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W tym miesiącu polscy astronomowie spotykają 
się na zjazdach swych towarzystw. W dniach od 9 
do 12 września odbędzie się w Zielonej Górze 
XXVUI Zjazd Polskiego Towarzystwa Astro
nomicznego zrzeszającego profesjonalistów, a w 
dniach 27 i 28 września obradować będzie w Puła
wach XXXVI Walne Zebranie Delegatów Polskie
go Towarzystwa Miłośników Astronomii.

Podczas uroczystego otwarcia zjazdu zielono
górskiego nastąpi wręczenie Nagrody PTA im. 
Włodzimierza Zonna za upowszechnianie wiedzy 
o Wszechświecie. Milo nam poinformować, że ós
mym laureatem tego prestiżowego wyróżnienia 
został dr Henryk CHRUPAŁA, dyrektor Planeta
rium i Obsenoatorium Astronomicznego w Cho
rzowie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Miłoś
ników Astronomii. W uzasadnieniu werdyktu ju
ry Nagrody podkreśla się m.in. jego wielki wkład 
w organizację Olimpiad Astronomicznych, które 
od czterdziestu lat są wyróżniającą się formą krze
wienia zainteresowań astronomicznych wśród 
młodzieży. Naszemu koledze i współpracownikowi 
składamy serdeczne gratulacje.

jednym z głównym tematów dyskusji podczas 
obu konferencji będzie sprawa przygotowywanej 
fuzji pism wydaxvanych przez Towarzystwa. Po
nieważ kwartalnik Postępy Astronomii, będący 
organem PTA, zmienił kilka lat temu profil stając 
się pismem popularnonaukowym podobnym do 
miesięcznika PTMA Urania, pojawiły się suge
stie (m.in. ze strony wspierającego finansowo oba 
pisma Komitetu Badań Naukowych) wskazujące 
na potrzebę połączenia wysiłku wydawców w celu 
tworzenia jednego, lepszego czasopisma upowsze
chniającego i popularyzującego astronomię. Za
rządy obu Towarzystw podjęły decyzję o wspól
nym wydawaniu od początku przyszłego roku 
dwumiesięcznika Urania (o podtytule Postępy 
Astronomii) zachowującego ciągłość numeracji 
siedemdziesięciopięcioletniej Uranii oraz format i 
objętość Postępów Astronomii. Redaktorem na
czelnym nowej Uranii został dotychczasowy re
daktor Postępów Astronomii prof. Andrzej 
WOSZCZYK.
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Krzysztof Murawski -  Lublin

SYMULACJE NUMERYCZNE FAL 
MAGNETOHYDRODYNAMICZNYCH

1. Wstęp

Przez bardzo długi okres w historii astro
fizyki Słońce nie było obiektem dużego 
zainteresowania. Pozycja Słońca na niebie 
mierzona była przez astronomów wielu sta
rożytnych cywilizacji tylko dla wyznaczania 
biegu czasu. Zwyczaj ten kontynuowany jest 
zresztą po dzień dzisiejszy. Większość cywi
lizacji starożytnych uznawała Słońce za bo
ga obdarzającego Ziemię życiem i światłem. 
Długo Słońce nie było więc obiektem astro
nomicznym. Wydawało się ono nudnym w 
porównaniu z rozgwieżdżonym niebem, 
gdzie każda konstelacja gwiazd mogła sta
nowić ogromne źródło tajemnic. Być może 
to stało się głównym powodem niechęci do 
studiowania tajemnic Słońca. Z tego też po
wodu, pomimo obserwacji plam słonecz
nych przez astronomów chińskich w pier
wszym tysiącleciu naszej ery i wynalezienia 
teleskopu przez Galileusza w początkach 
XVII wieku, cykl aktywności Słońca odkry
ty został dopiero w 1849 roku, a pierwsze 
rozbłyski zaobserwowano około roku 1859.

Szczęśliwie w przeciągu ostatnich dwóch 
stuleci astronomowie i fizycy zwiększyli 
swoje zainteresowanie Słońcem i poświęcili 
mu uwagę, na jaką zasługuje. Szczególnie 
ostatnie 50 lat przyniosło niezwykły rozwój 
fizyki Słońca. W tym czasie wiele sztucz
nych satelitów umieszczono na orbicie Zie
mi z myślą o obserwacji Słońca, a jeszcze 
więcej jest w trakcie przygotowań lub zosta
ło już zaplanowanych.

