodność m iędzy przew i
dyw anym a zaobserw ow anym przebiegiem
zjaw iska.
data

moment zakrycia
h m

jasność obiektu
m

21.09.1997

2054,3

5,5

21.09.1997

2002,2

3,6 G Tau

16.10.1997

2218,2

4,5

9.11.1997

1816,0

3,8 X Aqr

12.11.1997

01 35,3

0,7 Saturn

2.
W tabelce podano przybliżone efem e
rydy planetoidy (4) V esta. Przeprow adź ob
serw ację tej planetoidy i przedyskutuj zgod
ność m iędzy efem erydą, a w ynikam i sw oich
obserw acji. Do rozw iązania dołącz sam o
dzielnie w ykonaną m apkę zaobserw ow a
nych pozycji planetoidy.
data

rektascensja
h m

deklinacja

jasność
m

10.09.1997

0211

+1,8

7,0

25.09.1997

0205

+0,5

6,7

10.101997

01 52

-1,0

6,4

25.10.1997

01 38

-2,2

6,4

10.11.1997

01 25

-2,7

6,8

3.
Jako rozw iązanie zadania obserw acyj
nego m ożna rów nież nadesłać opracow ane
w yniki innych w łasnych obserw acji astrono
m icznych prow adzonych w latach 1996,
1997, a w szczególności obserw acji zaćm ie
nia K siężyca 16.09.1997 r.

Rozwiązanie zadania obserwacyjnego
powinno zawierać: dane dotyczące przyrzą
1.
T abelka podaje m om enty zakryć obie dów użytych do obserwacji i pomiarów, opis
któw przez Księżyc d la W arszawy. Zakrycia
metody i programu obserwacji, stan
m ogą być obserw ow ane rów nież w innych
dardowe dane dotyczące przeprowadzonej
m iejscow ościach, oczyw iście w innym cza
obserwacji (m.in. datę, czas, współrzędne
sie. Dokonaj próby zaobserw ow ania przy
geograficzne, warunki atmosferyczne), wy
najm niej jednego z tych zakryć. N iezależnie,
niki obserwacji i ich opracowanie oraz oce
czy zakrycie nastąpi, czy też nie, do opisu
nę dokładności uzyskanych rezultatów. W
obserw acji dołącz m apkę przebiegu zjaw i
przypadku zastosowania metodyfoto graficzZadania obserwacyjne
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nej należy dołączyć negatyw. Rozwiązanie
jednego zadania obserwacyjnego należy na
desłać wraz z rozwiązaniami drugiej serii
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zadań zawodów 1 stopnia - do dnia 17 listo
pada 1997 r.

PORADNIK OBSERWATORA
Zakrycia Hiad i Aldebarana widoczne
w Polsce w 1997 roku (II)
Zakrycie A ldebarana przez Księżyc 14
marca 1997 r. było (niestety) niewidoczne w
znacznej części naszego kraju, zwłaszcza w
centrum (m.in. w Łodzi i w Warszawie),
gdzie przez cały wieczór padał deszcz). W
drugiej połowie br. roku zakrycia Hiad i Al
debarana nie będą zbyt efektowne, ale obser
watorzy dysponujący większym i przyrząda
mi mogą obserwować poniższe zjawiska:
02-07-1997 Rano, przed wschodem Słoń
ca, odkrycia gwiazd 0 1 (ZC669) i 02 (ZC
671) Tau (nisko nad horyzontem ), a nastę
pnie dzienne odkrycia ZC 677 oraz ZC692
(Aldebarana). Zjawisko ma opcję 9, ale mała
elongacja Księżyca (31°) może być dużym
utrudnieniem.
29-07-1997 Drugie w lipcu dzienne za
krycie (a właściwie odkrycie) Aldebarana i
Hiad. Zjawisko zacznie się od zakrycia
gwiazdy ZC635 = y T au , a następnie dzien
nego odkrycia gwiazdy 02 Tau i wreszcie ok.
13.7h CW E zakrycie (a ok. 14.4h - odkrycie)
Aldebarana. W arto zauważyć, że mimo wię
kszej elongacji Księżyca zjawisko ma niższą
opcję niż 2 lipca (z powodu małej wysokości
Księżyca nad horyzontem).
21-09-1997 Kilka dni po zaćmieniu Księ
życa tym razem wieczorne zakrycie Hiad,
ale... bez Aldebarana. W północno-zachodniej Polsce, widoczne odkrycie ZC704 = a 2
Tau.
10-10-1997 Kolejne zakrycie Hiad bez
Aldebarana. W iększość zjawisk zachodzi po
wschodzie Słońca, dlatego zakrycia tylko

