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Kilka lat temu w amerykańskim programie eksplo
racji Układu Słonecznego zaczęto zmieniać filozo
f ie  działania. Okazało się bowiem, że optymalne 
wykorzystanie środków przeznaczonych na bada
nia kosmiczne sugeruje rezygnację z dużych, 
wielozadaniowych i długotrwałych misji na rzecz 
małych, ukierunkowanych tematycznie i szybko 
realizowanych przedsięiuzięć. A więc np. zamiast 
ogromnych i kosztownych projektów typu Galileo 
(badania układu Jowisza) więcej można zyskać za 
pomocą kilku skromniejszych i tańszych sond w 
rodzaju Clementine (badania Księżyca). Wymie
nione przykłady dobrze ilustruję tę tezę, bowiem w 
obu przypadkach ma się do czynienia zarówno z 
wielkim sukcesem, jak i z przykrą porażką (przy
pomnijmy: Galileo -  utrata głównej anteny, Cle
mentine-zamilknięcie przed planowanym przelo
tem koło planetoidy Geographos). Zrozumienie te
go doprowadziło do utworzenia w NASA nowego 
programu Discovery, który charakteryzują trzy 
słowa: taniej, szybciej, lepiej. W połowie tego roku 
byliśmy świadkami pierwszych jego wyników. W 
końcu czenuca sonda kosmiczna NEAR -  w dro
dze do planetoidy Eros, którą ma osiągnąć w 1999 
roku -  przeleciała koło planetoidy Matylda i prze
kazała na Ziemię zdjęcia obiektu, który okazał się 
intrygujący ze względu na bardzo małą gęstość. 
Na początku lipca wiele emocji dostarczyło wszy
stkim lądowanie na Marsie sondy kosmicznej 
Mars Pathfinder, która umieściła na powierzchni 
czerwonej planety samobieżny pojazd Sojourner. 
Projekty NEAR i Mars Pathfinder są pierwszymi 
misjami programu Discovery. Ostatnim wielkim 
projektem typu Galileo będzie misja Cassini, która 
ma się rozpocząć xv paździem iku tego roku startem 
sondy dla zbadania Saturna i jego satelity Tytana. 
W niniejszym numerze relacjonujemy pienosze 
osiągnięcia sond NEAR i Mars Pathfinder, a nie
długo opublikujemy informacje o misji Cassini.
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Krzysztof Ziołkowski -  Warszawa

SONDOWANIE MARSA

Niedawne lądowanie na Marsie sondy 
kosmicznej Mars Pathfinder i ubiegłoroczne 
doniesienia o odkryciu w meteorycie pocho
dzącym z Marsa śladów dawnego życia wy
wołały znowu przypływ zainteresowań tą 
planetą oraz jej dotychczasowymi i plano
wanymi w najbliższej przyszłości badania
mi. Pierwszą taką falę ciekawości spowodo
wały dwa odkrycia ogłoszone w 1877 roku. 
Włoski astronom Giovanni V. S c h i a p a 
r e l l i  (1835-1910) doniósł wtedy o dostrze
żeniu rzekomych “kanałów” na Marsie, co 
pociągnęło za sobą lawinę domysłów o ist
nieniu cywilizacji marsjańskiej. W tym sa
mym roku amerykański astronom Asaph 
H a l l  (1829-1907) zaobserwował dwa in
trygujące księżyce krążące wokół tej plane
ty. Mars stał się więc odtąd jednym z najpil
niej obserwowanych ciał niebieskich, wokół 
którego nagromadziło się bardzo dużo, po
kutujących jeszcze czasem do dziś, fałszy
wych wyobrażeń i koncepcji. Drugim okre
sem szczególnych zainteresowań Marsem 
były lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte 
obecnego stulecia, w których do Marsa za
częły dolatywać pierwsze sondy kosmiczne; 
jego uwieńczeniem był spektakularny su
kces misji Viking. Przypomnienie w tym ar
tykule najważniejszych osiągnięć w sondo
waniu Marsa oraz opis ostatniego lądowania 
na jego powierzchni poprzedźmy krótkim 
przeglądem obecnego stanu wiedzy o plane
cie będącej przedmiotem tych badań.

Trochę danych o Marsie

Mars jest czwartą według oddalenia od 
Słońca planetą, którą starożytni Rzymianie 
nazwali imieniem swego boga wojny. Na 
niebie wyróżnia się wyraźnie rdzawym za

barwieniem i dlatego często mówi się o nim 
“czerwona planeta”. Mars porusza się wokół 
Słońce po prawie kołowej orbicie (o mimo- 
środzie 0,09) w odległości przewyższającej 
półtora raza odległość Ziemi od Słońca. 
Okres obiegu Słońca jest równy 1,9 roku, a 
średnia prędkość ruchu orbitalnego wynosi 
około 24 km/s. Najbliżej Ziemi jest wtedy, 
gdy znajduje się w opozycji tzn. wówczas, 
gdy Słońce, Ziemia i Mars położone są w 
przestrzeni mniej więcej na jednej linii pro
stej. Minimalna odległość dzieląca wtedy te 
planety wynosi 55 min km, ale ze względu 
na eliptyczność obu orbit bywa najczęściej 
większa, dochodząc nawet do 100 min km 
(średnica widocznej na niebie tarczy Marsa 
będącego w opozycji zmienia się odpowie
dnio od 18" do 14"). Opozycje, przy których 
minimalna odległość między Ziemią i Mar
sem jest bliska 55 min km, noszą nazwę 
wielkich opozycji i zdarzają się mniej wiecej 
co 15 lat; najbliższa nastąpi w 2003 roku. 
Odległość między Ziemią i Marsem może 
sięgać aż 400 min km i wtedy średnica kąto
wa jego tarczy na niebie wynosi zaledwie 4".

Mars obraca się wokół osi bardzo podob
nie do Ziemi: okres obrotu jest równy 24,6 
godziny (doba marsjańska jest tylko o 37 
minut dłuższa od ziemskiej), a prostopadła 
do osi obrotu płaszczyzna równika jest na
chylona do płaszczyzny ekliptyki pod kątem 
24° (w wyniku tego na Marsie zachodzą pory 
roku analogiczne do ziemskich, chociaż są 
od nich prawie dwukrotnie dłuższe). Mars 
jest znacznie mniejszy od Ziemi; jego pro
mień równikowy ma 3397 km, czyli jest tyl
ko trochę większy od połowy promienia Zie
mi. Masa Marsa, stanowiąca zaledwie 0,1 
masy Ziemi, jest ponad 3 miliony razy 
mniejsza od masy Słońca. Średnia gęstość
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m aterii, z której jest zbudowany, wyraźnie 
m niejsza niż pozostałych planet grupy ziem
skiej, wynosi 3.93 g/cm3.

N ajbardziej prawdopodobny model stru
ktury w nętrza globu m arsjańskiego wskazu
je  na jąd ro  żelazo-niklowe o prom ieniu oko
ło 1700 km otoczone grubym skalistym pła
szczem przykrytym  stosunkowo cienką, 
przypuszczalnie około trzydziestokilom e
trow ą skorupą pokrytą w arstwą regolitu i py
łu bogatego w tlenki żelaza (które powodują 
czerw onaw e zabarwienie Marsa). Tem pera
tura pow ierzchni planety zm iania się od oko
ło 170 K do około 300 K. Ilość energii sło
necznej padającej w jednostce czasu na jed 
nostkę pow ierzchni M arsa stanowi zaledwie 
0,4 ilości energii docierającej do powierzch
ni Ziemi.

U kształtowanie powierzchni Marsa, po
krytej -  podobnie jak  Księżyc -  licznymi 
krateram i uderzeniowymi, jest szczególnie 
urozm aicone: rozległe równiny, łańcuchy 
w ysokich gór, olbrzym ie doliny, wygasłe 
wulkany, uskoki i szczeliny, struktury przy
pom inające wyschnięte koryta rzek, jasne 
czapy polarne. N a uwagę zasługuje giganty
czny wulkan Olym pus M ons o wysokości 25 
km, średnicy podstawy około 500 km i śred
nicy szczytow ego krateru około 60 km; jest 
to praw dopodobnie najwyższe wzniesienie 
w U kładzie Słonecznym . Inną osobliwością 
M arsa je st gigantyczna szczelina w powierz
chni planety -  zwana Doliną M arinerów -  
rozciągająca się w okolicy równika na prze
strzeni mniej więcej 5000 km; jej szerokość 
dochodzi do 200 km, a głębokość do 5 km. 
Równie ciekaw e są liczne kanały o szeroko
ściach od 1 do 50 km i długościach od 100 
do 2000 km. U w aża się, że zostały one wy
żłobione przez wodę płynącą przed miliar
dam i lat, gdy na M arsie m ogła być dostate
cznie gęsta atm osfera zdolna utrzym ać wodę 
na pow ierzchni planety. Dziś woda m oże je 
szcze pozostaw ać w postaci warstw lodo

wych tworzących obserwowane czapy po
larne, których powierzchnia pokryta jest jed 
nak przede wszystkim piachami i zestalo
nym dwutlenkiem węgala czyli tzw. suchym 
lodem.

Atm osfera M arsa jest obecnie znacznie 
cieńsza i rzadsza niż atm osfera Ziemi. Skła
da się głównie z dw utlenku węgla (95%) 
oraz azotu (2,7% ), argonu (1,6% ), tlenu 
(0,15% ) i śladowych ilości tlenku węgla, pa
ry wodnej, neonu, kryptonu i ksenonu. Na 
wysokości około 15 km nad powierzchnią 
m ogą tworzyć się chm ury złożone z krysz
tałków suchego lodu, a także lodu wodnego. 
Bliżej powierzchni pow stają żółte obłoki py
łowe, unoszone do wysokości kilku km pod
czas częstych burz piaskowych. Stosunkowo 
duże różnice tem peratur powierzchni M arsa 
pow odują powstawanie wiatrów, których 
prędkości mogą dochodzić nawet do 300 
km/godz, oraz są przyczyną dużych fluktu
acji ciśnienia i gęstości atmosfery sięgają
cych 30%. Ciśnienie atm osferyczne przy po
wierzchni M arsa jest około 100 razy mniej
sze niż na Ziemi.

M ars -  podobnie jak  druga najbliższa Z ie
mi planeta W enus -  nie m a zauważalnego 
pola m agnetycznego, a więc i magnetosfery, 
czego przyczyny upatruje się w braku cie
kłego jądra planety.

W okół M arsa krążą dwa księżyce, które 
nazwano Phobos (strach) i Deimos (groza), 
czyli imionami synów mitycznego boga 
wojny Marsa. O biegają one planetę po pra
wie kołowych orbitach położonych w płasz
czyźnie jej równika w średnich odległo
ściach od środka w ynoszących odpowiednio 
9,4 tys. km i 23,5 tys. km czyli zaledwie 2,7 
i 6,9 promienia M arsa. Ta bliskość m acie
rzystej planety powoduje, że Phobos okrąża 
M arsa w ciągu 7h39m (a zatem trzy razy na 
dobę), a okres obiegu Deim osa wynosi 
30h18m. Obracają się one w ten sposób, że -  
podobnie jak  ziemski Księżyc -  stale zwró-
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cone są do M arsa tą sam ą stroną. Oba księ
życe są nieregularnymi bryłami o rozm ia
rach odpowiednio 27x21x19 i 15x12x11 km 
i średnich gęstościach 2,0 i 1,7 g/cm 3. Pokry
te kraterami uderzeniowymi ich pow ierzch
nie odbijają tylko 6% padającego na nie pro
m ieniowania słonecznego. Podejrzewa się, 
że są schwytanymi przez M arsa planetoida- 
mi.

M ars jest planetą najbardziej podobną do 
Ziemi i dlatego od daw na podejrzewa się, że 
na jego  powierzchni mogą istnieć (lub istnia
ły) jakieś formy życia. W 1996 roku ogło
szono, że w znalezionym na Antarktydzie w 
1984 roku i pochodzącym  najprawdopodob
niej z M arsa m eteorycie A LH 84001, stwier
dzono obecność śladów prym itywnego ży
cia. Spośród 12 dotychczas znalezionych 
meteorytów marsjańskich obiekt 
ALH84001, mający masę 1.9 kg, jest naj
starszym, a oszacowania jego wieku prowa
dzone różnymi m etodam i wskazują, że po
wstał około 4.5 mld lat temu czyli w okresie 
form owania się planety. Prawdopodobnie 16 
min lat temu m eteoryt ten opuścił pow ierz
chnię Marsa, w rezultacie być może jakiegoś 
uderzenia w nią planetoidy lub komety, a 
około 13 tys. lat temu spadł na Ziemię. W ni
kliwe badania meteorytu ALH84001 dopro
wadziły do odkrycia w nim obecności, po 
pierwsze, m olekuł organicznych (czyli 
związków węgla stanowiących podstawę 
żywych organizmów), po drugie, m inerałów 
charakterystycznych dla aktywności biolo
gicznej (ich wiek oszacowano na 3.6 mld 
lat), których struktura i skład chemiczny 
wskazują, że m ogą być produktem prym i
tywnych m ikroorganizm ów i wreszcie po 
trzecie, skamieniałości prawdopodobnie 
jednokom órkowych organizm ów bakterio- 
podobnych. Te wszystkie trzy odkrycia, do
konane we fragm encie m eteorytu o rozm ia
rach nie przekraczających -  jak obrazowo 
podano -  0.01 średnicy włosa ludzkiego,

zinterpretowano jako  ślady prymitywnych 
form życia sprzed 3.6 mld lat. Nie jest to 
naturalnie dowód, że na M arsie istniało ży
cie, a stwierdzone fakty obserwacyjne dopu
szczają oczywiście również i inne interpreta
cje.

Dotychczasowe misje

Pierwszą próbę osiągnięcia M arsa podję
ła radziecka sonda M ars I wystrzelona 1 li
stopada 1962 roku. Obiekt o masie 893 kg 
był wyposażony w wiele instrumentów na
ukowych, wśród których była również ka
m era telewizyjna. Spodziewano się, że 25 
czerwca 1963 roku przeleci koło planety w 
odległości kilku tysięcy kilometrów od jej 
powierzchni. N iestety 21 m arca 1963 roku 
łączność z sondą została utracona.

Następne sondy wystrzelono w kierunku 
M arsa po ponad dw óch latach. W  listopadzie 
1964 roku, w odstępie trzech tygodni, wy
startowały dwie bliźniacze sondy am erykań
skie M ariner 3 i 4 (o masie 261 kg). Ich 
głównym celem miało być sfotografowanie 
powierzchni M arsa z niewielkiej odległości. 
Udało się to tylko M arinerowi 4, który 14 
lipca 1965 roku przeleciał w odległości 9845 
km od powierzchni M arsa i przekazał na 
Ziem ię 21 zdjęć o zdolności rozdzielczej 3 
km (patrząc na M arsa z Ziemi przez najwię
ksze wtedy teleskopy można było rozróżnić 
szczegóły o rozmiarach powyżej 160 km). 
M ariner 3 zamilkł wkrótce po starcie.