Ważnym powodem badania Słońca jest 
to, że jest ono gwiazdą, którą mamy w swo
im pobliżu i możemy ją  dzięki temu obser
wować z dość dużą dokładnością. Dlatego

też Słońce oferuje możliwości weryfikacji 
modeli teoretycznych gwiazd, a zwłaszcza 
tych z tzw. ciągu głównego. lednak głów
nym powodem rozwinięcia dziedziny nauki 
zwanej fizyką Słońca (lub w skrócie heliofi- 
zyką) jest chyba to, że obserwacje, które 
sporządzono głównie na podstawie danych 
ze sztucznych satelitów, odsłoniły wiele ta
jemniczych i dziwnych zjawisk. Uświado
miono sobie, że Słońce stanowi obiekt rów
nie intrygujący jak gwiezdne niebo. Szcze
gólnie interesująca jest atmosfera Słońca, ja 
ko obiekt dający się bezpośrednio obserwo
wać. Dla przykładu, identyfikacja linii emi
syjnych (wysoce zjonizowanych atomów 
metali) odsłoniła nieoczekiwaną naturę ko
rony słonecznej. W przeciwieństwie do po
przednich przypuszczeń okazało się, że ko
rona jest daleka od jednorodności. Odsłania 
ona bowiem struktury o wielu skalach czaso
wych i przestrzennych. Zjawiska obserwo
wane w atmosferze słonecznej dotyczą mię
dzy innymi rozbłysków, pętli koronalnych, 
wytrysków masy, jasnych punktów promie
ni X i protuberancji. Wiele z tych zjawisk 
ciągle nie jest w pełni wytłumaczonych.

2. Ceł badań atmosfery słonecznej

Badania fal w koronie słonecznej pody
ktowane są chęcią poznania skomplikowa
nych procesów fizycznych, zachodzących w 
atmosferze słonecznej oraz przekonaniem, 
że fale te mogą dostarczyć informacji o 
plazmie, w której się propagują. Plazma at
mosfery słonecznej ze względu na swą nie
jednorodność i strukturalność charakteryzu
je się szeroką gamą drgań własnych. Nieli
niowe zachowanie się tych drgań jest prawie
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całkowicie nieznane. Zainteresowanie bada
niem fal podsycane jest też przez wciąż za
gadkowy problem ogrzewania korony słone
cznej. Czy wysoka temperatura korony spo
wodowana jest dyssypacją fal MHD 
(magnetohydrodynamicznych), czy przez 
serie mini-anihilacji pola magnetycznego 
(nano-rozbłyski) dążące do uwolnienia (spo
wodowanych granulacją) naprężeń, a może 
istnieją inne mechanizmy odpowiedzialne 
za ogrzewanie korony?

Obserwacje przeprowadzone w latach 
siedemdziesiątych przez misję Skylab wyka
zały, że korona i wiatr słoneczny nie czerpią 
energii z fal akustycznych i związanych z 
nimi fal uderzeniowych.

Celem współczesnych badań jest rozwią
zanie niektórych istotnych zagadnień, zwią
zanych z propagacją fal nieliniowych w 
plazmie niejednorodnej. Badania dotyczą 
dwóch głównych problemów heliofizycz- 
nych: po pierwsze pytania, dlaczego tempe
ratura korony jest tak wysoka pomimo strat 
przez elektronowe przewodnictwo cieplne, 
promieniowanie i odpływ energii przez 
wiatr słoneczny, po drugie zaś pytania o stru
kturę obszarów leżących poniżej granicy wi
dzialności (fotosfery). Obydwa problemy są 
skomplikowane ze względu na niejednorod
ności atmosfery słonecznej przenikniętej po
lami: magnetycznym i grawitacyjnym. Dla 
przykładu, w koronie słonecznej plazma jest 
skoncentrowana w pętlach koronalnych. 
Przy brzegach tych koncentracji gęstość pla
zmy zmienia się od kilku do kilkunastu razy. 
Taki rodzaj złożonej niejednorodności może 
nie poddawać się analitycznym badaniom. 
Aby je jednak umożliwić, często wprowadza 
się wiele uproszczeń i założeń, nie zawsze w 
pełni usprawiedliwionych. Istnieje zatem 
potrzeba znalezienia odpowiedniejszych te
chnik w celu lepszego zrozumienia nie w 
pełni analitycznie rozwiązywalnych zja
wisk. Jedną (a może nawet jedyną) z takich

technik jest użycie metod numerycznych, 
pozwalających na ogólniejsze traktowanie 
zjawisk bez wprowadzania wielu uprosz
czeń takich, jak nieściśliwości czy zimnej 
plazmy.