dwóch najjaśniejszych (oprócz Aldebarana)
gwiazd mogą być obserwowane za dnia.
15-11-1997 W 3.5 dnia po zakryciu Sa
turna przez Księżyc wieczorne zakrycie
Hiad, z Aldebaranem, ale Księżyc bliski peł
ni poważnie ograniczy ilość zjawisk, które
można będzie dostrzec. W centralnej i
wschodniej Polsce brzegowe zakrycie
gwiazdy ZC677 (nisko nad horyzontem!).
Ciekawostką będzie brzegowe zakrycie Al
debarana widoczne „brzegowo” w Polsce w Bieszczadach, przy granicy ze Słowacją.
Zjawisko zajdzie o 19h 41m CSE. (Korzyst
niej wybrać się na obserwację do Słowacji).
12/13-12-1997 Ostatnie w tym roku za
krycie Hiad (znów bez Aldebarana), ale za to
ponownie przy fazie Księżyca bliskiej pełni.
Tak jak poprzednio, najłatwiej będzie można
zobaczyć zakrycia 0 1 i 92 Tau.
Załączona tabela zawiera zakrycia i odkryciajaśniejszych gwiazd Hiad, które mogą
być obserwowane w stosunkowo trudnych
warunkach (Księżyc bliski pełni lub zjawi
ska dzienne).
Poniżej - najważniejsze informacje do
datkowe: Sp - typ widmowy gwiazdy; zj zjawisko (zakrycie lub odkrycie); ob - obserwowalność (w skali 1 - 9 ) ; UT - moment
zjawiska w UT (godziny i minuty dla 9
miast). Do końca października należy dodać
2 godziny (aby otrzymać czas urzędowy),
potem 1 g o d z.;E lon-elongacja Księżyca od
Słońca (ujemna dla fazy po pełni); AzyK azymut Księżyca liczony od pin; PA - kąt
pozycyjny zjawiska liczony od płn. bieguna
nieba; CA - kąt pozycyjny liczony od termi
natora; w uwagach podano: nazwę miasta,

186

EFEMERYDY
Sp
KO
F0
A5
K5
K5
F5
KO
KO
K5
K5
FO
FO
A5
FO
F8
FO
A3
F5
KO
KO
KO
FO
A5
FO
FO
FO
KO
G5
G5
KO
FO
FO
A5

ob
o
o
o
z
o
o
z
o
z
o
o
o
o
o
o
o
o
o
z
o
z
z
o
o
o
o
z
z
o
z
z
o
z

8
9
6
9
9
8
6
6
6
6
8
7
7
7
7
8
9
6
6
9
4
6
4
4
4
5
8
6
5
8
5
5
6

UT
h
1
1
2
3
4
1
2
3
11
12
20
20
20
21
23
0
0
0
2
3
6
6
16
17
17
19
22
3
3
2
3
3
3

HIAD I ALDEBARANA

Łódź
m
32.9
29.9
24.4
61.6
56.6
23.5
21.2
25.8
43.8
24.4
2.0
39.6
53.8
27.9
27.3
24.0

Gdań
m
37.0
34.8
27.6
67.7
58.1
28.1
24.8
30.1
44.1
16.6
3.7
44.3
58.4
31.8
34.4
28.9
--- 3 2 . 3
60.2 63.7
17.1 13.1
20.8 20.3
38.6 34.9
42.7 37.8
--35.2
15.0 20.0
55.5 54.1

---

---

40.7 31.5
--9.5
--29.9
56.2 50.6
9.4
0.7
33.8 34.9
44.3 41.4

Kr a k
m
30.1
26.6
22.2
57.8
55.3
20.3
19.1
22.7
44.2
28.8
0.8
36.4
50.7
25.3
21.9
20.3

Lubi
m
31.0
27.6
23.9
60.9
59.1
22.9
22.5
27.1
45.9
25.0
1.4
37.8
52.3
27.4
25.9
25.0

56.9
20.5
20. 4
41.2
46.0
36.6
11.5
55.4

62.8 65.0
22.5 16.2
24.4 22.4
39.9 36.1
43.8 39.1
--37.1
13.0 18.4
57.4 56.2

---

---

53.5
7.7

48. 6
11.6
29.8
57.4
10.0
35.3
45.0

35.8

---

---

---

60.1
17.5
30.7
46.3

---

Olsz
m
35.6
33.0
27.0
66.5
59.4
27.4
24.9
30.4
45.2
18.0
3.2
42.9
57.1
31.1
33.3
29.0

---

-----

52.0
2.2
35.6
42.3

Pozn
m
34.7
32.1
25.2
62.9
54.8
24.4
20.8
25.2
42.0
23.1
2.6
41.5
55.4
28.8
28.8
23.6