W  1969 roku przeleciały koło M arsa ko
lejne sondy M ariner 6 i 7 (o masie 412 kg), 
znacznie udoskonalone i lepiej wyposażone 
niż ich poprzedniczki. W ystrzelone z Ziemi 
24 lutego i 27 m arca osiągnęły M arsa odpo
wiednio 31 lipca i 5 sierpnia zbliżając się do 
powierzchni planety na odległość nieco 
m niejszą niż 3500 km. Przekazały na Ziemię 
ponad 200 zdjęć o zdolności rozdzielczej od 
kilku km do nawet 100 m. Łącznie z danymi
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pochodzącym i z wielu innych przyrządów 
naukowych wydatnie wzbogaciły wiedzę o 
M arsie.

Na kolejny sukces nie trzeba było długo 
czekać. W prawdzie niepowodzeniem za
kończył się start w kierunku M arsa M arinera 
8 (10 m aja 1971 roku) ale sonda M ariner 9 
(o m asie 974 kg), wystrzelona z Ziemi 30 
m aja 1971 roku, stała się pierwszym  sztucz
nym satelitą M arsa rozpoczynając 14 listo
pada tego sam ego roku okrążanie planety w 
okresie około 12 godzin po orbicie odległej 
od jej powierzchni od około 1300 km w pe- 
rycentrum  do około 18 tys. km w apocen- 
trum. Kilkum iesięczny okres pracy tej sondy 
zaow ocow ał zebraniem około 7300 zdjęć (o 
zdolności rozdzielczej dochodzącej do 100 
m) całej powierzchni M arsa oraz poznaniem 
podstaw ow ych charakterystyk atmosfery i 
powierzchni planety oraz ich zmianami w 
czasie. M ariner 9 dostarczył też pierwszych 
szczegółow ych obrazów satelitów Marsa.

W roku 1971 poszybowały w kierunku 
M arsa rów nież dwie sondy radzieckie M ars 
2 i 3, których starty odbyły się 19 i 28 maja. 
Obie m iały bardzo dużą (w porównaniu z 
M arinerem  9) masę (4650 kg), przewyższa
jącą  nawet masy późniejszych Vikingow, 
które wylądowały na M arsie, ale zarówno 
ich cele, jak  i wyposażenie w aparaturę na
ukow ą pozostają nieznane. W  dniach 27 li
stopada i 2 grudnia 1971 roku zostały w pro
w adzone na orbity okołom arsjańskie stając 
się sztucznym i satelitam i czerwonej planety. 
W iadom o ponadto, że od M arsa 3 odłączony 
został lądownik, który osiadł na pow ierzchni 
i przez kilkadziesiąt sekund utrzym ywana z 
nim była łączność. Znaczących inform acji 
naukow ych sondy te jednak nie dostarczyły.

Dwa lata później wystrzelono kolejne 
cztery sondy M ars 4 ,5 ,6  i 7 (starty odpow ie
dnio w dniach 21 i 25 lipca oraz 5 i 9 sierpnia 
1973 roku) o masach równie w ielkich jak  
M arsa 2 i 3. W ydaje się jednak, że ich misje

też skończyły się niepowodzeniem. W iado
mo bowiem o nich niewiele więcej oprócz 
tego, że po ponad półrocznej podróży M ars 
4 przeleciał 10 lutego 1974 roku koło plane
ty w odległości około 2200 km od powierz
chni, M ars 5 został wprowadzony 12 lutego 
na orbitę okołom arsjańską (której najm niej
sza i największa odległość od powierzchni 
planety wynosiły odpow iednio 1760 i 32500 
km), część lądująca M arsa 6 znalazła się na 
powierzchni planety w dniu 12 marca, a 
M ars 7 m inął planetę 9 m arca w odległości 
około 1300 km od powierzchni.

M isja Viking rozpoczęła się w ystrzele
niem w 1975 roku w kierunku M arsa dwóch 
identycznych sond kosm icznych (o masie 
3399 kg): Viking 1 (20 sierpnia) i Viking 2 
(9 września). Pierwsza z nich doleciała do 
M arsa 19 czerw ca 1976 roku i została w pro
wadzona na orbitę wokół tej planety, której 
perycentrum  i apocentrum wynosiły odpo
wiednio 1,5 tys. i 50 tys. km, a okres obiegu 
42 godz. 37 min. Odłączona od niej część 
lądująca sondy (o masie 1120 kg) osiadła 
łagodnie na planecie 20 lipca 1976 roku. V i
king 2 osiągnął M arsa 24 lipca 1976 roku i 
stał się jego  sztucznym satelitą krążącym  po 
orbicie, której perycentrum i apocentrum  by
ły odpow iednio równe 1,5 tys. i 35 tys. km, 
a okres obiegu wynosił 27 godz. 24 min. 
Jego część lądująca osiadła na planecie 7 
sierpnia 1976 roku. Obie części orbitalne 
obfotografowały całą planetę przekazując na 
Ziem ię ponad 50 tys. zdjęć jej powierzchni o 
zdolności rozdzielczej poniżej 100 m oraz 
zdjęć naturalnych satelitów M arsa o zdolno
ści rozdzielczej dochodzącej nawet do 25 m. 
Oba aparaty znajdujące się na powierzchni 
M arsa zrobiły zdjęcia swego otoczenia, na 
których rozróżnia się szczegóły o m ilim etro
wych rozm iarach. W ykonały także badania 
fizycznych i chem icznych właściwości 
gruntu i atmosfery oraz analizy mające na 
celu w ykrycie ewentualnej aktywności bio-
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logicznej. Żadnych form życia nie stw ier
dzono, co oczywiście nie jest jeszcze dow o
dem, że go na M arsie nie ma. Część orbitalna 
V ikinga 2 zam ilkła w lipcu 1978 roku, a Vi- 
kinga 1 w sierpniu 1980 roku. Działanie lą- 
downika V ikinga 2 ustało w marcu 1980 ro
ku, a pracę lądownika V ikinga 1 zakończono 
na rozkaz z Ziemi w listopadzie 1982 roku.

Po ogrom nym  sukcesie jakim  okazała się 
m isja Viking próby dalszych sondowań 
M arsa przynosiły niestety porażki. W  dniach 
7 i 12 lipca 1988 roku wystrzelono w ZSRR 
dwie sondy Fobos, które miały bardzo am 
bitny program  zbadania nie tylko planety, 
lecz także jej księżyca Phobosa, poprzez 
zrzucenie na jego powierzchnię dwóch lą- 
downików, z których jeden miał zostać za
kotwiczony w gruncie, a drugi poruszać się 
po powierzchni. Niestety, wskutek błędu 
operatora utracono łączność z Fobosem 1 już 
2 września 1988 roku. Fobos 2 zamilkł nato
miast wkrótce po wprowadzeniu go na orbitę 
okołom arsjańską (co nastąpiło 30 stycznia 
1989 roku) ale nieco informacji o M arsie i 

jego  otoczeniu zdołał przekazać na Ziemię. 
W śród wielu państw uczestniczących w pro
gramie naukowym misji Fobos znajdowała 
się również Polska, której analizatory fal 
plazm owych były zainstalowane na obu son
dach.

Podobny los spotkał am erykańską sondę 
M ars Observer, którą wystrzelono 25 wrześ
nia 1992 roku. W  dniu 21 sierpnia 1993 ro
ku, na 3 dni przed wejściem na orbitę wokół 
planety, której m iała staś się sztucznym sate
litą, stracono z nią kontakt. Do dziś nie udało 
się ustalić co było tego przyczyną. Jej pro

gram badawczy ma być powtórzony przez 
sondę MGS (ang. M ars Global Surveyor), 
w ystrzeloną z Ziemi 6 listopada 1996 roku, 
która we wrześniu 1997 roku m a zostać 
wprowadzona na orbitę okołomarsjańską. 
Nie udał się ponadto start w dniu 17 listopa
da 1996 roku rosyjskiej sondy M ars-96, na 
której pokładzie zanajdowała się aparatura 
naukowa zbudow ana w wielu krajach, m.in. 
w Polsce (analizatory fal plazm owych i spe
ktrom etr fourierowski).

Mars Pathfinder

Ponad dwudziestoletni okres niepowo
dzeń w sondowaniu M arsa przerwała am ery
kańska sonda M ars Pathfinder wystrzelona z 
Ziemi 4 grudnia 1996 roku, której spektaku
larne lądowanie na powierzchni czerwonej 
planety w dniu 4 lipca 1997 roku odbiło się 
głośnym echem na całym świecie, sugerując 
rozpoczęcie jakby nowego etapu w podboju 
M arsa, który -  w nadziei wielu ludzi -  do
prowadzi do wylądowania na nim człow ie
ka. G łównym  celem misji M ars Pathfinder 
było sprawdzenie nowego sposobu lądowa
nia na M arsie oraz wypróbowanie pojazdu 
mogącego poruszać się po jego powierzchni. 
Przy okazji zebrano bogaty materiał do ba
dań gruntu marsjańskiego.

Przypomnijm y, że dotychczasowe lądo
wania na M arsie -  podobnie zresztą jak  i na 
Księżycu -  odbywały się dwuetapowo: naj
pierw sonda była wprowadzana na orbitę 
okołom arsjańską i dopiero potem odłączano 
od niej część lądująca, która osiadała na po
wierzchni wytracając prędkość za pomocą

Pojazd Sojourner wkrótce po wylądowaniu M ars Pathfmdera na M arsie (fot. NASA).
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Sojourner bada wielki kam ień na M arsie (fot. NASA).

silników hamujących i spadochronu. Mars 
Pathfinder lądował natomiast “z biegu”. Do
latując do Marsa sonda od razu zanurzała się 
w atmosferę planety, której opór zmniejszał 
jej prędkość. Wymagało to bardzo precyzyj
nego “trafienia” w Marsa. Aby zderzenie z 
atmosferą planety nie uszkodziło obiektu 
poruszającego się względem niej z prędko
ścią 7.5 km/s musiał być odpowiednio zo
rientowany i wlecieć do atmosfery pod ką
tem 14.8 stopnia. Aby zapewnić sondzie 
spełnienie tych warunków konieczne były 
manewry w czasie jej lotu do Marsa.

Po wyniesieniu Mars Pathfindera przez 
rakietę Delta II na trajektorię wiodącą do 
celu (4 grudnia 1996 roku) pierwszą i najpo
ważniejszą korekcję toru wykonano 9 stycz
nia 1997 roku. Włączenie silnika sondy na 
1.5 godziny zmieniło jej prędkość o 31 m/s. 
Druga korekcja, którą przeprowadzono 3 lu
tego, wymagała już tylko pięciominutowej 
pracy silnika i zmiany prędkości o 1.5 m/s. 
Trzeci manewr odbył się 6 maja i polegał na 
trzech kilkusekundowych impulsach silnicz- 
ków korekcyjnych zmieniających wartości 
trzech składowych prędkości sondy o 0.4,
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Krajobraz M arsa w obiektywie kamery Mars Pathfm dera (fot. NASA).

0.1 i 0.5 m/s. I wreszcie czwarta i ostatnia rr
korekcja została wykonana 25 czerwca i po- s:
legała na zmianie prędkości sondy o zale- d
dwie 0.018 m/s. o

Hamowanie aerodynamiczne sondy w at- w
mosferze Marsa rozpoczęło się mniej więcej si
na wysokości 125 km nad powierzchnią pla- s:
nety. Zmniejszyło ono prędkość sondy od k
7500 m/s do około 400 m/s. Przy tej prędko- c
ści sonda znajdowała się na wysokości 5-11 z
km nad powierzchnią planety i wtedy otwo- v
rzył się spadochron o średnicy 12.5 m, który k
jeszcze bardziej zmniejszył jej prędkość do p
około 65 m/s. Po 20 sekundach od otwarcia s
się spadochronu odrzucona została osłona s
termiczna sondy, która chroniła ją  podczas g
hamowania przy przechodzeniu przez górne n 
warstwy atmosfery. Na wysokości około 1.5
km nad powierzchnią planety uruchomiony (i
został altimetr radarowy (wysokościo- 1

mierz), którego wskazania sterowały dal
szym procesem lądowania. Zniżywszy się 
do wysokości 300 m lądownik sondy został 
otoczony poduszkami powietrznymi. Na 
wysokości około 100 m włączyły się na 2.5 
sekundy silniczki hamujące, które zmniej
szył niemal do zera prędkość całego komple
ksu urządzeń spadających na Marsa. Oto
czony poduszkami powietrznymi lądownik 
został następnie zrzucony na powierzchnię z 
wysokości około 10 m. Podobnie jak piłka 
kilkakrotnie podskoczył, przekoziołkował i 
po wygaśnięciu tych wszystkich ruchów 
spokojnie osiadł na powierzchni Marsa. Na
stąpiło to o godzinie 17:07 UT. Od pierwsze
go zderzenia się sondy z atmosferą planety 
minęły około 4.5 minuty.

Miejsce lądowania Mars Pathfindera 
(długość -33.55°, szerokość północna -  
19.33°) znajduje się na obszarze o nazwie
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M ars Pathfinder na powierzchni M arsa w obiektywie kamery Sojournera (fot. NASA).

Ares Vallis w odległości około 30 km od 
planowanego (dokładność trafienia szaco
wano na 100 km) i około 850 km na połu
dniow y wschód od m iejsca lądowania Vi- 
kinga 1 w 1976 roku. Zdjęcia M arsa wyko
nane za pom ocą teleskopu kosm icznego 
H ubble’a kilka dni przed lądowaniem Palh- 
findera pokazały, że w odległości około 
1000 km od m iejsca lądowania sondy wystą
piła burza piaskowa. Szczęśliw ie nie zagro
ziła ona misji.

Po całkow itym  znieruchom ieniu Pathfin- 
dera opróżnione zostały poduszki pow ietrz
ne, a następnie otwarły się trzy płaty baterii 
słonecznych. Na dostarczenie przez nie 
energii całem u urządzeniu trzeba było po
czekać kilka godzin do wschodu Słońca, lą
dow anie odbyło się bow iem  w nocy. Po na
wiązaniu kontaktu z Z iem ią rozpoczęło się 
spraw dzanie w szystkich urządzeń oraz wy
konyw anie pierw szych zdjęć otoczenia lą- 
downika. Pokazały one, że w miejscu lądo
wania M ars Pathfindera pow ierzchnia M ar

sa jest podobna do znanej już  ze zdjęć prze- 
kazanch przez Vikingi.