3. Metody numeryczne

Przy opisie systemu fizycznego wyróżnić 
można błędy: modelowe, pomiaru, ucięcia i 
statystyczne. Błędy modelowe polegają na 
tym, że modele matematyczne zjawisk fizy
cznych są zwykle wyprowadzone przy uży
ciu wielu uproszczeń i założeń. Np. nielinio
wy układ fizyczny często reprezentowany 
jest przez układ liniowy. Przybliżenie to jest 
tym lepsze, im mniejsza jest amplituda i czas 
trwania zjawiska. Błędy pomiaru wynikają z 
ograniczonych możliwości metod ekspery
mentalnych. Podczas gdy większość pól fi
zycznych związana jest z widmem ciągłym, 
symulacje numeryczne pozwalają nam uży
wać jedynie spektrów dyskretnych. Od
zwierciedla się to poprzez zastąpienie cią
głej transformaty Fouriera odpowiednikiem 
dyskretnym. Innym przykładem jest ucięcie 
wyrazów w szeregu Taylora, w którym ko
lejne wyrazy są proporcjonalne do kolejnych 
potęg małego przyrostu zmiennej niezależ
nej Ax. Błąd ucięcia jest proporcjonalny do 
Ax i może być zmniejszony poprzez zastoso
wanie gęstszej siatki numerycznej lub przez 
użycie kolejnych wyrazów szeregu Taylora. 
Błędy statystyczne związane są z ograniczo
ną precyzją (liczbą bitów) komputera i są 
proporcjonalne do O ~ '(N, gdzie a  jest 
standardową dewiacją, a N  liczbą operacji 
rachunkowych. Redukcja błędów ucięcia 
poprzez zagęszczenie siatki numerycznej 
powoduje wzrost liczby operacji numerycz
nych i stąd zwiększenie błędów statystycz
nych. Jeśli mała zmiana warunków począt
kowych prowadzi do dużych zmian wyni
ków, mówimy wtedy, że błędy statystyczne
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są duże.
W iele procesów fizycznych spełnia pod

stawowe praw a takie, jak  zachowanie masy, 
energii, pędu i ładunku.

Idealny algorytm num eryczny powinien 
być liniowo stabilny dla wszystkich intere
sujących przypadków, odzwierciedlać za
chow awcze w łaściwości układu fizycznego 
(zachowanie energii i masy), zapewniać 
własność nieujem ności dla zm iennych do
datnich, powinien też być względnie dokład
ny, num erycznie wydajny (o małym czasie 
CPU) oraz niezależny od specyficznych 
własności danego zastosowania (własność 
ogólności zastosowania). A lgorytm num ery
czny powinien również rozwiązywać rów 
nania plazmy w dość szerokim zakresie 
współczynnika plazm owego (3 -  W  
wielu zastosowaniach prędkość A lfvena Va  

jest kilka razy w iększa niż prędkość dźwięku 
Cs i w rezultacie współczynnik plazmowy P 
jest bardzo mały. D la typowych warunków 
pętli koronalnej cs = 200 km/s i Va  = 1000 
km/s, a więc współczynnik plazmowy [3 = 
0.04. W  wielu sym ulacjach małe wartości (3 
stanowią poważny problem ze względu na 
numeryczne niestabilności spowodowane 
przez silne pole magnetyczne.

W ażny w poszukiwaniach idealnego al
gorytmu jest wybór siatki numerycznej. W  
m etodzie Lagrange’a punkty siatki num ery
cznej m ogą poruszać się wraz z płynem. M e
toda ta jest pożyteczna, ponieważ eliminuje 
człony konwekcyjne z równania. Dlatego też 
łatwiej o zachowanie nieujem ności rozwią
zania i spełnienie innych praw zachowania. 
Trudnością w tej m etodzie są skomplikowa
ne przepływy, które szybko zniekształcają 
siatkę numeryczną. Dokładność obliczeń 
jest wtedy m niejsza i deform acja siatki za
chodzi zwykle przed otrzymaniem dobrego 
wyniku. Inny problem to istnienie różnych 
członów konwekcyjnych w równaniach 
energii i gęstości masy, a w konsekwencji

niem ożliwość w yelim inowania wszystkich 
członów konwekcyjnych przy użyciu tej sa
mej siatki numerycznej.

W m etodzie Eulera siatka numeryczna 
je st statyczna. Ponieważ płyn przepływa 
przez taką stacjonarną siatkę, pojawiają się 
błędy ucięcia, które rosną wraz z czasem i 
pow odują utratę dokładności rozwiązania. 
Dla przepływów ściśliwych błędy takie są 
najbardziej istotne w pobliżu fal uderzenio
wych, nieciągłości i dużych gradientów. 
M ogą być one m inim alizowane przez w pro
wadzenie niejednorodnej siatki num erycz
nej z zagęszczonym i punktami w pobliżu 
tych krytycznych obszarów.

Kolejnym problem em  związanym  ze sta
bilnością algorytm u je st w ybór jaw nej lub 
niejawnej metody całkow ania równań. N ie
jaw na m etoda wprowadza gigantyczne rów 
nanie m acierzow e lub w najlepszym przy
padku, odwrócenie m acierzy trój-diagonal- 
nej. Dlatego też szybkość wykonyw ania ra
chunków dla jednego cyklu czasowego jest 
mniejsza niż dla metod jawnych. Korzyścią 
metod niejawnych jest możliwość zastoso
wania znacznie większego przyrostu czasu 
bez generowania niestabilnych m odów nu
merycznych. Przyrost czasu powinien być 
jednak m niejszy od czasu charakterystycz
nego dla danego zjawiska. M etoda niejawna 
jest często korzystniejsza, ponieważ wynik 
symulacji m ożna otrzym ać w znacznie 
mniejszej liczbie cykli czasowych, a przez to 
szybciej i taniej. M etoda niejawna okazała 
się jednak niewydajna w przypadku plazmy 
korony słonecznej. Jej użycie wymagało 
prawie tyle samo czasu kom puterowego, co 
w przypadku metody jaw nej. Stosuje się 
ponadto metody spektralne (wśród nich naj
bardziej popularną jest metoda szybkich 
transformat Fouriera) oraz metody różnic 
skończonych.