---

58.4
12.5
17.8
37.1
41.2

---

16.9
53.7

---

34.0
8.2
2 8. 9
54.6
7.9
32.7
43.3

PRZEZ
Szcz
m
37.0
34.9
26.5
65.4
53.6
26.0
21.4
25.6
40.3
20. 4
3.5
43.9
57.6
30.3
31.2
24.3
30.6
57.6
8.1
15.3
35.0
38.8

Wars
m
33.0
30.0
25.0
62.8
58.5
24.5
22.8
27.8
45.0
22.7
2.2
39.9
54.3
28.7
28.8
26.1

---

63.0
18.9
22.9
38.3
41.9
--- 3 5 . 7
19.4 15.3
50.4 56 .6
--42.8
27.2 41.7
8.0 12.5
25.5 26.3
51.9 55.3
4.5
7.2
32.1 35.2
41.8 43.9

KSIĘŻYC
Wroc
m
32.7
29.8
23.6
59. 9
53.7
22.0
18.9
22.8
42.0
26.6
1.8
39.2
53.2
26.8
25.1
20.9

---

56.0
14.3
17.3
39.1
43.8
34.6
14.5
54.0

---

39.5
6.4
57.6
14.0
30.4
44.8

W

1997r (II poł.)

E l o n WysS WysK AzyK
PA
CA
UWAGI
o
o
o
o
o
o mlas odl
-33
-6
5
70
251
89s
-33
-6
4
69
229
67s
-32
-1
12
79
281
62n
-31
11
27
97
46
- 64n
-31
19
35
109
288
54n
-61
-11
21
91
245
79s
-61
-5
29
102
90
-78s
- 60
3
39
117
242
75s
-57
55
23
268
39
- 51n
-57
52
17
275
315
33n
- 11 1
3
68
309
45n
-110
9
75
237
64a
- 110
78
11
244
71 s
- 110
16
84
265
90n
-109
33
107
208
35 s
-108
41
121
230
57 s
- 108
40
124
176
2 s Gdaxi 4"
- 140
54
178
218
42s
- 140
51
207
110
-67s
- 1 39
46
228
231
558
- 138
11
19
273
89
-88s
- 138
12
18
273
110
- 68a
- 164
5
70
336
36xi
13"
-163
10
77
228
37s
1 4"
- 163
16
84
321
5 ln
- 162
29
102
191
l s Sz c z 0"
164
52
207
144
8s
1"
166
18
274
17
49xi
17"
166
15
278
335
7xi
0"
165
20
271
120
30 s
7"
166
18
274
150
- 2s
166
14
278
201
-53s
166
13
280
76
73 s
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DATA GWIAZDA Ma?
MM DD
zc
7 2
669
4.0
7 2
671
3.3
7 2
677
4.8
7 2
692
0.9
7 2
692
0.9
7 29
626
6.4
3.9
7 29
635
7 29
635
3.9
7 29
692
0.9
7 29
692
0.9
671
9 21
3.3
9 21
5.7
675
9 21
678
5.5
9 21
682
6.0
6.7
9 21
695
9 22
699 5 . 8
9 22
704
4.8
10 19
626
6.4
10 19
635 3 . 9
10 19
3.9
635
10 19
669
4.0
10 19
671
3.3
677
4.8
11 15
682
11 15
6.0
685
11 15
6.5
11 15
699
5.8
12 12
635
3.9
12 13
667
5.3
12 13
667
5.3
12 13
669
4.0
12 13
671 3 . 3
12 13
671 3 . 3
12 13
677
4.8
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dla którego podano w/w. dane, jeśli zjawisko
nie jest widoczne w Łodzi oraz odległość
gwiazdy od jasnego brzegu Księżyca (istot
ne zwłaszcza dla zjawisk przy fazie Księży
ca bliskiej pełni (przy odległościach mniej
szych od 3 - 5” gwiazda o jasności 4 mag
może być niewidoczna przy jasnym brzegu
Księżyca).
Zakrycie Aldebarana warto spróbować
obserwować przez czerwony filtr, który
osłabi nieco jasność Księżyca w porównaniu
do tej czerwonej gwiazdy. Różnica ta może
być bardziej widoczna podczas obserwacji
wykonywanych czarno-białą kamerą CCD,
której przetwornik ma większą czułość na
barwę czerwoną (a nawet na podczerwień).
O becna seria zakryć Hiad i Aldebarana
jest mniej efektowna niż poprzednia (18 lat
temu). Ale w kwietniu 1998 r. będziemy mo
gli obserwować brzegowe zakrycie Aldeba
rana widoczne w Polsce centralnej.
Roman Fangor