Pierwsze zdjęcia pokazały też, że m ateria 
jednej z poduszek powietrznych przykrywa 
nieco trap, po którym ma zjechać na powie
rzchnię pojazd Sojourner. Łatwo jednak usu
nięto tę przeszkodę unosząc nieco -  na roz
kaz z Ziemi -  płat baterii, na którym znajdo
wał się trap. Po mniej więcej 36 godzinach 
od wylądowania Sojourner zjechał na po
wierzchnię i rozpoczął kilkudniową podróż 
po M arsie. Oprócz kamery telewizyjnej, za 
pom ocą której przekazuje szczegółowe ob
razy wszystkiego co napotyka na swej dro
dze, wyposażony jest w zbudowany w Nie
mczech spektrom etr rentgenowski do badań 
składu chemicznego gruntu marsjańskiego 
oraz skonstruowany w Danii przyrząd do po
miarów jego własności magnetycznych. 
W yniki przekazywane są do lądownika 
skąd, za pomocą anteny dużego zysku, na 
Ziemię.
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W krótce po szczęśliwym  wylądowaniu 
am erykańska agencja kosm iczna NASA 
ogłosiła, że marsjański kompleks badawczy 
złożony z sondy M ars Pathfinder i sam o
bieżnego pojazdu Sojourner został nazwany 
stacją kosmiczną im. Carla Sagana, w ybitne
go am erykańskiego astronom a i popularyza
tora badań kosm icznych, który zmarł 20 
grudnia 1996 roku.

Najbliższe plany

Sukces sondy M ars Pathfinder ożywił 
zainteresowanie z jakim  oczekuje się rezul
tatów następnych misji marsjańskich. Przy
pomnijmy więc, że już  we wrześniu tego ro
ku doleci do M arsa sonda Mars Global Sur
veyor (MGS), która m a stać jego sztucznym 
satelitą i dokonać kom pleksowych badań 
planety, je j atmosfery i satelitów. Oczekuje 
się, że przekaże na Ziemię zdjęcia całej po
wierzchni M arsa, przy czym  zdolność roz
dzielcza najdokładniejszych, obejmujących 
m.in. obszary przyszłych lądowań, wyniesie 
1.5 m.

W grudniu 1998 roku i w styczniu 1999 
roku wystrzelone zostaną w kierunku M arsa 
kolejne dwie sondy am erykańskie, z których 
jedna wprowadzona zostanie na orbitę oko- 
łomarsjańską, a druga umieści na powierz
chni planety udoskonalony w porównaniu z 
Sojournerem pojazd. Jednym z celów orbite- 
ra będzie analiza zawartości pary wodnej w 
atmosferze Marsa. Samobieżny pojazd, któ
ry wyląduje tym razem w okolicy południo
wej czapy polarnej i będzie mógł bardziej 
oddalić się od lądownika niż jego poprze

dnik, będzie m.in. poszukiwał wody na po
wierzchni planety. Zostanie również w ypo
sażony w przyrządy do analizy gruntu mar- 
sjańskiego, a więc dostarczy być może no
wych danych dotyczących najbardziej intry
gującego problem u istnienia życia na M ar
sie. W sierpniu 1998 roku przewidziany jest 
ponadto start japońskiej sondy Planet B dla 
badań górnych warstw atmosfery M arsa i 
środowiska plazm owego planety.

Start następnych dw óch am erykańskich 
sond m arsjańskich planowany jest w 2001 
roku. Być może jedna z nich umieści na po
wierzchni M arsa rosyjskiego “m arsochoda” 
opracowywanego w oparciu o dośw iadcze
nia zebrane podczas pracy na powierzchni 
Księżyca dwóch łunochodów. Misje roku 
2003 nie są jeszcze do końca określone. Pro
jektuje się natomiast, że w 2005 roku rozpo
cznie się misja której celem  będzie dostar
czenie na Ziemię próbek gruntu marsjań- 
skiego. Analizuje się obecnie możliwość 
wykorzystania bogatej w dwutlenek węgla 
atmosfery M arsa do wytworzenia na powie
rzchni planety paliwa niezbędnego do po
wrotu sondy na Ziemię.

Dalsze plany eksploracji M arsa są już 
znacznie mniej konkretne. Coraz częściej 
słyszy się jednak głosy, że pierwsza wypra
wa ludzi na czerwoną planetę odbędzie się w 
drugiej dekadzie przyszłego wieku. Panuje 
przekonanie, że lot człow ieka na M arsa nie 
jest ju ż  dziś problem em technicznym lecz 
przede wszystkim finansowym. Nie w iado
mo też do końca czy kondycja psychofizycz
na człow ieka dopuści taką wyprawę.

ASTRO-BIT
Ireneusz Włodarczyk 
ul. Rewolucjonistów 15/13  
42-500 BĘDZIN

Programy komputerowe, algorytmy, katalogi i inne materiały astronomiczne
KUPNO-SPRZEDAŻ
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Radosław Rek -  Warszawa

BURZE MAGNETYCZNE I JONOSFERYCZNE

Burza magnetyczna jest zakłóceniem 
ziemskiego pola magnetycznego o charakte
rze globalnym, trwającym zwykle kilkadzie
siąt godzin. Wywołują je różne zjawiska na 
Słońcu, które powodują, że prędkość i kon
centracja cząstek w wietrze słonecznym ule
gają zmianie. Należą do nich rozbłyski, roz
pady włókien protuberancji i pojawiające się 
okazjonalnie izolowane dziury koronalne, 
bądź przedłużenia praktycznie stale istnieją
cych dziur polarnych na obszary równikowe 
Słońca.

Czym natomiast jest burza jonosferycz- 
na? Pomiędzy ziemską magnetosferą a lito
sferą rozciąga się atmosfera, której najbar
dziej zewnętrzne obszary są jonizowane 
przez słoneczne promieniowanie ultrafiole
towe i temu właśnie zawdzięczają swą na
zwę. W jonosferze rozróżnia się warstwy D, 
E i F, odpowiadające kolejnym maksimom 
gęstości elektronowej, przy czym latem war
stwa F rozszczepia się jeszcze na FI i F2. 
Wyróżnia sie okresy spokoju i okresy zabu
rzeń pojawiających się w różnej skali. Naj
większe z nich (także jeśli chodzi o długo
trwałość), podobnie jak w przypadku mag- 
netosfery, nazywamy burzami.

Rozważmy pewną wyidealizowaną sytu
ację gdy podczas minimum cyklu słoneczne
go tarcza Słońca nie jest pokryta plamami, 
nie są obserwowane rozbłyski, a wyrzucana 
podczas nich plazma nie może zakłócać zna
cząco stanu ziemskiego magnetyzmu. Poja
wiają się natomiast protuberancje, które wy
dają się współtworzyć sektorową strukturę 
pola magnetycznego. Istotną jest w tym 
przypadku różnica między obserwowaną 
prędkością obłoków plazmowych powstają
cych podczas rozpadu włókien protuberancji 
i plazmy wiatru słonecznego. Obłok, oddala

jąc się od chromosfery Słońca z prędkością 
podobną do prędkości wiatru słonecznego, 
może czasem nie utworzyć poprzedzającej 
go fali uderzeniowej, dając efekt stopniowe
go narastania zaburzenia w magnetyzmie, 
chociaż nie jest to reguła.

Eliminując wpływ -  pojawiających się 
wtedy z większą niż w maksimum cyklu czę
stotliwością -  aktywnych protuberancji oraz 
izolowanych dziur koronalnych na ziemską 
jonosferę można uzyskać model stanu nie- 
zaburzonego. Nie ma wspólnych 
wskaźników określających stan magnetosfe- 
ry i jonosfery z tego względu, że powinny 
one uwzględniać tzw. wskaźnik Kp w przy
padku magnetyzmu i wartość odchylenia 
częstotliwości krytycznej od stanu zaburzo
nego. Dotychczasowe próby powiązania 
wskaźnika Kp z procentową wartością od
chylenia w jonosferze nie powiodły się. W 
ten sposób sformułowany nowy parametr za
leży w niejawny sposób od takich czynni
ków jak czas lokalny i pora roku. Sam 
wskaźnik Kp, charakteryzujący zmianę pola 
magnetycznego w. okresie 3 godzin, określa
ny jest na podstawie pomiarów wykonywa
nych przez 12 stacji rozmieszczonych na ca
łym świecie i wyznaczany codziennie od 
1932 roku w Getyndze w Niemczech.

Gdyby udało się, przez wystarczajaco 
długi okres spokoju w magnetyźmie, obser
wować stan jonosfery, to okazałoby się, że o 
tej samej godzinie czasu lokalnego w różne, 
ale niezbyt od siebie odległe w czasie dni, 
koncentracja elektronów w najwyższej war
stwie jest taka sama. Podczas burzy jonosfe- 
rycznej zmieniona powinna być zatem odpo
wiadająca jej częstotliwość krytyczna war
stwy F2 i zjawisko takie rzeczywiście się 
obserwuje. Częstotliwość krytyczna odpo-
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wiada maksymalnej wartości koncentracji 

elektronowej w warstwie. Pojęcie to dotyczy 

również warstw E i F I, ale ich stan jest dla 

badacza mniej interesujący, gdyż są one za

burzane w sposób znaczący podczas burz 

geomagnetycznych.

Gdyby rozważać spokój w jonosferze nie 

jako rezultat, ale skutek sprzężenia magneto- 

sfera-jonosfera i zmienionego przewodnic

twa w kierunku prostopadłym do linii sil po

la magnetycznego (tzw. przewodnictwa Pe- 

dersena), to należałoby traktować problem 

wspólnie. Oznaczać by to mogło, że nie ist

nieje czasowy rozdział pomiędzy burzą 

magnetyczną i jonosferyczną. Jest to takie 

same zjawisko jak to, którego efekty obser

wuje się w różnych obszarach okołołziem- 

skiej przestrzeni kosmicznej.

Obserwowane wartości częstotliwości 

krytycznej dla stanu spokojnego w 

magnetyzmie mogłyby być przyjmowane ja

ko model dla warunków niezaburzonych. 

Gdy stan Słońca wciąż się zmienia i poprzez 

wiatr słoneczny wpływa na magnetosferę, 

obserwowana częstotliwość krytyczna bę

dzie się różnić od stanu spokojnego. Może 

się to wydać zaskakujące, ale jonosfera by

wa częściej zaburzana niż otaczająca ją  mag- 

netosfera.

W  latach 1958 - 1962 był to także skutek 

przeprowadzanych prób jądrowych w jono

sferze i obszarach podbiegunowych. Pro

mieniowanie nadfioletowe, które szybciej 

dociera do Ziemi niż obłok plazmowy, nie 

wywołuje widocznych zaburzeń w warstwie 

F2, ale jest istotne dla niższych warstw jono- 

sfery. Pomimo faktu istnienia prądów pod

łużnych i sprzężenia pomiędzy obydwoma 

warstwami, trudno jest skonstruować jakiś 

wspólny parametr, używając do tego celu 

wskaźnika Kp oraz procentowego odchyle

nia wartości częstotliwości krytycznej od 

średniej.

Definiując jako znaczące zaburzenie sy

tuację, w której zmiana częstotliwości kryty

cznej w stosunku do dnia niezaburzonego 

wynosi co najmniej 20 procent, popełnia się 

istotny błąd nie uwzględniając efektu sezo

nowego. Częstotliwość krytyczna warstwy 

F2 zależy bowiem od pory roku i takie samo 

odchylenie procentowe od stanu niezaburzo

nego, wyrażone w jednostkach absolutnych 

tzn. w MHz, będzie się znacznie różnić dla 

lata i zimy. Podobnie jak w przypadku burzy 

magnetycznej wyróżnia się fazę dodatnią i 

następującą po niej fazę ujemną. Z reguły 

faza dodatnia nie ma takiej skali jak ujemna. 

Wiązać się to może ze względnie małymi 

rozmiarami fali uderzeniowej przesuwającej 

się przed obłokiem wyrzuconym ze Słońca.

Początek burzy w jonosferze zaczyna sie 

w kilka godzin po początku burzy magnety

cznej. W  niektórych opracowaniach można 

spotkać się nawet z kilkunastogodzinnym 

okresem. Zakładając typową prędkość zjaką 

obłok przesuwa się w heliosferze na 200 do 

2000 km/s można wnioskować, że zaburze

nie w jonosferze powinno pojawić się z m i

nutowym opóźnieniem. Sam czas zasilania 

prądu pierścieniowego również nie jest dłu

gi. Obserwowano np. wymianę jonów żelaza 

i zastąpienie ich przez inne, na co potrzeb

nych było jedynie 90 minut. Nie jest jednak 

powiedziane, że jony żelaza grają ilościowo 

podobną rolę jak jony tlenu, natomiast istot

na wydaje sie być masa atomowa.

Teoria rozpraszania atmosferycznego 

przewiduje różne okresy rozpływania się 

niejednorodności w zależności od wysoko

ści ponad powierzchnią Ziemi. Nawet w 

przypadku gdy naładowane cząstki przeni

kałyby do jonosfery w obszarach polarnych, 

prędkość rozchodzenia się fal magneto- 

hydrodynamicznych w jonosferze wzdłuż li

nii sił mieści się w granicach od 700 do 1000 

km/s. Również i to opóźnienie wyniosłoby 

kilka minut. Zatem opóźnienia rzędu godzin
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możnaby próbować traktować jako wynik 

niezgodności i wadliwego odczytu czasu z 

rozlokowanych na terytorium różnych kra

jów jonosond. Istotny wydaje się jednak czas 

narastania prądu pierścieniowego i współ

zawodniczący z nim mechanizm rozprasza

nia. O ile dla nagłych zaburzeń w magneto- 

sferze czas lokalny nie ma większego zna

czenia, dla burz jonosferycznych ma decy

dujące. Burze zaczynające sie w godzinach 

popołudniowych osiągają większe minima 

jeśli chodzi o wartość odchylenia w częstot

liwości krytycznej.

Związany jest z tym efekt potencjału 

“świt - zmierzch” polegający na istnieniu 

prądu przepływającego w poprzek ziemskiej 

magnetosfery wskutek różnicy potencjału 

elektrycznego w wiatrze słonecznm po prze

ciwnych stronach planety. Przepływa on 

również przez jonosferę i w sektorze wie

czornym następuje wyraźnie silniejszy od

pływ elektronów i obniżenie wartości czę

stotliwości krytycznej. Dzieląc dobę na czte

ry podokresy i oglądając zestaw danych gru

pujący burze w każdym z sektorów czasu 

lokalnego, różnice te widać bardzo 

wyraźnie.

Przeglądając wybrany rok można zauwa

żyć, że dni ze zmienionym stanem jonosfery 

jest więcej niż określanych jako zaburzone 

w magnetyźmie. Stanowi to pewien kłopot, 

bowiem niejako z założenia przyjmuje się, 

że zaburzenie w magnetyźmie pociąga za so

bą zmiany stanu jonosfery, zaś sytuacja, w 

której jonosfera jest zaburzona, a pole mag

netyczne nie uległo znaczącej zmianie, jest 

mało prawdopodobna. Innymi słowy, wy

godnie byłoby opisywać stan jonosfery po

przez parametry określające tempo narasta

nia zmian pola magnetycznego Ziemi i po

przez wielkości maksymalne dla jonosfery.