M etoda Fouriera jest najdokładniejsza dla 
funkcji okresowych. Pracuje ona równie do-
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brze dla funkcji lokalnych takich jak np. dla 
funkcji Gaussa e~x . Wadą jej są natomiast 
trudności z bezpośrednim wprowadzeniem 
warunków brzegowych. Problem ten daje się 
łatwo rozwiązać za pomocą metody różnic 
skończonych, która jest o wiele bardziej uni
wersalna i daje się łatwo zastosować do 
skomplikowanych układów.

4. Fale MHD

Fale MHD dzielą się na fale Alfvena i fale 
magnetoakustyczne. Wśród fal magnetoaku- 
stycznych wyróżnić można fale szybkie i fa
le powolne. Fala Alfvena wymuszona jest 
przez siłę napięcia magnetycznego. Chara
kteryzuje ją  brak zmian ciśnienia i gęstości 
gazu, a oscylacje plazmy są prostopadłe za
równo do zewnętrznego pola magnetyczne
go, jak i do kierunku propagacji. Fala 
Alfvena nie może propagować w kierunku 
prostopadłym do pola magnetycznego. Prze
pływ energii odbywa się wzdłuż linii sił pola 
magnetycznego z prędkością Alfvena.

Fala szybka wymuszona jest przez siłę 
napięcia magnetycznego i całkowite ciśnie

nie gazu. Zmianie ulega ciśnienie i gęstość 
plazmy. Ciśnienie gazu i ciśnienie magnety
czne są w fazie. Fala szybka w warunkach 
korony słonecznej jest prawie izotropowa. 
Propaguje ona najszybciej -  prostopadle do 
zewnętrznego pola magnetycznego.

Fala powolna, podobnie jak fala szybka, 
wymuszona jest przez siły napięcia mag
netycznego i całkowite ciśnienie gazu. Ciś
nienie gazu i ciśnienie magnetyczne są w 
fazie przeciwnej. Fala powolna jest falą ani
zotropową -  nie może ona propagować w 
kierunku prostopadłym do zewnętrznego po
la magnetycznego. Przepływ energii ograni
cza się głównie do kierunku pola magnety
cznego.

5. Wyniki symulacji numerycznych

5.1. Fale MHD w podstawowych struktu
rach korony słonecznej

Plazma korony słonecznej odznacza się 
wysokim stopniem niejednorodności i stru- 
kturalności. W tej części rozwazymy podsta
wowe struktury korony słonecznej: niecią-

Rys. 1 Fala szybka propagująca w wygładzonej w arsiw ie korony słonecznej. Zaburzenie wygenerowane jest impulsowo w obszarze o 
w iększej (mniejszej) prędkości A lfvena w przypadku (a) ((b)). W przypadku (b) w idoczne są dwa garby odpowiadające talom 
całkow icie odbitym  od obszaru o większej prędkości Alfvena.
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Rys. 2 Fala szybka odpowiadająca impulsowi, który został 
wygenerowany w warstwie magnetycznej o małej prędkości 
Alfvćna. W idoczne garby reprezentują fale, które zostały uwię
zione w warstwie wskutek zjawiska całkowitego odbicia. Po
równaj z Rys. Ib.

głość w rozkładzie prędkości A lfvena i pętlę 
koronalną, ze szczególnym uwzględnieniem 
właściwości fal w takich strukturach.

Przykładem prostych struktur w koronie 
są nieciągłości w rozkładzie właściwości 
plazmy, jak  pola m agnetycznego, gęstości 
masy, ciśnienia czy temperatury. Struktury 
takie powstają na granicach pętli koronal- 
nych, protuberancji czy dziur koronalnych. 
Uważna analiza zachowania się fal na grani
cy dwóch ośrodków pozwoli więc łatwiej 
zrozumieć zjawiska falowe zachodzące w 
strukturach bardziej skomplikowanych ta
kich, jak  np. warstwa magnetyczna.

Znane jest zachowanie się fal świetlnych 
na granicy dwóch ośrodków; fale świetlne 
ulegają częściowo odbiciu, a częściowo za
łamaniu, penetrując drugi ośrodek. Dzieje 
się tak, kiedy promień świetlny biegnie z 
ośrodka o małym współczynniku załamania 
(większej prędkości światła) do ośrodka op
tycznie gęstszego (mniejszej prędkości 
światła). Scenariusz ten może ulec zmianie, 
jeśli promień światła porusza się z ośrodka 
optycznie gęstszego do rzadszego. Dla od

powiednio dużych kątów padania zachodzi 
bowiem zjawisko całkowitego odbicia we
wnętrznego, polegające na tym, że promień 
świetlny nie penetruje ośrodka optycznie 
rzadszego, a całkowicie odbija się od jego 
powierzchni.