Konkurs Uranii 1997
Tradycyjnie ju ż ogłaszamy konkurs na
W akacyjne Zdjęcie Nieba! Spodziewamy
się (i wszystkim tego życzymy), że czas wa
kacji to okres kiedy możemy poświęcić swój
czas na to, co lubimy. Jest tylu miłośników
astronomii i tylu fotoamatorów, że z miłym
dreszczykiem emocji czekamy na konkurso
we koperty - zawsze sprawiają dużo radości
najpierw redakcji, a potem Czytelnikom
(gdy publikujemy zwycięskie zdjęcia). Co
więcej Wasze, Czytelnicy zdjęcia, staramy
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się promować w różnych wydawnictwach i z
kilku skorzystały już (po uzgodnieniu z Au
torami) Wydawnictwa Szkolne i Pedagogi
czne. Warto się więc postarać. Liczymy za
równo na uczestników poprzednich konkur
sów, jak i na debiutantów - doświadczenie
uczy, że wygrywają i jedni i drudzy.
Nagrodą pierwszą jest - tak jak przez
ostatnich 5 lat - teleskop firmy Uniwersał z
Żywca. Przy okazji - dziękujemy naszym
wiernym sponsorom.
Nagrody dalsze to bezpłatna prenumerata
Uranii na 1998 rok oraz nagrody książkowe
(z serii Biblioteczka Uranii).
Uczestnikom konkursu przypominamy,
że opis obserwacji powinien zawierać: na
zwę fotografowanego obiektu, jego położe
nie na niebie, dokładną datę, czas i miejsce
dokonywania obserwacji, nazwę instrumen
tu, z jakiego korzystamy (aparatu fotogra
ficznego, błony, czasu naświetlania, przesło
ny), ewentualne dodatkowe uwagi. Zależy
nam na tym, by przy okazji konkursu mogli
się czegoś nauczyć początkujący miłośnicy
mający często kłopoty z doborem optymal
nych materiałów fotograficznych, czasu na
świetlania itp. Chcielibyśmy im oszczędzić
kosztownych eksperymentów.
Termin nadsyłania prac upływa 30
października br.
A zatem życząc wszystkim miłych waka
cji, dobrego wypoczynku i pięknej pogody
dorzucamy jeszcze dodatkowo życzenia
bezchmurnych nocy i pięknych zdjęć.
Redakcja

ELEMENTARZ URANII
Zbiorowiska gwiazd
Zbiorowiska gwiazd - mniej lub bardziej
liczne zbiory gwiazd położonych blisko sie-