Ciekawym zjawiskiem jest występowa

nie prawdopodobnie nieliniowej reakcji jo

nosfery w zależności od szybkości narasta

nia prądu pierścieniowego. Dla dużych war

tości Kp efekt wydaje się być liniowy, nato

miast dla mniejszych, np. dla wartości inde

ksu równych 5 i 6, pojawia się zależność 

kwadratowa, przy czym wielkość odchyle

nia częstotliwości od wartości uśrednionej 

dla dni spokojnych zmienia się proporcjo

nalnie do kwadratu zmian pola magnetycz

nego wytwarzanego poprzez prąd pierście

niowy. Często są to burze, które według kla

syfikacji Kp nimi nie są. Tego rodzaju wnio

sek nasuwa się po przeanalizowaniu przy

padków burz jakie miały miejsce w latach 

1992 - 1995 i były obserwowane przy uży

ciu jonosondy warszawskiej. Co prawda ja

ko stan niezaburzony użyto modelu CCIR, 

ale przynajmniej dla najsilniejszych burz od

chylenia od średniej z pobliskich dni spokoj

nych nie wydają się znacząco zmieniać, tzn. 

nie przekraczają 1 MHz.

Momenty, w których maksymalne odchy

lenia obu parametrów osiągają wartość mi

nimalną, nie są zbyt odległe w czasie, zaś 

sytuacja, gdy minimum jonosferyczne po

przedza minimum w wartości prądu pier

ścieniowego, zdarza się bardzo rzadko. Fakt 

ten może być traktowany również jako po

twierdzenie nieliniowego zachowania sie jo

nosfery i należałoby wnikliwiej zbadać tego 

rodzaju zbiegi okoliczności. Dla burz okre

ślanych jako silne zaobserwowano zaledwie 

jeden w wymienionym okresie.

Ciekawy jest również fakt, że proste obli

czenia teoretyczne nie prowadzą do zgodno

ści z doświadczeniem. Wywód opiera się na 

podstawie prostego założenia, że na wyso

kości odpowiadającej warstwie F2 jonosfery 

suma ciśnień termodynamicznego i mag

netycznego powinna pozostawać wielkością 

stałą. Nie ma to zresztą wpływu na wynik 

ewentualnych korelacji. Zatem sama teza o 

nieliniowej odpowiedzi jonosfery nie wyda

je się błędna.
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Badania przeprowadzono w okresie gdy 
aktywność Słońca malała. W okresach m ini
mum aktywności słonecznej zdarzają się 
jednak również burze o silnym natężeniu po
wodowane przez dziury koronalne. Przykła
dem  m ogą być burze, które miały miejsce w 
roku 1986. W artość parametru Kp przekra
czała wtedy 100. Nie jest do końca jasne ile 
jest sektorów słonecznego pola m agnetycz
nego i wydaje się ryzykownym  stw ierdze
nie, że podanie konkretnej liczby jest sen
sowne. W  zależności od zastosowanego roz
winięcia m ultipolowego m ogą to być dwa 
sektory albo i więcej.

Różne źródła podają różne liczby i zale
żeć to m a od stanu aktywności słonecznej, 
ale nie jest powiedziane jasno jak  wiele ich 
jest w rzeczywistości. Obłok powstający na 
Słońcu nie musi się od niego odrywać i czę
sto je s t to taka w ielka pętla magnetyczna sa
m a w sobie stanowiąca odrębny sektor. Stru
ktura pola magnetycznego Słońca zmienia 
się w zależności od aktywności, ale stan, gdy 
mamy do czynienia wyłącznie z dwom a se
ktorami, należało traktować jako pierwsze 
przybliżenie, na które nakładają się inne za
burzenia powodowane chociażby serią roz
błysków następujacą w różnych centrach.

W spom nieć należy, iż na przełomie lat 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych przepro
wadzono serię eksperym entów polegają
cych na dokonaniu w jonosferze wysoko
ściowych wybuchów nuklearnych. Ekspery
menty amerykańskie nosiły nazwy Argus i 
Rozgwiazda. Podczas drugiego z nich ładu
nek o mocy 1.4 megatony został zdetonowa
ny na wysokości 400 km ponad wyspą John
sona leżącą na Oceanie Spokojnym. Odbyło 
się to 8 lipca 1962 roku. Podczas eksplozji 
jądrowej powstaje strumień energetycznych 
cząstek, neutronów, które rozpadając się na 
protony zaczynają poruszać się wzdłuż linii

sił pola m agnetycznego Ziemi, tworząc -  
analogiczny do powstającego podczas burzy 
magnetycznej -  pas radiacyjny leżący w e
wnątrz pierwszego z pasów Van Allena. 
Podczas prawdziwych burz cząstki są usu
wane z pasa radiacyjnego. Proces ten trwa 
od pojedynczych godzin do kilku tygodni, w 
zależności od wysokości nad powierzchnią 
Ziemi, co je st zresztą doskonałym  testem dla 
teorii rozpraszania. Po przeprowadzeniu 
eksperym entu Rozgwiazda naładowane jo 
ny były obecne w sztucznie wytworzonym 
pasie prądu pierścieniowego przez okres na
wet kilku lat na odpowiednio niskich w yso
kościach. Natom iast podczas eksperymentu 
Argus zdetonowano w 1958 roku 3 bomby 
na wysokości 480 km. W  tym samym czasie 
przeprowadzono również trzy tego rodzaju 
próby radzieckie.

Strum ienie szybkich cząstek, trafiając po
czątkowo w okolice polarne jonosfery, prze
nikają do warstw  niższych i m ogą wpływać 
na kondycję psychofizyczną ludzi, którzy 
być może m ogą wtedy odczuwać niepokój. 
Nie m ożna wykluczyć, że wysokościowe 
wybuchy jądrow e oraz burze m agnetyczne 
mogą wywoływać u ludzi np. bezprzedm io
towy lęk spowodowany powstawaniem 
ultradźwięków wpływających na funkcjono
wanie np. mózgu.

Cykl XIX aktywności słonecznej, w któ
rego maksim um  przeprowadzano te ekspe
rymenty, licząc od momentu zakończenia się 
minimum M aundera, charakteryzował się 
największą średnią liczbą Wolfa. Jest to za- 
stanawiajaca zbieżność. W iedząc, że stan 
aktywności Słońca ma wpływ na to, co dzie
je  się na Ziemi, można się dopatrywać zależ
ności odwrotnej, czyli sprzężenia zwrotne
go. A le jest to jednak chyba po prostu wyjąt
kowy zbieg okoliczności.
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KRONIKA

Przelot koło Matyldy

Sonda kosm iczna NEAR (ang. Near 
Earth Asteroid Rendezvous -  spotkanie z 
planetoidą bliską Ziemi), która została wy
strzelona 17 lutego 1996 roku z Przylądka 
C anaveral na Florydzie za pom ocą trójsto
pniowej rakiety D elta II, w drodze do plane- 
toidy (433) Eros przeleciała 27 czerwca 
1997 roku w pobliżu planetoidy (253) M a
tylda. K ilka dni później, 3 lipca 1997 roku 
został wykonany manewr, w wyniku którego 
prędkość sondy zm niejszyła się o 273 m/s, 
dzięki czem u 23 stycznia 1998 roku powróci 
ona w pobliże Ziemi przelatując w m inim al
nej odległości 530 km od powierzchni (nad 
Bagdadem ). Zbliżenie to zostało tak zapla
nowane, aby oddziaływanie grawitacyjne 
Ziemi zm ieniło prędkość sondy w taki spo
sób, żeby m ogła już dolecieć w pobliże Ero
sa. Znajdzie się przy nim na początku 1999 
roku i 6 lutego rozpocznie okrążanie tej pla
netoidy jako  jej sztuczny satelita.

M atylda jest typowym obiektem  pasa 
głównego planetoid. Odkrył ją  astronom  au
striacki Johann P a l i s a  12 listopada 1885 
roku w W iedniu. Nazwę nowej planetoidy 
zaproponował francuski astronom  V.A. L e -  
b e u f, który pierwszy wyznaczył jej orbitę,

Fot. 3 Zdjęcie M atyldy w ykonane podczas przelotu sondy NEAR w minimalnej odległości od planetoidy, na powierzchni udaje się 
dostrzec szczegóły o rozm iarach 100-150 m (fot. J. V everka, JHU /A PL, NASA).

Fot. I Pierwsze zdjęcie M atyldy wykonane przez sondę NEAR 
z odległości około 1800 km; Słońce oświetla planetoidę z prawej 
strony od góry (fot. J. Veverka, JHU/APL, NASA).

Fot. 2 Obraz Matyldy utworzony z 4 zdjęć wykonanych przez 
sondę NEAR z odległości około 2400 km ze zdolnością 
rozdzielczą około 380 m (fot. J. Veverka, JHU/APL, NASA).

na cześć żony ówczesnego w icedyrektora 
Obserwatorium Paryskiego M oritza L o e -  
w y. M atylda obiega Słońce co 4.3 roku po 
orbicie o mim ośrodzie 0.27 położonej w 
płaszczyźnie nachylonej do płaszczyzny 
ekliptyki pod kątem prawie 7°. Jej najmniej-



208 U R A N IA 7-8 /1 9 9 7

Fot. 4 Porównanie trzech planetoid (zachowana jest skala wielkości), które udało się dotychczas sfotografować “z bliska” : od lewej -  
(253) M atylda, (951) G aspra i (243) Ida (fot. NASA).

sza i największa odległość od Słońca wyno
szą odpowiednio 1.9 i 3.4 j.a. Z  obserwacji 
w podczerwieni, wykonanych za pom ocą sa
telity IRAS w 1983 roku, oceniono jej śred
nicę na 61 km. M atylda charakteryzuje się 
wyjątkowo długim okres obrotu wokół osi, 
który oceniono aż na 415 godzin [spośród 
planetoid, dla których wyznaczono okres ro
tacji, tylko dwie m ają jeszcze dłuższy: (288) 
Glauke -  1150 godz. i (1220) Crocus -  737 
godz., w iększość planetoid m a okresy obro
tu od 5 do 15 godz.] oraz bardzo małym al
bedo równym zaledwie 0.036. Zalicza się ją  
do planetoid typu widmowego C, których 
powierzchnie są zdom inowane przez krze
miany i są bogate w związki węgla.

Największe zbliżenie sondy NEAR do 
M atyldy nastąpiło 27 czerwca o godzinie 
12:56 UT na odległość 1204 km. Sonda 
przeleciała koło planetoidy ze względną 
prędkością 9.93 km/s. Podczas przelotu pra
cowała przez około 25 minut kam era wielo- 
spektralna sondy przekazując na Ziemię 
około 500 obrazów planetoidy ukazujących 
około 60% jej powierzchni. Na ich podsta
wie oceniono rozmiary niekształtnej bryły 
Matyldy na 57x53x50 km, co potwierdziło

wcześniejsze oszacowania.
Powierzchnia M atyldy pokryta jest licz

nymi kraterami uderzeniowymi, przy czym 
co najmniej 5 z nich ma średnice ponad 20 
km. Średnica największego wynosi aż 30 
km, a jego głębokość sięga prawdopodobnie 
6 km; musiał powstać w wyniku zderzenia 
planetoidy z obiektem o wielkości przynaj
mniej 3 km przy prędkości uderzenia 5 km/s. 
Aż dziw, że M atylda przetrwała taki kata
klizm. Liczebność kraterów pozwala osza
cować wiek planetoidy na kilka miliardów 
lat.

Pomiary przesunięcia dopplerowskiego 
sygnałów odbieranych z sondy pozwoliły 
stwierdzić, że oddziaływanie grawitacyjne 
planetoidy zm ieniło prędkość sondy o 1 
mm/s. Um ożliwiło to obliczenie masy M a
tyldy, która okazała się być mniejsza niż 
przypuszczano, stanowiąc około m ilionową 
część masy naszego Księżyca. W ynikająca 
stąd średnia gęstość planetoidy, równa zale
dwie 1.3 g/cm 3, okazała się niewiele w iększa 
od gęstości wody, a więc jest także znacznie 
miejsza niż się spodziewano (dla porówna
nia przypomnijmy, że średnia gęstość Idy 
je st dwa razy większa i wynosi 2.6 g/cm3).
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Ten nieoczekiwany wynik zm usza do wery
fikacji dotychczasow ych poglądów dotyczą
cych budowy i struktury planetoid.

K rzysztof Ziołkowski

„Cieplna” mapa Wielkiej 
Czerwonej Plamy

Czy inform acje uzyskane w ramach misji 
G alileo um ożliw ią uczonym do końca po
znać naturę tego gigantycznego cyklonu Jo
wisza? Zagadkę stanowi już  sama długowie
czność W ielkiej Czerwonej Plamy, bo prze
cież Robert H o o k e odkrył ją  w roku 1664, 
a rok później „godną uwagi trwałą plam ę” 
dostrzegł także Giovani D. C a s s i n i .  Tak 
więc ten niezwykły tw ór astronom owie ob
serwują ju ż  blisko trzy i pół stulecia, chociaż 
długo robiono to jedynie sporadycznie i do
piero w roku 1878 zaczęto się mu system aty
cznie przyglądać. W  każdym razie upłynęło 
sporo czasu, aby na temat Wielkiej Czerw o
nej Plamy zgrom adzić pokaźny materiał ob

serwacyjny, pozwalający uczonym wyrobić 
sobie jakiś pogląd o tym utworze, lecz do 
rozwiązania pozostało jeszcze wiele trud
nych zagadnień. Już z tego choćby powodu 
nie m ożna udzielić jednoznacznej odpowie
dzi na zadane na wstępie pytanie i można 
tylko m ieć nadzieję, że sonda Galileo dostar
czy nowych faktów i te przybliżą uczonych 
do celu. W  danym  przypadku bardzo cenne 
m ogą okazać się zarówno obrazy Wielkiej 
Czerwonej Plamy, o dużej sile rozdzielczej, 
jak  i wnikliwa analiza rozkładu temperatury 
w jej najwyższych warstwach, gdyż i takie 
badania przeprowadzono. W ykazują one, że 
tem peratura centralnego obszaru tego gigan
tycznego cyklonu wynosi zaledwie około 
115 kelwinów (-158C) i jest niższa nie tylko 
od temperatury najbliższego otoczenia, ale i 
od temperatury jakiegokolw iek m iejsca w 
górnych warstwach atmosfery Jowisza. W  
centrum plamy wieje silny wiatr i po spirali 
wznosi ku górze gazy, które szybko się 
ochładzają i zagęszczają, tworząc na tym

■

ś - r

Zdjęcie W ielkiej Czerwonej Plam y, wykonane za pom ocą sondy Galileo, 26 czerwca 1996 roku.
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wzdętym wierzchołku -  podobnie jak  nasy
cone parą wodną powietrze w górnych war
stwach ziemskiej atmosfery -  obłoki. Tem 
peratura obszarów przy wschodnim i za
chodnim brzegu W ielkiej Czerwonej Plamy 
wynosi około 120 kelwinów (-153C), czyli 
jest nieco wyższa niż w je j centralnych ob
szarach. To sam o odnosi się do obszarów 
przy południowym  brzegu, gdzie obłoki ma
ją  m niejszą gęstość, opadają i tworzący je  
gaz jakby w ciska się do wiru. Natom iast w 
obszarze przy północnym brzegu temperatu-

PORADNIK OBSERWATORA

Całkowite zaćmienie Księżyca 
16 września 1997 r.