M ożna postawić pytanie, czy zjawisko 
całkowitego odbicia zachodzi dla fal MHD, 
mających odm ienną naturę od fal świetl
nych. Odpowiedź jest twierdząca. Sym ula
cje num eryczne pokazują refrakcję, odbicie 
zwykłe (Rys. la ) i odbicie całkowite (Rys. 
Ib) od wygładzonej nieciągłości w rozkła
dzie prędkości Alfvena. Zjawisku całkowi
tego odbicia ulegają więc fale szybkie.

Zbliżenie do siebie lustrzanie odbitych 
nieciągłości w rozkładzie prędkości Alfvena 
powoduje powstanie warstwy koronalnej. 
Przy operacji takiej mogą powstać: (a) m o
del odwróconego kapelusza; (b) model ka
pelusza. M odel (a) odpowiada sytuacji, kie
dy prędkość Alfvena wewnątrz warstwy jest 
mniejsza od prędkości na zewnątrz (V ą  
<VAe)- M odel (b) reprezentuje sytuację od
wrotną (V a  >VAe)-

Plazma korony słonecznej dostarcza 
przykładów dwóch struktur: z pętlami koro- 
nalnymi odpowiadającym i modelowi (a) i 
dziurami koronalnym i opisywanymi m ode
lem (b). M odel (a) działa jak  falowód dla fal 
szybkich, podobnie jak  światło prowadzone 
przez włókno optyczne. Dziury koronalne 
lub obszary o Va  >VAe działają jak  przecie
kające falowody. Oba modele (a) i (b) są 
jednakże falowodami dla fal powolnych i fal 
Alfvena, ponieważ fale te nie mogą propago
wać w kierunku protopadłym do pola m ag
netycznego.

Zjawisko całkowitego odbicia wew nętrz
nego w pętlach korony słonecznej powoduje 
przechwycenie fal szybkich. Fale te propa
gują wzdłuż pętli z prędkością mniejszą niż 
fale rozchodzące się na zewnątrz pętli (Rys. 
2). Fale propagujące koliście powstały po-
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przez ugięcie fal na granicy warstwy. Koliste 
kręgi przypom inają fale powstałe na pow ie
rzchni wody po upuszczeniu kamienia.

5.2. Oddziaływanie fa l MHD w koronie 
słonecznej

Oddziaływanie fal w koronie słonecznej 
jest procesem niezw ykle złożonym. Już w 
przybliżeniu liniowym fala szybka i fala po
wolna opisywane są układem sprzężonych 
równań, z których lewe strony opisują fale 
izolowane, a strony prawe związane są z wy
muszeniem  jednej fali przez drugą. W  grani
cy liniowej fala A lfvcna nie jest sprzężona z 
falami magnetoakustycznymi. Proces od
działyw ania fal odbyw a się także poprzez 
człony nieliniowe.

Pętle modelowane są przez warstwy za
gęszczonej plazmy, która zanurzona jest w 
jednorodnym  polu m agnetycznym . Symula
cje numeryczne pokazują, że obecność dru
giej warstwy wywiera decydujący wpływ na 
propagację fal generowanych impulsowo w 
jednej z warstw. Ponieważ impuls początko
wy generuje również fale propagujące na 
zewnątrz warstwy, fale te docierają do war
stwy sąsiedniej, gdzie następuje zjawisko 
całkowitego odbicia wewnętr/.nego. Podob-

F r o n t y  f a l  p r o p a g u j ą c y c h

ne zjawisko zachodzi również w warstwie, w 
której został wygenerowany impuls począt
kowy. W rezultacie tego pow stają garby 
odpowiadające falom przechwyconym 
przez obie warstwy (Rys. 3). W  początkowej 
fazie ewolucji garby różnią się w ielkością i 
położeniem. W wyniku przyciągającego od
działywania garb mniejszy zwiększa swoją 
am plitudę kosztem am plitudy garbu wię
kszego. M aleje również dystans między ni
mi. Dzieje się tak do momentu, kiedy garb 
mniejszy powiększy się i wyprzedzi garb 
większy. Proces ten powtarza się, w rezulta
cie czego odległość między garbami i ich 
am plitudy oscylują w czasie. Takie zacho
wanie się garbów przypom ina oddziaływa
nie sam otnych fal zwanych solitonami. 
Przypuszczenie to jest również podbudowa
ne istniejącą analogią pomiędzy szybkimi 
falami M HD a solitonami świetlnymi we 
włóknach szklanych.