bie w przestrzeni i dlatego powiązanych
między sobą w istotny sposób siłami grawi
tacji. (Pojęcie bliskości jest tu dość elastycz
ne - w zależności od skali, w jakiej badamy
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interesujące nas zbiorowiska gwiazd fizycz
nie powiązanych ze sobą - tę bliskość defi
niuje się inaczej).
Rozkład gwiazd na niebie na ogół nie ma
nic wspólnego z ich rozkładem w przestrze
ni, ułożenie tych słabiej i mocniej świecą
cych punkcików na sferze niebieskiej jest na
ogół przypadkowe. Tym niemniej właśnie
owo losowe ułożenie jest nam najlepiej zna
ne, gdyż są to po prostu gwiazdozbiory
(patrz Urania 5/1997). Z różnych miejsc
(nawet na Ziemi - nie mówiąc o różnych
miejscach w samej Galaktyce) niebo wyglą
dałoby różnie. „Punkt widzenia zależy od
punktu siedzenia” - lepiej byłoby powie
dzieć, że to co widzimy, zależy od tego,
gdzie jesteśmy. Z Polski np. nigdy nie widzi
my Krzyża Południa, z Australii nie widać
Wielkiego Wozu.
Gdyby kiedyś ludziom udało się znaleźć
blisko galaktycznego centrum - najprawdopo
dobniej nie byłoby widać nawet śladu Drogi
Mlecznej, niebo w miarę jednolicie świeciłoby
wszędzie. Podobnie wyglądałby nieboskłon
oglądany ze środka np. gromady kulistej.
Natomiast całkiem inne niebo widziałby
obserwator umieszczony na zewnętrznym
skraju galaktycznego dysku - odpowiednik
Drogi Mlecznej przecinałby tylko pół sfery.
Z odległych rejonów galaktycznego halo
mógłby np. nad głową widzieć spiralne ra
miona Galaktyki, wyglądające jak giganty
czny wir.
Szacuje się, że w całej Galaktyce, w obję
tości o średnicy około 30 kpc, mamy około
2 x 10" gwiazd. W okolicy centrum, w kuli
o średnicy około 5 kpc, znajduje się ich zna
komita większość. Często gwiazdy to układy
gwiazd podwójnych, czy układy wielokrot
ne. Gwiazdy są oddalone od siebie wówczas
o ułamki parseka (oddalone o kilka swoich
promieni w ciasnych układach podwójnych,
albo nawet połączone w układach kontakto
wych).
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Takie obiekty średnio rzecz biorąc grupu
ją się wokół płaszczyzny galaktycznego dys
ku. Liczniejsze zbiory gwiazd to znane nie
wątpliwie gromady - zarówno otwarte, jak
kuliste. Mniej liczne i młodsze gromady
otwarte mają na ogół po parę tysięcy gwiazd
i zajmują obszary o średnicach kilkadziesiąt
parseków. Gromady kuliste rozłożone są w
miarę symetrycznie względem centrum ga
laktyki, co oznacza, że dobrze je widać w
halo. Liczą po około milion gwiazd w objętościach o średnicy do 30 pc.
Najliczniejsze galaktyczne zbiory gwiaz
dowe to jednak centrum oraz ramiona spiral
ne.
Nie jest to oczywiście obraz statyczny Galaktyka jako całość obraca się, co ozna
cza, że gwiazdy obiegają jej centrum jak pla
nety Słońce. Gwiazdy dysku krążą po orbi
tach niewiele tylko nachylonych do płasz
czyzny galaktycznego równika (dałyby się
zatem wpisać te orbity w bardzo niski walec;
średnicą walca byłyby zewnętrzne krańce
spiralnych ramion, a wysokością - grubość
dysku). Planety w Układzie Słonecznym też
krążą blisko płaszczyzny ekliptyki. Nato
miast gwiazdy halo poruszają się podobnie
do komet - orbity ich mogą być nachylone
pod kątami od 0° do 90° do dysku (tzn. na
chylenia są różne, ale ruch jest prosty, a nie
wsteczny).
Spiralne ramiona też nie są tworami
„sztywnymi”, jest to rodzaj fali gęstościowej
w galaktycznym dysku. Fala taka przenosi
zaburzenie gęstości podobnie jak długa sprę
żyna: ściśnięta na początku rozpręża się i
zagęszczenie zwojów widzimy w coraz to
większej odległości od miejsca pierwotnego
zaburzenia. Czym innym jest ruch sprężyny,
czym innym ruch zagęszczonych zwojów.
Podobnie w trakcie obiegowego ruchu wo
kół galaktycznego centrum gwiazdy doga
niają ramiona spiralne, wpływają do tych lo
kalnych zagęszczeń, a że gęstość materii jest
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większa, prędkość gwiazd nieco maleje.
(Zagęszczenia zresztą owocują rodzeniem
się nowych gwiazd w ramionach). Gdy z te
go ramienia wypływają i znów ich prędkość
obiegu rośnie.
Reasumując - wydaje się obecnie, że
gwiazdy nie żyją jak pustelnicy - gromadzą
się w galaktykach, w nich najchętniej sku
piają się w ramionach spiralnych lub w oko
licy jądra, część znajduje się w galaktycz
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nym halo (są tam albo luźno porozrzucane,
albo skupione w gromadach kulistych).
W szędzie - i w gromadach, i w dysku, i w
halo - wiele gwiazd powiązanych jest w
mniej lub bardziej ciasne pary. Natomiast
między galaktykami, w ogromnych prze
strzeniach pozagalaktycznych, gwiazd - pu
stelników, albo w ogóle nie ma, albo jest ich
bardzo, bardzo mało.
M SK

Wrzesień 1997

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Słońce
Słońce w swym ruchu rocznym po ekliptyce 22 września przekracza równik niebie
ski w punkcie równonocy jesiennej, wstępu
jąc w znak W agi, a dni stają się ciągle coraz
krótsze.
W W arszawie 1 września Słońce wscho
dzi o 3h47m, zachodzi o 17h24m, a 30 wrześ
nia wschodzi o 4h35m, zachodzi o 16h 16m.

wynosi zaledwie około 5”. Przez całą noc
można obserwować J o w i s z a w gwiazDane dla obserwatorów Słońca
(na 0h czasu uniwersalnego)
Data
1997

IX 1

P
[’]
21.08

Bo

Lo

f]
7.19

[•]
92.02

3

21.57

7.22

65.61

Księżyc

5

22.05

7.24

39.19

Bezksiężycowe noce będziemy mieli na
początku i pod koniec września, bowiem ko
lejność faz K siężyca jest w tym miesiącu
następująca: nów l d23h52m, pierwsza kwa
dra l O ^ l 1^ " 1, pełnia 16d18h51m, ostatnia
kwadra 23d13h35m. W apogeum Księżyc
znajdzie się 2d21h19m, w perygeum
16d15h25m, i znowu w apogeum 29d23h30m.