W ieczorem 16 września nastąpi kolejne 
całkowite zaćm ienie Księżyca, widoczne w 
Polsce. Zaćm ienie Księżyca zawsze stanowi 
okazję do przeprowadzenia interesujących 
obserwacji. Tym razem jednak wypada ko
niecznie się do niego przygotować, bowiem 
następna taka okazja trafi się dopiero 21 sty
cznia 2000 r.

W rześniowe zaćm ienie będzie jednym  z 
ciekawszych w ostatnich latach (tab. 1, 2, 
rys. 1). Nastąpi w godzinach wieczornych,

Rys. 1. Przejście K siężyca przez cień i półcień Ziemi w dniu 16 
w rześnia 1997 r.

ra gazu dochodzi do 125 kelwinów (-145C), 
wydaje się być bardziej „suchy” , a obłoków 
prawie nie widać.

Podane wyżej dane odnoszą się do najwy
ższych „pięter” W ielkiej Czerwonej Plamy, 
gdzie ciśnienie jest bardzo małe, gdyż nie 
przekracza 250 milibarów. Odpowiada to 
ciśnieniu panującem u w ziemskiej atm osfe
rze, mniej więcej na wysokości 12 000 m e
trów względem poziomu morza.

Stanisław R. Brzostkiewicz

ale początkowe fazy będą widoczne nisko 
nad horyzontem. W nieco korzystniejszej 
sytuacji będą przy tym obserwatorzy w Pol
sce wschodniej, dla których Księżyc znaj
dzie się nad horyzontem  nieco wyżej, zaś 
Słońce zajdzie wcześniej. Trzeba zatem 
stwierdzić, że praktycznie początek zaćm ie
nia będzie widoczny mało efektownie.

Po rozpoczęciu się zaćm ienia całkow ite
go, tarcza Księżyca wzniesie się już nieco 
wyżej ponad horyzont i wówczas w całej 
okazałości ukaże się miedziano-czerwona 
barwa cienia Ziemi. Ponieważ Księżyc za
głębi się w cieniu, rzucanym przez naszą 
planetę niezbyt głęboko (m aksym alna faza 
liniowa nie przekroczy wartości 1.20), prze
to wyraźnie będzie widać zróżnicowanie ja s
ności tarczy naszego satelity -  od góry bę
dzie ona wyraźnie ciemniejsza, ujawniając 
„jądro cienia” .

Przypominamy, że amatorskie obserwa
cje zaćm ienia m ogą polegać na:
«*■ wyznaczaniu momentów kontaktu brzegu 

cienia z kraterami; momenty te wyzna
czamy wizualnie z dokładnością do kilku 
sekund, przy czym dla kraterów rozle- 
glejszych należy wyznaczyć trzy m om en
ty -  początku, środka i końca;



7-8 /1997 U R A N IA  211

Tabela 1. Efemeryda całkowitego zaćmienia Księżyca 16 września 1997 r. 
Momenty podano w czasie letnim (urzędowym).

jLP- Zjawisko Moment A h p “ T l
1 początek zaćmienia półcieniowego 18:11:07 -92 -6 58 97

2 początek zaćmienia częściowego 19:08:07 -81 2 51 89

3 początek zaćmienia całkowitego 20:15:21 -68 12 21 56

4 maksimum(1.197) 20:46:40 -62 16 342 16

5 koniec zaćmienia całkowitego 21:17:58 -55 20 303 334

6 koniec zaćmienia częściowego 22:25:13 -39 28 274 297

7 koniec zaćmienia półcieniowego 23:22:13 -2 4 33 266 281

Oznaczenia: A, h -  azymut, liczony od południa i wysokość Księżyca (dla Łodzi); P, Z -  kąt pozycyjny 
zjawiska liczony odpowiednio od północy i od zenitu.

określaniu blasku zaćmionego Księżyca, 
szczególnie w okolicy maksimum;

*** obserwacji zakryć gwiazd przez zaćmio
ny Księżyc.
Kontakty z brzegiem cienia będzie można 

tym razem próbować wyznaczać tylko pod 
koniec pierwszej fazy częściowej oraz, naj
lepiej, przy wychodzeniu Księżyca z cienia. 
Przed zjawiskiem trzeba koniecznie nauczyć 
się bezbłędnie identyfikować obiekty na tar
czy Księżyca -  przede wszystkim jasne kra
tery, tak, aby uniknąć błędów obserwacyj
nych, polegających na odnotowywaniu po
prawnych momentów, ale dla niewłaściwie 
nazwanego obiektu.

Blask zaćmionego Księżyca oceniamy 
przez porównanie z jasnymi gwiazdami, z 
tym, że najistotniejsza jest okolica fazy ma
ksymalnej: wówczas Księżyc zmniejsza 
swój blask do takiego poziomu, jaki cechuje 
np. Saturna i Jowisza, czy najjaśniejsze 
gwiazdy nieba jesiennego. Aby dokonać te
go prostego pomiaru najlepiej jest obserwo
wać zaćmiony Księżyc i gwiazdy, jako odbi
cie od powierzchni jakiejś srebrzystej kuli. 
Celowe jest ponadto odnotowywanie wido
czności poszczególnych obiektów na tarczy 
Księżyca, w czasie fazy zaćmienia całkowi
tego. Zaawansowani miłośnicy astronomii

mogą się pokusić o wykonanie pomiarów in
tegralnej jasności Księżyca metodą fotoele- 
ktryczną.

Obserwacje zakryć (w tym przypadku ra
czej odkryć) gwiazd są także bardzo cenne. 
W tab. 3 podano efemerydy odkryć dla kilku 
miast w Polsce. Tym razem nie będzie zja
wisk dla gwiazd jasnych, ale i te, które nastą
pią są godne rejestrowania. Podczas zaćmień 
można obserwować stosunkowo słabe 
gwiazdy, które są tłumione przez silny blask 
Księżyca w pełni (pamiętajmy, że w takiej to 
właśnie fazie znajdzie się nasz satelita wie
czorem 16 września!).

Zjawisko stanowi, jak zwykle, okazję do 
wykonywania zdjęć oraz nagrań video. 
Fotografowanie zaćmionego Księżyca za
owocowało wielokrotnie interesującymi fo
tografiami barwnymi. Trzeba się zdecydo
wać na jeden typ fotografowania: zdjęcia w 
ognisku teleobiektywu lub teleskopu, „wi
dokowe” zdjęcia fragmentu nieba, zdjęcia 
poklatkowe, albo obrazujące ruch sfery nie
bieskiej i uwidaczniające „smugę” Księżyca 
o zmiennym blasku i barwie.

Bliższe informacje na temat prowadzenia 
obserwacji zaćmień Księżyca można 
znaleźć m.in. w Poradniku obserwatora po
zycji i zakryć PTMA.
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Tabela 2. Momenty zachodu Słońca oraz 
wschodu i górowania Księżyca dla niektó

rych miast w Polsce

Tabela 3. Efemerydy odkryć gwiazd przez 
zaćmiony Księżyc.

Momenty podano w czasie letnim.

L.p* Miasto
ZC 3483,8.7 mag. SA0 146 854, 

8.8 mag.

odkrycie P odkrycie P

1 Warszawa 20:14:56 256 21:20:12 104

2 Łódź 20:13:26 256 21:18:14 104

3 Wrocław 20:11:19 256 21:15:24 103

4 Poznań 20:13:17 257 21:16:45 100

5 Gdańsk 20:17:08 259 21:20:32 100

6 Białystok 20:17:23 257 -* -

7 Bydgoszcz 20:14:55 258 21:18:32 101

8 Kraków 20:10:54 254 21:16:47 106

9 Lublin 20:14:10 255 21:20:38 106

i i Rzeszów 20:11:58 253 21:18:58 101

’P’ oznacza kąt pozycyjny od północnego punktu 
tarczy Księżyca. * -  jasny Księżyc, wychodzący z 
cienia.

Marek Zawilski

Jak  wykorzystać kamerę VH S?

Kamery video VHS, jak  i SVHS (super 
VHS) są bardzo rozpowszechnionym  narzę
dziem dla tych wszystkich, którzy lubią reje
strować otaczającą rzeczywistość. Jednak 
niewielu z nich pala równie wielką miłością 
do uroku, jaki roztacza przed nimi nocne 
niebo.

M agnetowidy są w większości polskich 
domów, kamery w niewielu. Kamery video 
są bardzo drogim sprzętem dla kogoś, kto 
używa ich raz w kwartale, czy miesiącu. 
Koszt nowej kamery, to ok. 3500 zł, nato
m iast używanej 1500 -  2000 zł. Jednak w 
ostatnim czasie powstało wiele w ypożyczal
ni sprzętu video, w których za niezbyt duże 
pieniądze można wypożyczyć sobie sprzęt. 
Kamera przetwarza obraz optyczny na syg
nały elektryczne (CCD), które zapisywane 
są na taśmie magnetycznej (kasecie). W kła
dając taśmę do magnetowidu, inform acje są 
odczytywane, a efekt naszej pracy widzimy 
na ekranie telewizora. Każda kam era posia
da obiektyw zm iennoogniskowy (zoom), o 
typowym zakresie 4 - 4 8  mm. Odpowiada to 
następującym fotograficznym ogniskowym 
(format klatki 24x36 mm): 37 -  444 mm. 
Rejestrowanie obiektów niebieskich jest 
bardzo ograniczone i odnosi się do najjaś
niejszych gwiazd (jaśniejsze niż 0,5 mag.), 
planet, Słońca oraz Księżyca. Oczywiście 
im większa średnica obiektywu, tym słabsze 
gwiazdy będzie m ożna filmować. Jednak nie 
gwiazdy są naszym głównym motywem, 
gdyż ich obrazy nie wnoszą nic ciekawego. 
Technikę video stosuje się głównie do film o
wania powierzchni Księżyca oraz obrazów 
najjaśniejszych planet. Wyniki uzyskiwane 
tą m etodą są bardzo interesujące, a obrazki 
prezentujące się na ekranie telewizora, warte 
są wysiłków poniesionych przy ich tw orze
niu. M ożna filmować wykorzystując bezpo
średnio obiektyw kamery lub poprzez nasz

L-P- Miasto Zachód
Słońca

Wschód
Księżyca

Górowanie
Księżyca

1 Warszawa 18:47 18:45 0:40

2 Lódź 18:53 18:51 0:46

3 Wrocław 19:02 19:00 0:56

4 Poznań 19:04 19:02 0:57

5 Szczecin 19:13 19:12 1:07

6 Gdańsk 18:58 18:56 0:56

7 Białystok 18:39 18:37 0:31

8 Toruń 18:57 18:56 0:50

9 Kraków 18:50 18:48 0:45

10 Lublin 18:40 18:38 0:34

11 Rzeszów 18:42 18:40 0:36
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teleskop. P ierw sza m etoda daje ładne obraz
ki, lecz bez żadnych szczegółów, gdyż ogni
skowe ich zoom ów są niewystarczające do 
uzyskania większych powiększeń (najw ię
ksze ogniskow e w am atorskich kam erach to 
80 mm, co odpow iada fotograficznej ogni
skowej 740 m m). Jeśli chcem y oglądać kra
tery i pasm a górskie na Księżycu, plamy na 
Słońcu, pasy na Jowiszu, fazy W enus, pier
ścienie Saturna, czy czapy polarne na M ar
sie, m usim y użyć teleskopu. Oczywiście im 
mamy w iększą średnicę, tym jaśniejszy bę
dzie obraz rejestrowany przez kamerę. W 
tym w ypadku stosujemy projekcję okularo
wą.

Nie należy stosować największych m ożli
wych pow iększeń, gdyż kontrast obrazu bę
dzie malał, a najm niejsze nawet drgania bę
dą niw eczyły naszą pracę. Obraz tworzony 
przez okular, je s t następnie rejestrowany po
przez obiektyw  w kam erze video. Pewnie 
zadajesz sobie pytanie, Czytelniku, jak  um o
cować kam erę, aby osie optyczne teleskopu 
i kam ery pokrywały się. Istnieją dwa rozw ią
zania tego problem u i jak  to zw ykle w życiu 
bywa, jed n o  je st prostsze, a drugie trudniej
sze. P ierw sze polega na um ieszczeniu kam e
ry na statyw ie fotograficznym  tak, aby wi
dzieć w yraźnie i ostro obraz tworzony przez 
okular.

Skalę pow iększenia m ożem y zmienić, 
zm ieniając ogniskową obiektywu zooma. 
O biektyw  w kam erze ustawiam y na nie
skończoność, a ostrość regulujem y w ycią
giem okularow ym , tak długo, aż uzyskamy 
ostry obraz w wizjerze kam ery. O czywiście 
tą m etodą m ożem y film ować tylko w krót
kich czasach, gdyż np. Księżyc porusza się 
na sferze niebieskiej i nawet poruszanie tele
skopem  nic nie da, gdyż osie optyczne tele
skopu i kam ery zaczną się krzyżować, co 
uniem ożliw i nam dalszą pracę. Jednak m o
żemy film ow ać przejścia obiektu (np. Księ
życa) w polu w idzenia naszego teleskopu, co

sprawi, że nasz obraz będzie na naszym 
ekranie dynam iczny. M etoda ta nie umniej
sza liczby w idocznych szczegółów, gdyż ka
mera, w przeciw ieństw ie do kliszy, nie ku
muluje światła, lecz pracuje w czasie rzeczy
wistym. Kłopotliwe jest to, iż musimy po 
przejściu obiektu ponownie ustawić statyw z 
kam erą tak, aby osie optyczne okularu i 
obiektywu kamery ponownie się pokrywały. 
Jest to jednak bardzo efektywna metoda, nie 
wym agająca dodatkowych przeróbek w na
szym teleskopie.

Inna m ożliwość film owania z pomocą te
leskopu, wymaga poświęcenia kilkunastu 
godzin pracy, jednak późniejszy komfort 
pracy z nawiązką wynagrodzi nam włożony 
wysiłek. M etoda jest (w istocie działania) 
analogiczna do poprzedniej. Różni się tym, 
że nie będziemy musieli korzystać ze staty
wu, gdyż kam era będzie sztywno połączona 
z teleskopem.