5.3. Charakterystyki czasowe związane z 
■impulsową generacją fa l MHD

Fale szybkie w pętli koronalnej są analo
giczne nie tylko do fal świetlnych we włók
nach szklanych, ale także do sejsmicznych 
fal Love w skorupie Ziemi i dźwiękowych

s i ę  w k o r o n i e  s ł o n e c z n e j

Rys. 3 F a la  szy b k a  p ro p ag u jąca  w  d w ó ch  ró w n o leg ły ch  w ars tw ach  m ag n e ty czn y ch  (a) i (b).
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Rys. 4 Charakterystyki czasowe prędkości dla impulsywnie 
wygenerowanych fal w warstwie magnetycznej. Zauważ prze
sunięcie w charakterystykach sporządzonych dla różnych fal. 
Vx, Vy i Wy odpowiada fali szybkiej, powolnej i Alfvćna.

fal P ekerisa  w w ew nętrznych  w arstw ach  
oceanu. T a ana log ia  m atem atyczna  sugeru 
je , że pętle  ko ronalne p roduku ją  charak te ry 
styki se jsm iczne podczas im pu lsow o g en e
row anych  fal szybkich . C harak te rystyk i ta 
kie m ogą dostarczyć  in form acji o  w arun
kach  fizycznych  panu jących  w koronie  sło 
necznej. C harak te rystyk i czasow e pow stają  
poprzez  detekc ję  oscy lacji w  czasie , w p ew 
nej od leg łości od zaburzen ia  będącego  
źródłem  oscy lacji. A na liza  jak o śc io w a  dla 
m odu podstaw ow ego  pokazuje , że charak te 
ry styka  czasow a składa się z trzech  części: 
fazy okresow ej o m ałej am plitudzie , nastę
pującej po niej fazy quasi-okresow ej, ozna
czającej się dużym i am plitudam i i fazy  zan i
kan ia  (A iry). N um eryczne sym ulacje  roz
w iązań rów nań  lin iow ych  (w  gran icy  p la 
zm y zim nej) po tw ierdza ją  teo rię  R obertsa. 
P okazu ją  one rów nież  p roces p rzechw y ty 
w ania fal p rzez  w arstw ę w w yniku  zjaw iska  
ca łkow itego  odbicia . F ale  p rzechw ycone 
tw orzą  fazę quasi-ok resow ą. W ynik i num e
ryczne dow iod ły  także, że charak terystyk i 
czasow e m ogą być różne zarów no  d la  fal 
generow anych  im pulsow o na zew nątrz  w ar
stw y, jak  i w p rzypadku  serii im pulsów  g e 
nerow anych  w  różnych  m iejscach  i w róż

nym  czasie oraz w przypadku  w arstw  ró w 
noległych. D ok ładna analiza charak terystyk  
czasow ych  pokazała , że charak terystyk i c za 
sow e za leżą  od odleg łości punk tu  detekcji 
sygnału  od źród ła  zaburzenia.

T eo ria  lin iow a zosta ła  uogó ln iona  na 
p rzypadek  nielin iow y. D la m ałych  zaburzeń 
w yniki num eryczne były  zgodne z rezu lta ta 
m i teorii lin iow ej. F ale  o w iększych  am p litu 
dach  (z pow odu efek tów  n ie lin iow ych) p ro 
pagu ją  szybciej, pow odu jąc  w cześn iejsze 
po jaw ian ie  się faz w charak te ry stykach  c za 
sow ych . O ddzia ływ an ia  m iędzy  im pulsam i 
m ogą rów nież im plikow ać bardziej z łożone 
charak terystyk i czasow e.

D alsze uogóln ien ie  teorii charak terystyk  
czasow ych  po legało  na badaniu  p lazm y, w 
której m ogą p ropagow ać zarów no  fale szy b 
kie, jak  i fale pow olne . P rzechw ycone, 
w skutek z jaw iska ca łkow itego  odbicia , fale 
szybkie tw orzą  trzy fazy w ch arak te ry sty 
kach czasow ych . P on iew aż fale pow olne 
p ropagu ją  się g łów nie  w zdłuż linii sił po la  
m agnetycznego , zosta ją  one rów nież  uw ię
zione w w arstw ie tw orząc  charak terystyk i 
czasow e. Z e w zględu  na różn ice  w prędkości 
propagacji fal, charak terystyk i czasow e fal 
p ow olnych  i szybkich  są p rzesun ię te  w  cza 
sie. O ddzia ływ an ie  tych  fal pow odu je  rów 
nież dłużej trw ające i bardziej skom plikow a
ne fazy quasi-okresow e (R ys. 4).

O becność  fali pow olnej m odyfiku je  
g łów nie końcow e części faz quasi-ok reso - 
w ych, odpow iadających  falom  szybkim . R e
zultaty  o trzym ane num eryczn ie  pokazu ją  
rów nież , że charak terystyk i czasow e fal 
szybkich  m ogą być bardzo  skom plikow ane 
w przypadku  bezpośredniej generacji im p u l
sów  odpow iadających  falom  pow olnym . F a 
le pow olne  w ym uszają  w tedy fale szybkie.

Z  p rzeprow adzonych  badań num erycz
nych w ynika, że w w ybuchach  rad iow ych  
typu IV m ożna spodziew ać się re jestracji 
bardzo  skom plikow anych  charak terystyk
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czasowych. Rzeczywiście raporty obserwa
cyjne w pełni potwierdzają jakościową teo
rię Robertsa i ilościowe rezultaty numerycz
nej analizy.