7

22.50

7.25

12.78

9

22.92

7.25

346.37

11

23.33

7.24

319.96

13

23.71

7.23

293.55

15

24.06

7.20

267.14

17

24.39

7.17

240.74

19

24.70

7.13

214.34

Planety i planetoidy

21

24.98

7.08

187.94

Około połowy m iesiąca na porannym nie
bie można próbować znaleźć M e r k u r e g o nisko nad w schodnim horyzontem, jako
gwiazdę 0m. W e n u s zbliża się do swojej
maksymalnej elongacji od Słońca, pod ko
niec m iesiąca osiągając 45°, jaśniejąc wie
czorem jako gw iazda —4m. Wieczorem, po
zachodzie Słońca, w gwiazdozbiorze Wagi
można próbować znaleźć M a r s a jako
gwiazdę około l m. Średnica tarczy planety

23

25.23

7.02

161.54

25

25.46

6.96

135.14

27

25.66

6.89

108.75

29

25.84

6.80

82.35

X1

25.98

6.71

55.96 I

P - kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy; Ba Lo - heliograficzna szerokośćć i długość środka tarczy; 7d23h15m
- heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0'.
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dozbiorze Koziorożca, jako gwiazdę -2.8m.
Całą noc można także obserwować S a t u r 
na w gwiazdozbiorze Ryb jako gwiazdę
0.3m. W pierwszej połowie nocy można tak
że obserwować U r a n a jako gwiazdę 5.7m
oraz N e p t u n a , jako gwiazdę 7.8m. Oby
dwie planety znajdują się w gwiazdozbiorze
Koziorożca. Współrzędne równikowe na
dzień 15 września - Uran: 20h30.4m;
-19*37.’, Neptun: 19h57.3m; -20° 18’. Przez
teleskopy o średnicy obiektywu co najmniej
15 cm wieczorem można próbować odszu
kać P l u t o n a jako obiekt 13.8m w gwiaz
dozbiorze Wężownika.
We wrześniu możemy obserwować w
opozycji kilka planetoid:
(1) Ceres (jasność 7.7m). 8 IX: 22h51.8m,
-24°03’ ; 18 IX: 22h43.7m, -24°36’ ; 28 IX:
22h36.8m, -24°50’.
(4) Westa, (jasność 6.6m). 8 IX: 2h12.2m,
2°01’; 18IX: 2h08.9m, 1° 11’; 2 8 IX: 2h02.8m,
0°13’.
(8) Flora, (jasność 8.1m). 8 IX: 00h48.3m,
-6°33’ ; 18 IX: 00h42.2m, -7°58’; 28 IX:
00h34.1m, -9°18’.
(40) Harmonia, (jasność 9.4m). 8 IX:
23h45.8m, -9°53’; 18 IX: 23h36.6m,-10“59’;
28 IX: 23h27.6m, —11°51’ .
Meteory
Od 6 do 10 września promieniują meteory
z roju D r a k o n i d, związanego z kometą
Giacobini-Zinnera. Radiant meteorów leży
w gwiazdozbiorze Smoka i ma współrzędne:
rekt. 17h28m, deki. +54°. Maksimum aktyw
ności roju przypada około 10 września, po
rannym obserwacjom nie będzie już prze
szkadzał Księżyc w pierwszej kwadrze.
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obszarach przybrzeżnych Antarktydy. Faza maksymalna
równa 0.900 nastąpi o godzinie 0h05m i będzie widoczna
w punkcie o współrzędnych $ = 72'S, X = 115*E.

3d22*105m Początek zakrycia III księżyca Jow isza (Ganimedesa) przez tarczę planety.
3d22h56m Początek przejścia II księżyca Jow isza (Europy) na
tle tarczy planety.
początek o k ry c ia I księżyca Jow isza (lo) przez
tarczę planety.
4d00h10m Cień II księżyca Jow isza (Europy) pojawia się na
tarczy planety.
4d19h08m Początek przejścia IV księżyca Jow isza (Callisto) na
tle tarczy planety.
4d20h37m Początek przejścia I księżyca Jow isza (lo) na tle
tarczy planety.
4d21h16m Cień I księżyca Jow isza (lo) pojawia się na tarczy
planety.
4d22h55m I księżyc Jow isza (lo) schodzi z tarczy planety.
4d23h34m Cień I księżyca Jow isza (lo) opuszcza tarczę plane
ty4d23h58m IV księżyc Jow isza (Callisto) schodzi z tarczy plane
ty5d12h Złączenie W enus z Księżycem w odl. 3'.
5d17h28m Początek zakrycia II księżyca Jow isza (Europy)
przez tarczę planety.
5d17h51m Początek zakrycia I księżyca Jow isza (lo) przez
tarczę planety.
5d20h47m Koniec zaćm ienia I księżyca (lo)przez cień Jowisza.
5d21h45m Koniec zaćm ienia II księżyca (Europy) przez cień
Jowisza.
6d17h22m I księżyc Jow isza (lo) schodzi z tarczy planety.
6d18h03m Cień I księżyca Jow isza (lo) opuszcza tarczę plane
ty7d10h Złączenie M arsa z Księżycem w odl. 5‘ .
7d18h26m Cień III księżyca Jow isza (Ganimedesa) opuszcza
tarczę planety.
' f Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschod
niej.
11d22h23m Początek przejścia I księżyca Jow isza (lo) na tle
tarczy planety.
1i W

l 1m C ień I księżyca Jow isza (lo) pojawia się na tarczy
planety.