Oczywiście tę metodę możemy stosować 
tylko przy dość dużych instrumentach, gdyż 
musimy m ieć przede wszystkim do czego 
przyłączyć kamerę. Jak przyłączyć kamerę 
video do teleskopu? Trudno podać jedną 
możliwość, gdyż różne są m ontaże i systemy 
optyczne dostępnego sprzętu. Łatwiej jest, 
jednak, m ocować kamerę, gdy mamy tele
skop w system ie Cassegraina. M usimy przy
twierdzić specjalny uchwyt do tubusa tele
skopu tak, aby po przykręceniu do niego ka
mery osie optyczne okularu i obiektywu ka
mery się pokrywały. Ostrość regulujemy tak 
jak  powyżej. M ożemy w ten sposób nagry
wać dowolnie długo, o ile teleskop śledzi 
ruch sfery niebieskiej. N ie polecałbym mo
cow ania kamery na 90 mm Newtonie Uni- 
wersała, gdyż efekt będzie koszmarny (po
mijając fatalną optykę teleskopu), ponieważ 
masa kamery VHS będzie w iększa od tele
skopu. Również zastosowanie 150 mm szu
kacza Uniwersała da raczej kiepskie efekty. 
Stosując te teleskopy, nie ma mowy o stabil-
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nym prowadzeniu. Nie należy myśleć, że 
masa samego teleskopu jest najważniejsza. 
Jednak im jest masywniejszy, tym lepiej 
„mechanika” naszego instrumentu zniesie 
podczepienie kamery video. Podejście takie 
wymaga ponownego wyważenia teleskopu, 
gdyż poprzez przyłączenie dość znacznego 
ciężaru pojawi się dodatkowy moment siły, 
który będziemy musieli zrekompensować. 
Mechanika tylko ułatwia pracę, natomiast 
to, co w ogóle ją  umożliwia, to użyta optyka, 
która w omawianym zastosowaniu powinna 
być jak najlepsza. W przypadku umieszcze
nia kamery na statywie, polecałbym obiekty
wy (przerobione na teleskopy): MTO-11CA 
10/1000 (rozdzielczość w centrum pola 35 
linii/mm, a na brzegu 25 linii/mm) oraz Ru- 
binar 10/1000 (rozdzielczość w centrum, to 
50 linii/mm, natomiast na brzegu pola 35 
linii/mm). Bardzo dobre rezultaty osiągnie
my, używając rosyjskich teleskopów Tał 1

(Mizar) lub Tał IM (z mech. zegarowym). 
Są to 110 mm Newtony. Jeśli myślimy o 
podłączeniu kamery bezpośrednio do tele
skopu, to musimy dysponować co najmniej 
200 mm instrumentem, chociaż w przypad
ku rosyjskiego Newtona Tał 2M (150 mm) 
jest to również możliwe, gdyż posiada do
skonałą optykę. Osobiście filmowałem 
Księżyc za pomocą własnoręcznie zbudo
wanego teleskopu Shafera (zmodyfikowany 
Maksutov-Cassegrain), o średnicy zwier
ciadła 256 mm i ogniskowej 4000 mm, a 
stosowane powiększenie wynosiło ok. 100x. 
Jeśli posiadasz, Czytelniku, kartę Video (ce
na giełdowa, to ok. 800 -  1500 zł) w swoim 
PC-cie, to możesz także uzyskane obrazy 
przetwarzać komputerowo (np. wyostrzać), 
co z pewnością przyniesie interesujące re
zultaty i sprawi wiele satysfakcji.

Wiesław Skórzyński

OBSERWACJE

10 lat Pracowni Komet i Meteorów

Dziesięć lat temu, 1 marca 1987 roku, z 
inicjatywy Janusza W. K o s i ń s k i e g o  
powstała Pracownia Komet i Meteorów 
(PKiM) -  stowarzyszenie astronomiczne, 
mające na celu zrzeszenie w jednej grupie 
polskich miłośników obserwacji komet i 
meteorów. Ten okrągły jubileusz jest dosko
nałą okazją do przybliżenia czytelnikom 
Uranii działalności naszej Pracowni.

Początki były trudne. Pracownia zrzesza
ła tylko kilka osób. Ważne było jednak to, że 
były to osoby chętne do pracy i popularyza
cji astronomii. Nic więc dziwnego, że dość 
szybko PKiM rozrosło się do kilkunastu 
osób. Nie bez znaczenia był też fakt łatwego 
dostępu do Pracowni. Od samego początku, 
aż do dzisiaj, jedynymi warunkami, jakie

musi spełniać członek PKiM, są dobre chęci 
i wykonywanie co najmniej jednej obserwa
cji na pół roku. Prawie od samego początku 
wszelkiego rodzaju informacje organizacyj
ne i dane związane z obserwacjami były dru
kowane w biuletynach PKiM -  Wiadomo
ściach, poświęconym kometom i Informa
cjach poświęconych meteorom. Dnia 25 
czerwca 1989 roku oba biuletyny połączyły 
się, dając istniejący do dzisiaj, mający już na 
koncie ponad 100 numerów, miesięcznik o 
nazwie Cyrqlarz■ W międzyczasie, to zna
czy w roku 1992, Pracownia wydawała jesz
cze dwa kwartalniki -  Interplanetary News i 
Astronomię Amatorską. Próbę czasu, czy to 
ze względu na małą liczbę odbiorców, czy 
też na zbyt duże koszty wytworzenia, prze
szedł pomyślnie tylko Cyrqlarz. Na szczę
ście na razie nic nie zapowiada, by zaintere-
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sowanie nim uległo zmniejszeniu.
Biorąc pod uwagę małą liczbę członków 

PKiM na początku działalności, nie należy 
się dziwić, że trudno było o rozsądne i ob
szerne opracowania obserwacji poszczegól
nych rojów, czy komet. Sytuacja uległa jed
nak zmianie w 1991 roku. Wzmożona 
aktywność Perseid, zapoczątkowana pod ko
niec lat osiemdziesiątych, dała impuls w kie
runku większego zainteresowania obserwa
cjami meteorów. Na efekty nie trzeba było 
długo czekać. W Uranii 12/92 ukazało się 
pierwsze sprawozdanie z akcji obserwacyj
nej Perseidy 1991. Niestety, obserwatorów 
było wciąż zbyt mało, by udawało się koń
czyć opracowaniami akcje innych niż Per
seidy rojów. Tak więc w ciągu następnego 
półtora roku ukazały się opracowania Perse
id ’92 (vide Urania 7-8/93) i Perseid ’93 
(vide Urania 2/94). Artykuły w Uranii po
zwoliły jednak zaistnieć PKiM w świado
mości wielu czytelników tego pisma. Rzecz 
jasna znaleźli się wśród nich miłośnicy ob
serwacji meteorów, którzy w dość krótkim 
czasie zasilili nasze grono. I znów efekty by
ły błyskawiczne, bo już w Uranii 11/94 uka
zało się pierwsze opracowanie obserwacji 
mało aktywnego roju, jakim są a-Cygnidy. 
Kolejne akcje obserwacyjne, związane nie 
tylko z Perseidami, ale także z innymi rojami 
i kometami, drukowane były w następują
cych numerach Uranii: 6/95, 12/95, 3/96, 
5/96, 10/96, Wiedzy i Życia: 1/94, 7/95 i 
Astronomii Amatorskiej: 2/92.

Pod koniec 1993 roku Pracownia podjęła 
współpracę z International Meteor Organi
zation (IMO) i zaczęła zasilać swoimi dany
mi archiwum tej organizacji. Współpraca ta 
oprócz napływu aktualnych danych i mate
riałów, dała nam możliwość porównania na
szych wyników z wynikami innych stowa
rzyszeń miłośników obserwacji meteorów z 
całego świata. Okazało się, że wcale nie wy
padamy najgorzej. W roku 1994 na 5431 go

dzin obserwacji zebranych przez 462 obser
watorów IMO, PKiM dostarczyło 108 go
dzin. Najaktywniejszy obserwator PKiM, ni
żej podpisany, z 27 godzinami obserwacji, 
został sklasyfikowany na 42 miejscu.

Ogromny skok nastąpił w roku 1995, bo
wiem na 5924 godziny obserwacji, które 
uzyskało IMO, 460 godzin zostało wykona
nych przez obserwatorów PKiM. Dało to 
nam bardzo wysokie, piąte miejsce w świe- 
cie. Taką samą lokatę wśród 518 obserwato
rów IMO uzyskał nasz najaktywniejszy w 
1995 roku obserwator. Był nim Maciej R e - 
s z e 1 s k i z Szamotuł, który wykonał aż 151 
godzin obserwacji.

W momencie pisania tych słów (luty 
1997), wydaje się, że podobny skok PKiM 
odnotuje także w podsumowaniu roku 1996. 
Z prowizorycznych oszacowań wynika bo
wiem, że nasi obserwatorzy wykonali ponad 
1000 godzin obserwacji. Wartość ta pozwoli 
nam na pewno znaleźć się w pierwszej trójce 
klasyfikacji IMO.

Tak ogromna liczba danych, spływająca 
do naszego archiwum, pozwoliła nam w 
ostatnich latach na pisanie opracowań bar
dzo bogatych we wszelkiego rodzaju wnio
ski naukowe. Wynikiem tego było opubliko
wanie naszych opracowań w anglojęzycz
nych, profesjonalnych czasopismach nauko
wych, takich jak: Earth, Moon and Planets 
czy WGN.

Kończąc warto dodać, że PKiM oprócz 
zbierania i opracowywania obserwacji, zaj
muje się również organizowaniem semina
riów i obozów astronomicznych dla miłośni
ków astronomii z całej Polski. Dotychczas 
odbyło się trzynaście seminariów i dwa obo
zy. Każde takie spotkanie jest dostępne dla 
wszystkich współpracowników PKiM. 
Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji 
Astronomii Polskiej, Komitetu Badań Na
ukowych, Centrum Astronomicznego PAN i 
Obserwatorium Astronomicznego UW,
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wszyscy uczestnicy m ają zagwarantowany 
zwrot kosztów podróży i bezpłatne zakwa
terowanie. Każde sem inarium  jest doskonałą 
okazją do poznania wielu interesujących lu
dzi, zawarcia przyjaźni, w ysłuchania cieka
wych referatów, czy też wymiany dośw iad
czeń. Obozy astronom iczne, organizowane 
przez PKiM odbywają się najczęściej w Sta
cji Obserwacyjnej Obserwatorium A stro
nomicznego UW  w Ostrowiku, co pozwala 
ich uczestnikom zapoznać się z pracą zaw o
dowych astronom ów, ich sprzętem, wyko
nać wiele w spólnych obserwacji komet i m e
teorów, a przy tym spędzić tanio, miło i po
żytecznie sporą część wakacji.

Na samym końcu nie pozostaje mi nic in
nego, jak  zachęcić w szystkich zainteresowa
nych obserwacjami kom et i m eteorów do 
kontaktu z nami pod adres: Pracownia Ko
met i M eteorów, Arkadiusz Olech, ul. Żw ir
ki i W igury 11/34, 83-000 Pruszcz Gdański 
(znaczek pocztowy mile widziany!).

Arkadiusz Olech

Z KORESPONDENCJI

Podglądanie nieba

„Podglądanie nieba” -  bo na poważniej
sze, choćby am atorskie obserwacje astrono
m iczne nigdy nie starczało mi czasu, intere
suje mnie zarówno hobbistycznie, jak  i za
wodowo. Będąc nauczycielem fizyki w lice
um ogólnokształcącym  poświęcam trochę 
czasu na problem atykę astronom iczną, tak 
jak przewidują to programy tego przedm io
tu.

Podstawowym problemem jest jednak 
skompletowanie instrumentarium obserwa- 
cyjno-pom iarowego. Pierwszą lunetę zbu
dowałem wraz z moim  uczniem, Dom ini
kiem Ż ó ł t k i e m ,  zapalonym modelarzem 
i bardzo dobrym już  wtedy fachowcem w
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sprawach obróbki m etalu, bodaj w roku 
1986. Jako tubusa użyliśm y grubościennej 
rury PCV, w której osadzono pierścienie do 
wahliwego m ocow ania obiektywu i okularu. 
Jako obiektyw  zastosow ano obiektyw  achro- 
matyczny, zakupiony w PTM A (65/ 800), a 
jako  okular, obiektyw  o ogniskowej 40 mm, 
w ym ontow any z aparatu fotograficznego 
Sm iena 8. Rozw iązanie takie nie pozwalało 
w ykorzystać do m aksim um  m ożliwości 
obiektywu, natom iast było łatwe do zreali
zowania, gdyż obiektyw  Smieny miał gwint 
do regulacji ostrości, który w nowym zasto
sowaniu bardzo się przydał. Cała luneta była 
bardzo ciężka i niew ygodna w użyciu, zw ła
szcza bez statywu, ale była używ ana do po
kazów nieba dla uczniów  bieckiego liceum i 
innych zainteresow anych. Uzyskane powię
kszenie w ynosiło zaledwie 20 razy, ale po
zwalało dostrzec wiele interesujących obie
któw, m.in. galileuszow e księżyce Jowisza, 
czy też pierścień Saturna.

W roku 1994 wykorzystując identyczny 
obiektyw, w podobny sposób zbudowałem 
„astrokam erę” . Zam iast okularu za pom ocą 
typow ego m ieszka do m akrofotografii, za
mocowałem  aparat fotograficzny Zenit TTL. 
Konieczne było także zastosow anie odpo
wiednio stabilnego i pew nego statywu. Oka
zało się, że typowe statywy filmowo-foto- 
graficzne nie nadają się do takich zastoso
wań, gdyż są zbyt podatne na drgania i mają 
zbyt wiele luzów. Natom iast bardzo dobry 
okazał się statyw  od teodolitu, do którego 
trzeba było wykonać dodatkow ą głowicę -  
ze względu na łatw ość w ykonania wybrałem 
m ontaż horyzontalny. Za pom ocą tej „astro- 
kam ery” podjąłem  próbę sfotografowania 
zaćm ienia w dniu 10.05.1994 r. Ze względu 
na to, że w Bieczu w idoczność zaćm ienia 
trw ała zaledwie ok. 10 m inut, udało się wy
konać zaledwie 2 fotografie, których jakość 
pozostaw iała bardzo wiele do życzenia, lecz 
wskazała drogę postępow ania. Zdjęcia mia

ły słabą ostrość i znaczną aberrację. W „se
sji” obserwacyjnej uczestniczyło około 20 
moich uczniów i innych osób, zapoznając się 
zarówno z przebiegiem zjawiska, jak i tech
niką jego fotografowania. Próbowałem tak
że wykonywać zdjęcia Księżyca.