5.4. Generacja fa l poprzez szybkie ruchy 
podstaw pętli koronalnej

Symulacje numeryczne nieliniowych fal, 
generowanych poprzez szybkie ruchy pod
staw pętli koronalnej, przeprowadzono za 
pomocą metody poprawionego strumienia. 
W symulacjach numerycznych pętla koro- 
nalna jest modelowana przez prostą warstwę 
ograniczoną z dwóch końców obszarami gę
stej fotosfery. Ekscytacja fal odbywa się po
przez nałożenie odpowiednich warunków na 
prędkość równoległą lub prostopadłą przy 
jednym z końców warstwy. Wymuszanie fal 
poprzez prędkość prostopadłą (równoległą) 
prowadzi do bezpośredniej generacji fal ty
pu „żmijek”. Oprócz podstawowych włas
ności fal indywidualnych, symulacje nume
ryczne odsłaniają także ich dokładną stru
kturę i oddziaływanie między falami.

Przestrzenne zmiany prędkości równole
głej do warstwy nie przypominają drgań ko
lektywnych. Występuje tutaj efekt miksowa
nia się faz, polegający na tym, że oscylacje 
sąsiednich linii magnetycznych są przesu
nięte w fazie. Typowe skale czasowe zwią
zane z występowaniem singularności typu 
\/x i rezonansową absorpcją wynoszą odpo
wiednio 1 s i 40 s. Rezonansowa absorpcja 
fal powolnych jest słabo zależna od częstot
liwości i położenia oscylatora wymuszające
go. Zaistnienie rezonansu jest jednak przy
spieszone przez nieliniowość w równaniach 
MHD. Ogrzewanie plazmy związane ze zja
wiskiem rezonansowej absorpcji fal jest ma
łe. Fale powolne nie partycypują więc bez
pośrednio w procesie ogrzewania korony 
słonecznej.

5.5. Modulacja fa l w warstwie magnety
cznej chromosfery

Modulację fal obserwujemy wszyscy, je
śli nie codziennie, to przynajmniej w czasie 
wakacyjnych wypraw nad morze. Gdy stoi
my z dala od brzegu morza, fale wydają się 
nam jednakowe. Kiedy zbliżymy się do 
brzegu i woda zacznie nam podmywać sto
py, możemy zauważyć, że co 8 -  9 fala ma 
większą amplitudę. Dzieje się tak wskutek 
zjawiska zwanego auto-modulacją.

Okazuje się, że podobne zjawisko wystę
puje w warstwie magnetycznej. Fale ulegają 
automodulacji w granicy fal krótkich, jeśli 
długość fali staje się porównywalna ze skalą 
przestrzenną zjawiska (połową szerokości 
warstwy). W tym wypadku fala jest prawie 
monochromatyczna, z wolno zmieniającą 
się obwiednią.

5.6. Mod podstawowy oscylacji global
nych Słońca

Podstawowy mod oscylacji globalnych 
nazywa się modem / .  Jest on nieściśliwą, 
wymuszoną przez siły wyporu hydrostatycz
nego falą o częstotliwości co leżącej w pobli
żu paraboli CO2 = gk , gdzie k jest wektorem 
falowym, a g jest przyspieszeniem grawita
cyjnym. Ostatnie obserwacje tego modu wy
kazały, że dla dużych k częstotliwości modu 
/ s ą  znacznie mniejsze niż wartości obliczo
ne teoretycznie. Rezultat ten pozostawał 
przez długi czas bez teoretycznego uzasad
nienia.

Dyskutowano wpływ granulacji (modelo
wanej jako stochastyczny przepływ) na mod 
/  na podstawie prostego modelu, w którym 
warstwa konwekcyjna jest nieściśliwą pla
zmą ze stochastycznym przepływem hory
zontalnym. Pominięto tam wpływ atmosfe
ry. Zmiany częstotliwości, spowodowane 
polem stochastycznym, oszacowano anality
cznie w granicy fal długich i numerycznie 
dla dowolnych długości fal. Częstotliwości
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Rys. 5 Częstotliwość v (w m ikrohertzach) jako funkcja wektora 
falowego k  (w M m '1) dla modu f  Krzywe: kropkowana, prze
rywana i ciągła odpowiadają danym obserwacyjnym , modowi 
co2 = f>k i modowi zaburzonemu stochastycznym polem prędko
ści w fotosferze. Pole magnetyczne Bo = 140 G prowadzi do 
dobrego dopasowania krzywych eksperym entalnych i teorety
cznej.

są bliskie krzywej (O2 = gk  dla małych i śred
nich wartości wektora falowego k, ale leżą 
poniżej dla dużych wartości k, zgodnie z 
ostatnio przeprowadzonym i obserwacjami.

Ostatnie badania okazały, że dobre dopa
sowanie do krzywej eksperymentalnej może 
być uzyskane dla przypadku nieciągłości z 
dużym kontrastem gęstości. Efekty stocha
styczne są wtedy mniej ważne i nawet krzy
wa teoretyczna, odpowiadająca plazmie sta
tycznej, może być dopasowana do danych 
eksperym entalnych.