12d19h37m Początek zakrycia I księżyca Jow isza (lo) przez
tarczę planety.
12d19h49m Początek zakrycia II księżyca Jow isza (Europy)

1d17h Złączenie Merkurego z K siężycem w odl. 3'.
2d Częściow e zaćmienie Słońca, niewidoczne w Polsce. Cień
K siężyca przechodzi pod południowymi obszarami bie
gunowymi Ziemi. Zaćm ienie widoczne w Australii, Nowej
Zelandii, w płd.-wsch. części Oceanu Indyjskiego, płd.zach. części Oceanu Spokojnego oraz na przylegających

przez tarczę planety.
12d22h42m Koniec zaćm ienia I księżyca (lo) przez cień Jow i
sza.
13d15h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4'.
13d15h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4'.
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13d17h40m Cień I księżyca Jowisza (lo) pojawia się na tarczy
planety.

21d19h30mCień IV księżyca Jowisza (Callisto) pojawia się na
tarczy planety.

13d19h08m i księżyc Jowisza (lo) schodzi z tarczy planety.

21d19h35mII księżyc Jowisza (Europa) schodzi z tarczy plane

13d19h59m Cień I księżyca Jowisza (lo) opuszcza tarczę pla

ty21d21h30mCień II księżyca Jowisza (Europy) opuszcza tarczę

nety.
14d04h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4‘.
14d17h11m Koniec zaćmienia I księżyca (lo) przez cień Jowi
sza.
14d17h15mII księżyc Jowisza (Europa) schodzi z tarczy plane
ty14d18h48m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) pojawia
się na tarczy planety.
14d18h55mCień II księżyca Jowisza (Europy) opuszcza tarczę
planety.
14d19h01m III księżyc Jowisza (Ganimedes) schodzi z tarczy
planety.
14d22h27mCień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) opuszcza
tarczę planety.
15d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachod
niej.
16“21h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej (17'53’).
16d Całkowite zaćmienie Księżyca widoczne w Polsce. Za
ćmienie widoczne w Azji, Europie, Afryce, Australii i na
Oceanie Indyjskim. Kolejne fazy zaćmienia: początek za
ćmienia półcieniowego: 16h11m, początek zaćmienia
częściowego: ^ O S " 1, początek zaćmienia całkowitego:
18h15m, faza maksymalna: 17ł147m, koniec zaćmienia
całkowitego: 19h18m, koniec zaćmienia częściowego:
20h25m, koniec zaćmienia półcieniowego: 21h22m.
18d10h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 0.2\
19d21h24m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez
tarczę planety.
19d22h11m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy)
przez tarczę planety.
20d18h38m Początek przejścia I księżyca Jowisza (lo) na tle
tarczy planety.
20d19h36m Cień I księżyca Jowisza (lo) pojawia się na tarczy
planety.
20d20h56m I księżyc Jowisza (lo) schodzi z tarczy planety.
20d21h54m Cień I księżyca Jowisza (lo) opuszcza tarczę pla
nety.
21d16h43mPoczątek przejścia II księżyca Jowisza (Europy) na
tle tarczy planety.
21d18h38m Cień II księżyca Jowisza (Europy) pojawia się na
tarczy planety.
21d18h52m Początek przejścia III księżyca Jowisza (Ganime
desa) na tle tarczy planety.
21d19h06m Koniec zaćmienia I księżyca (lo) przez cień Jowi
sza.