W  następnych latach udało mi się w spo
sób zdecydowany poprawić instrum enta
rium. Dla szkoły nabyłem teleskop TA Ł 1 
M izar (<|) = 110, f  = 900), natom iast dla siebie 
obiektywy M C M TO 11CA o ogniskowej 
1000 mm, Pentacon 4/200 i dwukrotny kon
werter ogniskowej. Sprzęt ten służy przede 
wszystkim do prowadzenia pokazów nieba 
dla uczniów liceum i obserwowania szcze
gólnie interesujących zjawisk, w tym także 
do w ykonywania zadań obserwacyjnych 
Olimpiady Astronom icznej, gdy znajdą się 
uczniowie chętni do udziału w niej.

Z tym wyposażeniem podjąłem próbę po
nownych obserwacji zaćm ienia w dniu 
10.12.1996 r. Teleskop M izar został usta
wiony na projekcję okularową (zdjęcie gór
ne). Natom iast obiektywem MTO wykona
no pozostałe zdjęcia. Z  braku filtrów neutral
nych szarych użyto m etalizowanej folii sto
sowanej do pakowania bukietów w kwia
ciarniach, która nieźle spełniła swoje zada
nie, chociaż zm ieniła w dość istotny sposób 
kolorystykę zdjęć. Nie udało się obejrzeć 
maksim um  zaćm ienia, gdyż przeszkodziła w 
tym chm ura, natomiast finał był bardzo wi
dowiskowy, gdyż tarcza Słońca była wido
czna do ostatniego momentu, a na jej obrze
żu ciągle był widoczny niewielki fragment 
zasłonięty przez Księżyc. W sesji uczestni
czyło kilkunastu uczniów bieckich szkół, 
posiadających także własne lornetki i lunet
ki. (...)

M im o zgrom adzenia pewnej ilości sprzę
tu fabrycznego od czasu do czasu powstaje 
konieczność zbudowania z niczego jakiegoś 
szalonego urządzenia, jak  np. „rower niebie
ski” , skonstruowany z uczniem Januszem
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M a z u r e m  do wykonania zadania obser
wacyjnego Olimpiady Astronomicznej. Te
matem zadania było wykonanie pomiarów 
położenia tarczy Księżyca na niebie. Próby 
pozyskania teodolitu nie powiodły się, trze
ba było zatem wymyślić coś innego. W koń

cu z dwóch kół rowerowych, widelca rowe
rowego, przymiarów warsztatowych itp. 
zbudowaliśmy urządzenie do pomiaru azy
mutu i wysokości horyzontalnej, które jako 
tako spełniło swoją rolę.

Piotr M. Matys, Biecz

ELEMENTARZ URANII

Mgliste obłoczki wśród gwiazd

Mgliste obłoczki wśród gwiazd na niebie 
-  plamki rozmytego światła różniące się 
swoim wyglądem od świecących (jak „pun
kty”) gwiazd oraz (jak tarczka) planet; roz
ciągłe źródła światła. Większość nie zmienia 
zauważalnie swego położenia wśród gwiazd 
sfery niebieskiej, ale w podobny sposób wy
glądają także pojawiające się nowe komety 
(nim bliżej Słońca rozwiną swój charaktery
styczny warkocz). A jak powszechnie wia
domo, komety na ogół nie tylko pojawiają 
się bez uprzedzenia, ale i dość szybko prze
suwają się po niebie. Wynika stąd koniecz
ność nieustannego i uważnego śledzenia nie
boskłonu. Obserwując „mgiełkę”, mamy 
szanse na odkrycie nowej komety. W XVIII 
w. francuski astronom, Charles M e s s i e r ,  
dla ułatwienia pracy sobie i innym łowcom 
komet, sporządził spis stałych „mgiełek” na 
niebie. W ten sposób trudniej było się pomy
lić i ogłosić odkrycie komety -  gdy była to 
skatalogowana wcześniej sta ła , jasna plam
ka”.

Oryginalny katalog Messiera (opracowa
ny w latach 1760 -  1784) zawierał aż 104 
obiekty (oznaczane dziś dużą literą M i ko
lejną liczbą), a w 1786 został uzupełniony 
przez P. M e c h a i n a  (który dopisał sześć 
dalszych obiektów). W późniejszych latach 
okazało się, że w wyniku rozmaitych błędów 
kilka pozycji należało usunąć (jeden obiekt 
był np. wpisany podwójnie). Pamiętać nale

ży także, iż katalog Messiera utworzony zo
stał wyłącznie na podstawie morfologicz
nych cech obrazu, jaki uzyskiwano za pomo
cą osiemnastowiecznych instrumentów. Do 
czasu pojawienia się lepszych instrumen
tów, zrozumienie, czym owe mgiełki są, nie 
było możliwe (wiadomo było tylko, że nie są 
kometami). W wieku dwudziestym okazało 
się, że obiekty oznaczane literką M i nume
rem -  w rzeczywistości przedstawiają zbiór 
bardzo bogaty i niejednorodny. Znajdują się 
wśród nich zarówno gromady gwiazd (28 
gromad kulistych, 30 gromad otwartych), 
jak galaktyki (26 spiralnych, 10 eliptycz
nych i 1 nieregularna), jeden układ podwój
ny i 11 mgławic.

Ciasno upakowane zbiorowiska gwiazd 
(patrz Urania 6/97) tylko dlatego wyglądają 
na niebie jak mgiełka, że bez dobrej zdolno
ści rozdzielczej instrumentu nie jesteśmy w 
stanie wyróżnić pojedynczych, świecących 
punktów, otrzymujemy obraz rozmyty. Na
tomiast jest aż 11 znanych ponad 200 lat (i 
mnóstwo innych, znanych krócej) obiektów, 
które nawet przez największe teleskopy wy
glądają jak mgiełki Messiera. Dziś nazywa
my je mgławicami. Są to świecące obłoki 
gazowo-pyłowe, międzygwiazdowe chmu
ry-

Pod koniec XX w. trudno nam sobie wy
obrazić, że kiedyś nie podejrzewano nawet 
obecności takiej formy materii we Wszech- 
świecie. Wydawało się, że pomiędzy gwiaz
dami jest pusto (tak samo pusto „było” mię-
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dzy planetami -  co uzasadniano tym, że w 
nrzeciwnym wypadku ruch Ziemi po orbicie 
Jjyłby wyhamowywany, a tego nie zauważo
no. Dziś wiemy, że materia międzyplanetar
na jest po prostu zbyt rzadka, by hamowanie 
było łatwo mierzalne).

Najczęściej i najłatwiej zauważa się ma
terię międzygwiazdową, właśnie obok 
gwiazd.

W katalogu Messiera numer pierwszy, 
M l, oznacza mgławicę Krab -  tę, która po
została jako resztka po wybuchu gwiazdy 
supernowej w 1054 r. (wybuch zanotowany 
był w chińskich kronikach). W środku mgła
wicy znajduje się jeden z najszybciej obraca
jących się pulsarów (okres = 0.0331 s). 
Mgławica Krab do dziś się rozdyma, a świe
ci głównie na koszt energii tego pulsara.

Wiele innych mgławic świeci podobnie, 
tzn. na koszt znajdującej się w ich wnętrzu 
gwiazdy (nie musi to być pulsar). Widać 
wtedy na niebie tzw. mgławice emisyjne -  
jasne obłoki świecącego gazu. Wiele zdjęć 
takich mgławic przekazuje nam nieustannie 
teleskop kosmiczny. Ale część jest dostępna 
także dla początkujących miłośników astro
nomii. W katalogu Messiera dobrym przy
kładem takiej mgławicy jest M57 -  wynik 
wydmuchania otoczki gwiazdowej (tzw. 
Pierścień, mgławica planetarna w Lutni), 
czy M42 — Wielka Mgławica w Orionie. 
Czasem daje się zauważyć wyraźny niedo
bór gwiazd w jakimś rejonie nieba -  to na 
ogół ciemna mgławica absorpcyjna, przesła
niająca światło gwiazd, znajdujących się za 
nią (np. Mgławica Koński Łeb). Dziś wie
my, że materia międzygwiazdowa krąży w 
przyrodzie, „nieustannie zmienia swojego 
właściciela” -  tworzy gwiazdy, w ich wnę
trzach zmienia się jej skład chemiczny (pier
wiastki lżejsze łączą się w cięższe, poczyna
jąc od wodoru, zmieniającego się w hel, po
tem helu w węgiel, tlen, krzem... (ciągle jed
nak skład chemiczny materii międzygwiaz-

dowej, to głównie wodór, hel i tylko śladowe 
ilości innych pierwiastków). W mgławicy, w 
Orionie „na naszych oczach” rodzą się gwiaz
dy i „wyjadają” międzygwiazdową materię. 
Ale potem w wiatrach gwiazdowych, wybu
chach supernowych -  część materii znów 
wraca do ośrodka międzygwiazdowego i po 
jakimś czasie mogą, z tak wzbogaconej w 
ciężkie pierwiastki materii, rodzić się nowe 
gwiazdy, znów tracić masę i tak dalej...

Oczywiście tylko niewielki procent mate
rii międzygwiazdowej widzimy w postaci 
wyodrębnionych obłoków. Większość jest 
dla ludzkiego oka (dokładniej -  w promie
niowaniu optycznym) niewidoczna, gdyż 
jest zbyt rzadka (od miliona atomów w cen
tymetrze sześciennym w obłokach, do 0.1 
atomu między obłokami) i chłodna. Choć jej 
jednak nie widzimy -  wpływa oczywiście na 
nasze obserwacje (część energii promienio
wania gwiazd materia międzygwiazdowa 
pochłania, część przetwarza -  mówimy o 
ekstynkcji międzygwiazdowej). Do badania 
zatem rozkładu materii w Galaktyce wyko
rzystuje się radioastronomię i astronomię 
podczerwieni.

Wiemy stąd, że neutralny atomowy wo
dór galaktyczny (a świecenie tego właśnie 
pierwiastka w linii 21 cm, umożliwiło naj
wcześniejsze badania struktury Galaktyki), 
skupiony jest w cienkim dysku (wokół gala
ktycznego równika) o średnicy około 15 kpc. 
W dysku znajduje się także cząsteczkowy 
neutralny wodór (który świeci w nadfiolecie 
i w promieniowaniu mikrofalowym, więc 
obserwacje jego dostępne są spoza ziemskiej 
atmosfery i dlatego zaczęto je później).

Dysk jest coraz to cieńszy, gdy oddalamy 
się od Centrum Galaktyki (gdzie obserwuje 
się jego znaczne, prawie kuliste wybrzusze
nie), a w okolicy Słońca ma około 500 pc 
grubości. W samym dysku materia między
gwiazdowa skupia się -  podobnie jak najjaś
niejsze gwiazdy (które z niej powstają) w
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ramionach spiralnych. Radiowo udało się 
odtworzyć nawet strukturę ramion spiral
nych. Pamiętajmy jednak (patrz Urania 
6/97), że ramiona nie są „sztywne” -  to tylko 
fala gęstościowa, przez którą materia prze
pływa.

Do badania Centrum Galaktyki (tzn. do 
sprawdzenia jak tam gromadzi się materia

międzygwiazdowa) wykorzystuje się świe
cenie w podczerwieni. Dla podczerwieni 
materia w tamtych rejonach jest najbardziej 
„przezroczysta”.

Z szacunkowych obliczeń wynika, że ma
sa zawarta w materii między gwiazdowej sta
nowi około 10 procent masy Galaktyki.

MSK

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Październik-listopad 1997

Słońce
Dni są coraz krótsze, co widać po mo

mentach wschodu i zachodu Słońca w War
szawie: 1 października Słońce wschodzi o 
4h37m, zachodzi o 16h13m, 1 listopada 
wschodzi o 5h31m, zachodzi o 15h07m, a 30 
listopada wschodzi o 6h21m, zachodzi o 
14h28m.

Księżyc
Kolejność faz Księżyca będzie następują

ca: w październiku nów 1d 16h52m, pierwsza 
kwadra 9d12h18m, pełnia 16d03h46m, ostat
nia kwadra 23d04h48m i znowu nów 
31d10h01m, a w listopadzie pierwsza kwadra 
7d21h39m, pełnia 14d14hl l m, ostatnia kwa
dra 2 ld23h58m, nów 30d02h14m. W peryge- 
um Księżyc znajdzie się: w październiku 
15d02h02m i w listopadzie 12d07h55m, a w 
apogeum w październiku 27d09h04m i w li
stopadzie 24d02h28m.

12 listopada tarcza Księżyca zakryje pla
netę Saturn, a 15 listopada Aldebarana, naj
jaśniejszą gwiazdę w gwiazdozbiorze Byka. 
Obydwa zakrycia widoczne będą w Polsce.

Planety i planetoidy
Pod koniec listopada na wieczornym nie

bie można próbować znaleźć M e r k u r e - 
g o nisko nad zachodnim horyzontem, jako 
gwiazdę -0 .3m. Na przełomie października i 
listopada wieczorem możemy obserwować 
W e n u s  w maksymalnej wschodniej elon-

gacji od Słońca, równej 47°. Planeta osiągnie 
jasność -4 .7m. Wieczorem można obserwo
wać J o w i s z a  w gwiazdozbiorze Kozio
rożca, jako gwiazdę -2 .4m. Prawie całą noc 
można także obserwować S a t u r n a  w 
gwiazdozbiorze Ryb, jako gwiazdę 0.4m. 
Wieczorem można także obserwować U r a - 
n a jako gwiazdę 5.8m oraz N e p t u n a  jako 
gwiazdę 8.0m. Obydwie planety znajdują się 
w gwiazdozbiorze Koziorożca. Współrzęd
ne równikowe na dzień 1 listopada -  Uran: 
20h29.5m; -19°39.’, Neptun: 19h57.2m; -  
20° 19’. Pozostałe planety przebywają na 
niebie w pobliżu Słońca i są niewidoczne.

W październiku i listopadzie możemy ob
serwować w opozycji kilka planetoid:
(4) Westa, (jasność 6.6m). 8 X: l h54.6m, -0°46’; 
28.X.: lh35.6m, —2° 18’; 17X1: l h20.6m, -2°40\
(8) Flora, (jasność 8.1m). 8 X: 0h25.4m, -10°20’; 
28 X: 00h12.5m,-1 0 °5 4 ’; 17 XI: 0h12.1m, -9°21’.
(9) Metis (jasność 8.3m). 8 X: 4h00.0m, 16" 17’; 28 
X: 3h51.8m, 16°28’; 17 XI: 3h32.5m, 16°27’.
(11) Parthenope (jasność 9.5m). 8 X: 2h51.7m, 
8°30’; 28 X: 2h35.0m, 6*51’; 17 XI: 2h16.9m, 
5”39’.
(27) Euterpe Hasność 9.3ra). 8 X: 5h54.4m,

22° 16’; 17 XI: 6n15.8n22° 12’; 28 X: 6h12.0m,
22°26’.
(37) Fides (jasność 9.6m). 8 X: 3hl 1.2m, 20°17’;
28 X: 2h58.0m, 20"08’; 17 XI: 2h39.2’ 19°18’.
(89) Julia (jasność 9.7m). 8 X: 3n58. l m, 45°25’; 28 
X: 3h46.4m, 47“04’; 17 XI: 3h22.6m, 46°24’.
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Meteory
Od 2 października do 7 listopada promie

niują meteory z roju O r i o n i d ó w , zwią
zanego z kometą Halleya. Radiant meteorów 
leży na granicy gwiazdozbiorów Oriona i 
Bliźniąt i m a współrzędne: rekt. 6h20m, deki. 
+  16°. M aksim um  aktywności przypada 22 
października. W związku z jaśniejącym  w 
ostatniej kwadrze Księżycem , warunki ob
serwacyjne w tym roku nie są  dobre.