planety.
21d22h31m III księżyc Jowisza (Ganimedes) schodzi z tarczy
planety.
21d22h49m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) pojawia
się na tarczy planety.
22d23h49mSłońce wstępuje w znak Wagi, jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 180", mamy zrównanie dnia z
nocą i początek jesieni astronomicznej.
23d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschod
niej.
27d20h27m Początek przejścia I księżyca Jowisza (lo) na tle
tarczy planety.
27d21h31m Cień I księżyca Jowisza (lo) pojawia się na tarczy
planety.
27d22h45m I księżyc Jowisza (lo) schodzi z tarczy planety.
28d17tl39m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez
tarczę planety.
28d19h05mPoczątek przejścia II księżyca Jowisza (Europy) na
tle tarczy planety.
28d21h01m Koniec zaćmienia I księżyca (lo) przez cień Jowi
sza.
28d21h14m Cień II księżyca Jowisza (Europy) pojawia się na
tarczy planety.
28d21h57mII księżyc Jowisza (Europa) schodzi z tarczy plane
ty.
28d22h27m Początek przejścia III księżyca Jowisza (Ganime
desa) na tle tarczy planety.
29d17h13m I księżyc Jowisza (lo) schodzi z tarczy planety.
29d18h01mCień I księżyca Jowisza (lo) opuszcza tarczę pla
nety.
29d19h19m Początek zakrycia IV księżyca Jowisza (Callisto)
przez tarczę planety.
30d19h00m Koniec zaćmienia II księżyca (Europy) przez cień
Jowisza.
30d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachod
niej.

Uwaga: M omenty wszystkich zjawisk podane są
w czasie uniwersalnym UT (G reenwich). Aby
otrzymać datę w obowiązującym w e wrześniu w
P olsce „czasie letnim” należy dodać 2 godziny.

Opracował T. Ścięior

192

URANIA

6/97

CONTENTS
S.R. B r z o s t k i e w i c z
Galileo reveals secrets o f the Galilean
satellites o f J u p ite r ...........................162
K. M u r a w s k i
Physical phenomena in the Solar
atmosphere ( I I ) ................................. 174
Chronicle:
Small comets: true or another
“coldfusion”? ................................. 178
SOHO’s comets ................................. 179
Sky for e v e r y o n e ................................. 180
C o r n e r o f an A s t r o n o n m i c a l
Olympian
V a d e - m e c u m for O b s e r v e r s
Astronomy Primer
Astronomical Calendar

COflEP>KAHHE

C.P. BxocTKefiHH
Tajrauieo pocKpwBaeT Tainra
rajiHJieeBiJX cnyTHHKOB lOnHTepa 162
K . My p a B C K H f t
®H3HMecKne siBjieHHH b aTMOccfciepe

Cojimta ( I I ) .....................................

174

XpOHHKa

Majrue K O M exu:

onepe/(noe
178
KoMeTbi S O H O .................................. 179
HeÓo p,m B ije a c .................................... 180
u p a B r a h j ih

„xonoflHoe cjiHHHHe”? .................

YrojioK acTpoHOMHMecKoro
OJIHMITHHUa

C n p a B O MH H K n a f i j n o f l a T e j i a
E y KB a pb YpaHHH
A c Tp O HO MHMe C KH H i c a j i e H f l a p b

Z a r z ą d G ł ó w n y P o ls k ie g o T o w a r z y s t i v a M i ł o ś n i k ó w A s t r o n o m i i u p r z e jm ie
p r z e p r a s z a C z y t e l n i k ó w „ U ran ii'' z a o p ó ź n ie n ie w i v y d a ti iu te g o n umeru.

O B JA ŚN IE N IA Z D JĘĆ N A O K ŁA D CE:
P ierw sza strona okładki: Sfotografow any w nadfiolecie przez satelitę P olar w dniu 20
w rześnia 1996 roku ślad m ałej lodow ej kom etki zm ierzającej w kierunku Z iem i; obraz
Ziem i został do zdjęcia dołączony - patrz K ronika (fof. N A SA , U niversity od Iowa).
D ruga stron a okładki: Z djęcie korony słonecznej, na którym w idoczna je st kom eta, która
uderzyła w Słońce, w ykonane 23 grudnia 1996 r. za pom ocą koronografu LA SC O
zainstalow anego na sondzie kosm icznej SOH O - patrz K ronika (fot. N A SA /ESA ).
T rzecia strona okładki: O braz struktury uderzeniow ej A sgard na księżycu galileuszow ym
K allisto uzyskany ze zdjęć w ykonanych za pom ocą sondy G alileo - patrz artykuł S.R.
B rzostkiew icza (fot. NA SA ).
C zw arta strona okładki: Sfotografow any w nadfiolecie przez satelitę Polar w dniu 31
grudnia 1996 roku ślad m ałej lodowej kom etki zm ierzającej w kierunku Z iem i; obraz
Ziem i został do zdjęcia dołączony - patrz K ronika (fot. N A SA , U niversity od Iowa).
U R A N I A - Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Redaguje kolegium:
Krzysztof Ziołkowski - redaktor naczelny, Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska - sekretarz redakcji.
Adres redakcji: ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa. Adres wydawcy: Zarząd Główny PTMA, ul. św.
Tomasza 30/8, 31-027 Kraków, tel 22 38 92. Nr konta PTMA PKB Lublin o/Kraków 17701363-1603111 -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 W ydawnictwa PLATAN, Kryspinów 189, 32-060 Liszki

/