W listopadzie promieniują dwa roje me
teorów: Taurydy i Leonidy. T a u r y d y , 
związane z kometą Enckego, m ają podwój
ny radiant w gwiazdozbiorze Byka o współ
rzędnych: rekt. 3h44m, deki. +14° i +23°, a 
maksimum ich aktywności przypada odpo
wiednio 3 i 13 listopada. L e o n i d y ,  zwią
zane z kometą Tempel-Tuttle, promieniują 
od 14 do 21 listpada, a maksimum przypada 
na 18d. Radiant Leonidów leży w gwiazdoz
biorze Lw a i ma współrzędne: rekt. 10h8m, 
deki. +22°. W związku z powrotem w 1998 
roku komety Tempel-Tuttle, przewidywana 
jest duża aktywność roju, jednak obserwa
cjom będzie przeszkadzał Księżyc w pobliżu 
pełni.

Październik
1d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji za

chodniej.

1d19h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 4'. 

2d16h41m Początek zaćmienia Ili księżyca (Ganimedesa) 
przez cień Jowisza.

2d20h20m Koniec zaćmienia III księżyca (Ganimedesa) 
przez cień Jowisza.

4d22h17 m Początek przejście I księżyca Jowisza (lo) na tle 
tarczy planety.

5d14h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. T.
5d19h29m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez 

tarczę planety.

5d21h30m Początek przejścia II księżyca Jowisza (Europy) 
na tle tarczy planety.

6d04h Złączenie Jowisza z Uranem w odl. 2'.

6d07h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 6'.

6d16h44m Początek przejścia I księżyca Jowisza (lo) na tle 
tarczy planety.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h UT)

Data P Bo Lo
1997 fi n [’]
X 1 25.98 6.71 55.96

3 26.10 6.62 29.57
5 26.19 6.51 3.18
7 26.26 6.40 336.80
9 26.29 6.27 310.41

11 26.29 6.14 284.03
13 26.27 6.01 257.64
15 26.21 5.86 231.26
17 26.13 5.71 204.88
19 26.01 5.55 178.50
21 25.87 5.39 152.12
23 25.69 5.22 125.74
25 25.48 5.04 99.36
27 25.24 4.86 72.99
29 24.97 4.67 46.61

X 31 24.67 4.47 20.24
XI 1 24.51 4.37 7.05

3 24.16 4.16 340.68
5 23.78 3.95 314.31
7 23.37 3.74 287.94
9 22.92 3.52 261.57

11 22.45 3.30 235.21
13 21.94 3.07 208.84
15 21.41 2.84 182.47
17 20.84 2.60 156.10 |
19 20.25 2.36 129.74
21 19.63 2.12 103.38
23 18.97 1.87 77.01
25 18.29 1.62 50.65
27 17.59 1.37 24.29
29 16.86 1.12 357.94

XII 1 16.10 0.87 331.58

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy; Bo, Lo -  heliogra- 
f iczna szerokośćć i długość środka tarczy; X 5d05h49m 
i XI 1d12h52m oraz 28d20h15m -  momenty w któ
rych heliograficzna długość środka tarczy wyno
si 0 \
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6di 7 h56m c jeń | księżyca Jowisza (lo) pojawia się na tar

czy planety.

6d19h03m I księżyc Jowisza (lo) schodzi z tarczy planety.

6d20h14m Cień I księżyca Jowisza (lo) opuszcza tarczę 

planety.

7d16h17m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) 

przez tarczę planety.

7d17h25m Koniec zaćmienia I księżyca (lo) przez cień Jo

wisza.

7d21h38m Koniec zaćmienia II księżyca (Europy) przez 

cień Jowisza.

8d18h38m Cień IV  księżyca Jowisza (Callisto) opuszcza 

tarczę planety.

8d22h Saturn w opozycji ze Słońcem.

9d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji 

wschodniej.

9d19h27m Koniec zakrycia III księżyca Jowisza (Ganime- 

desa) przez tarczę planety.

9d20h42m Początek zaćmienia III księżyca (Ganimedesa) 

przez cień Jowisza.

10d09d Złączenie Neptuna z Księżycem  w odl. 4 '.

10d23h Złączenie Urana z Księżycem  w odl. 4 '.

11d11h Złączenie Jow isza z Księżycem  w odl. 4 '.

12d21h20m Początek zakrycia I księżyca Jow isza (lo) 

przez tarczę planety.

13d18h36m Początek przejścia I księżyca Jowisza (lo) na 

tle tarczy planety.

13d19h52m Cień I księżyca Jow isza (lo) pojawia się na 

tarczy planety.

13d20h55m I księżyc Jowisza (lo) schodzi z tarczy planety.

13d22h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.

14d18h47m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Euro

py) przez tarczę planety.

14d19h20m Koniec zaćmienia I księżyca (lo) przez cień 

Jowisza.

15d18h Złączenie Saturna z Księżycem  w odl. 0.4'.

15d16h39m Cień I księżyca Jow isza (lo) opuszcza tarczę 

planety.

16d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji za

chodniej.

16d16h04m II księżyc Jow isza (Europa) schodzi z tarczy 

planety.

16d16h41m Koniec zakrycia IV księżyca Jowisza (Callisto) 

przez tarczę planety.

16d18h36m Cień II księżyca Jowisza (Europy) opuszcza 

tarczę planety.

16d19h35m Początek zakrycia III księżyca Jowisza (Gani

medesa) przez tarczę planety.

20d18h34m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) opu

szcza  tarczę planety.

20d20h29m Początek przejścia I księżyca Jowisza (lo) na 

tle tarczy planety.

21d17h40m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) 
przez tarczę planety.

21d21h15m Koniec zaćmienia I księżyca (lo) przez cień 

Jowisza.

21d21h20m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Euro

py) przez tarczę planety.

22d16h16m Cień I księżyca Jow isza (lo) pojawia się na 

tarczy planety.

22d17h16m I księżyc Jow isza (lo) schodzi z  tarczy planety.

22d18h35m Cień I księżyca Jow isza (lo) opuszcza tarczę 

planety.

23d09h08m Słońce wstępuje w znak Skorpiona 
(Niedźwiadka), jego długość ekliptyczna wynosi wów

czas 210 '.

23d15h43m Początek przejścia II księżyca Jowisza (Euro
py) na tle tarczy planety.

23d15h44m Koniec zaćmienia I księżyca (lo) przez cień 

Jowisza.

23d18h19m Cień II księżyca Jow isza (Europy) pojawia się 

na tarczy planety.

23d18h36m II księżyc Jow isza (Europa) schodzi z tarczy 

planety.

23d21h12m Cień II księżyca Jow isza (Europy) opuszcza 

tarczę planety.

24d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji 

wschodniej.

24d19h21m Początek przejścia IV księżyca Jowisza (Calli

sto) na tle tarczy planety.

25d20h Złączenie Urana z Neptunem w odl. 0.7'.

25d16h14m Koniec zaćmienia II księżyca (Europy) przez 
cień Jowisza.

27d00h Złączenie W enus z Marsem  w odl. 2'.

27d17h13m III księżyc Jowisza (Ganimedes) schodzi z tar

czy planety.

27d18h56m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) poja

wia się na tarczy planety.

28d19h34m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) 

przez tarczę planety.

29d16h52m Początek przejścia I księżyca Jowisza (lo) na 

tle tarczy planety.

29d18h12m Cień I księżyca Jow isza (lo) pojawia się na 

tarczy planety.

29d19h10m I księżyc Jowisza (lo) schodzi z tarczy planety.

29d20h31m Cień I księżyca Jow isza (lo) opuszcza tarczę 

planety.

30d17h40m Koniec zaćmienia I księżyca (lo) przez cień 

Jowisza.

30d18h17m Początek przejścia II księżyca Jowisza (Euro

py) na tle tarczy planety.

30d20h55m Cień II księżyca Jowisza (Europy) pojawia się 

na tarczy planety.
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Listopad

1d07h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 6'.

1d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji za
chodniej.

1d18h52m Koniec zaćmienia II księżyca (Europy) przez 
cień Jowisza.

2d17h58m Początek zaćmienia IV księżyca (Callisto) przez 
cień Jowisza.

3d17h32m Początek przejścia III księżyca Jowisza (Gani- 
medesa) na tle tarczy planety.

4d05h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 6'.

4d11h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 9'.

5d18h47m Początek przejścia I księżyca Jowisza (lo) na tle 
tarczy planety.

5d20h08m Cień I księżyca Jowisza (lo) pojawia się na tar
czy planety.

6d15h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4 ‘ .

6d15h57m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez 
tarczę planety.

6d17h Wenus w maksymalnej elongacji wschodniej 
(47'08’) od Słońca.

6d19h35m Koniec zaćmienia I księżyca (lo) przez cień Jo
wisza.

7d05h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4'.

7d20h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4'.

7d15h35m I księżyc Jowisza (lo) schodzi z tarczy planety.

7d16h28nn Koniec zaćmienia III księżyca (Ganimedesa) 
przez cień Jowisza.

7d16h55m Cień I księżyca Jowisza (lo) opuszcza tarczę 
planety.

8d15h52m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) 
przez tarczę planety.

9d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji 
wschodniej.

10d15h43m Cień II księżyca Jowisza (Europy) opuszcza 
tarczę planety.

10d18h19m IV księżyc Jowisza (Callisto) schodzi z tarczy 
planety.

12d01h35m Zakrycie Saturna przez Księżyc (widoczne w 
Polsce).

13d17h53m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) 
przez tarczę planety.

14d15h08m Koniec zakrycia III księżyca Jowisza (Ganime
desa) przez tarczę planety.

14d15h13m Początek przejścia I księżyca Jowisza (lo) na 
tle tarczy planety.

14d16h33m Cień I księżyca Jowisza (lo) pojawia się na 
tarczy planety.

14d16h51m Początek zaćmienia III księżyca (Ganimedesa) 
przez cień Jowisza.

14d17h31m I księżyc Jowisza (lo) schodzi z tarczy planety.

14d18h51m Cień I księżyca Jowisza (lo) opuszcza tarczę 
planety.

15d18h41m Zakrycie Aldebarana przez Księżyc (widoczne 
w płd.-wsch. Polsce).

15d15h59m Koniec zaćmienia I księżyca (lo) przez cień 
Jowisza.

15d18h33m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Euro
py) przez tarczę planety.

17d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji za
chodniej.

17d15h26m Cień II księżyca Jowisza (Europy) pojawia się 
na tarczy planety.

17d15h42m II księżyc Jowisza (Europa) schodzi z tarczy 
planety.

17d18h19m Cień II księżyca Jowisza (Europy) opuszcza 
tarczę planety.

19d17h00m Koniec zaćmienia IV księżyca (Callisto) przez 
cień Jowisza.

20d19h50m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) 
przez tarczę planety.

21d15h37m Początek zakrycia III księżyca Jowisza (Gani
medesa) przez tarczę planety.

21d17h11m Początek przejścia I księżyca Jowisza (lo) na 
tle tarczy planety.

21d18h29m Cień I księżyca Jowisza (lo) pojawia się na 
tarczy planety.

21 d19h17m Koniec zakrycia III księżyca Jowisza (Ganime
desa) przez tarczę planety.

21d19h29m I księżyc Jowisza (lo) schodzi z tarczy planety.

22d06h40m Słońce wstępuje w znak Strzelca, jego długość 
ekliptyczna wynosi wówczas 240'.

22d17h55m Koniec zaćmienia I księżyca (lo) przez cień 
Jowisza.

23d09h Pluton w koniunkcji ze Słońcem.

23d15h16m Cień I księżyca Jowisza (lo) opuszcza tarczę 
planety.

24d15h30m Początek przejścia II księżyca Jowisza (Euro
py) na tle tarczy planety.

24d18h03m Cień II księżyca Jowisza (Europy) pojawia się 
na tarczy planety.

24d18h23m II księżyc Jowisza (Europa) schodzi z tarczy 
planety.

25d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji 
wschodniej.

26d16h05m Koniec zaćmienia II księżyca (Europy) przez 
cień Jowisza.

28d17h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej 
(21'38') od Słońca.

28d19h09m Początek przejścia I księżyca Jowisza (lo) na 
tle tarczy planety.

29d16h18m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) 
przez tarczę planety.
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Uwaga: Momenty wszystkich zjawisk podane są 
w czasie uniwersalnym UT (Greenwich). Aby 
otrzymać datę w obowiązującym w październiku 
i listopadzie w Polsce „czasie zimowym” należy 
dodać 1 godzinę.

Opracował T. Sciężor
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Pierwsza strona okładki: Sojourner na powierzchni Marsa (fot.NASA).

Druga strona okładki: Zdjęcia komety Hale’a-Boppa wykonane w Oddziale Łódzkim 
PTMA (u góry) i przez Franciszka Chodorowskiego (Kolonia Księżyno) w dniu 6 maja 
1997 roku podczas 4 min. ekspozycji (u dołu).

Trzecia strona okładki: Zdjęcia komety Hale’a-Boppa wykonane przez: Jerzego Speila 
(Książ) 7 kwietnia podczas 125 s ekspozycji (lewe górne), Henryka Sielewicza (Wil
no) 2 kwietnia z widocznym na tle warkocza komety śladem przelotu sztucznego 
satelity (prawe górne), Wiesława Skórzyńskiego (Zławieś Wlk) 16 marca podczas 10 
s ekspozycji (lewe dolne) i Radosława Grochowskiego (Świdnica) 30 marca podczas 
60 s ekspozycji (prawe dolne).

Czwarta strona okładki: Trap Mars Pathfindera, po którym zjechał na powierzchnię Marsa 
pojazd Sojourner (fot. NASA).

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 17701363-1603- 
111-KOBI-Ol. Koszt wytworzenia tego zeszytu 4,80 zł. Uranię rozprowadza się w ramach składki 
członkowskiej; w 1997 roku 50 zł. Cena poza PTMA 4,80 zł. Nr indeksu 380016.

30d14h53m Cień I księżyca Jowisza (lo) pojawia się na 
tarczy planety.

30d15h57m I księżyc Jowisza (lo) schodzi z tarczy planety. 

30d17h11m Cień I księżyca Jowisza (lo) opuszcza tarczę 
planety.
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