Pole magnetyczne dostarcza plazmie do
datkowej elastyczności, powodując szybszą 
propagację modu / .  Pole magnetyczne wy
wołuje więc efekt przeciwny do pola stocha
stycznego. W  rezultacie tego dla małych 
wartości wektora falowego krzywa dysper
syjna leży powyżej paraboli co2 = gk  w zgo
dzie z ostatnimi obserwacjami (Rys. 5).

6. Co pozostało do zrobienia

Obecnie prowadzone badania mogą być 
rozszerzone w wielu kierunkach. W szcze

gólności programy numeryczne oparte na 
nowoczesnych metodach rozwiązywania 
równań hydrodynam iki mogą być łatwo uo
gólnione i użyte do rozwiązania bardziej 
skom plikowanych problemów, jak  równań 
M HD we współrzędnych cylindrycznych i 
trójwymiarowej przestrzeni z grawitacją i 
dyssypacją lepkościową oraz efektem Halla. 
Układ równań M HD bez członu odpowia
dającego efektowi Halla jest pozbawiony 
dyspersji. Tzw. dyspersję geom etryczną po
woduje warstwa m agnetyczna poprzez 
wprowadzenie skali przestrzennej do ukła
du. Jeszcze innym przykładem uogólnienia 
efektów fizycznych jest uwzględnienie siły 
Coriolisa w równaniu Eulera. Siła ta wpro
wadza dodatkowy mod do układu -  falę Ros- 
sbiego. K lasycznym przykładem fali Ros- 
sbiego jest Czerw ona Plam a na Jowiszu. W 
ten sposób skom plikowane problemy po- 
czątkowo-graniczne m ogą być rozwiązane 
numerycznie, a wyniki badań mogą być za
stosowane do różnorodnych układów fizy
cznych, jak  plazm a kosmiczna lub laborato
ryjna.

Badania atmosfery słonecznej można 
również rozszerzyć w kierunku analizowa
nia układów o bardziej złożonej strukturze. 
Przykładem takich struktur są protuberancje, 
plamy słoneczne czy pętle koronalne z po
lem magnetycznym toroidalnym i zakrzy
wioną geometrią. W ażne wydaje się również 
zbadanie rur magnetycznych w fotosferze, 
wpływu ruchu plazmy (w tym przepływu 
Eversheda na pole magnetyczne w nich pa
nujące. Przypuszcza się, że przepływ zgod
ny z grawitacją powoduje oziębienie rury, 
wzrost pola m agnetycznego i w rezultacie 
ograniczenie przepływu. Ruch w kierunku 
przeciwnym powoduje efekt odwrotny -  
osłabienie pola i jego dyspersję. Inne proble
my dotyczą ’szturchania’ rur m agnetycz
nych przez granule, impulsywnie generowa
nych fa l. absorpcji modu p  przez plamy sło-
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neczne.
Istnieje szereg ciekawych problemów 

związanych z heliosejsmologią. Model pla
zmy nieściśliwej użyty do wyjaśnienia redu
kcji częstotliwości m o d u /czek a  na uogól
nienie uwzględniające przypadek plazmy 
ściśliwej. Ciekawe jest zbadanie wpływu 
granulacji na mody p. Model m odu/z polem 
magnetycznym jednowymiarowym może 
być rozszerzony na przypadek zawierający 
falę Alfvena (dwuwymiarowe pole magne
tyczne). W tym wypadku warto też rozwa
żyć rezonansową absorpcję nieliniowych fal 
Alfvena.

Wreszcie można wspomnieć i o tym, że 
fale MHD mogą wymuszać inne rodzaje fal.

jak np. fale jonowo-akustyczne. Jeżeli gaz 
jest bezzdcrzeniowy, a prędkość dźwięku i 
Alfvena są w odpowiednim stosunku, fala 
jonowo-akustyczna może być wygenerowa
na przez ciśnienie magnetyczne związane z 
falą Alfvena. Bardzo ważne jest zagadnienie 
propagacji fal jonowo-akustycznych i ich 
oddziaływania z innymi rodzajami fal. W 
ostatnio przeprowadzonych badaniach roz
ważano jedynie problem fal słabo-nielinio- 
wych. Istotne jest również rozwiązanie peł
nego układu równań opisującego fale jono- 
wo-akustyczne. Te złożone problemy muszą 
jednak jeszcze poczekać na pełniejsze ich 
rozwiązanie i zrozumienie.

Stanisław R. Brzostkiewicz -  Dąbrowa Górnicza

POWRÓT NA CZERWONĄ PLANETĘ

Tytuł artykułu to jakby zapowiedź napły
wu nowych informacji z powierzchni Marsa. 
Mówi jednocześnie o tym, że wreszcie zo
stała przerwana zła passa w realizacji astro- 
nautycznych eksperymentów, mających na 
celu lepsze poznanie tej planety i jej niewiel
kich księżyców. A serię wspomnianych nie
powodzeń zapoczątkowały sondy Fobos, 
które 7 i 12 lipca 1988 roku, za pomocą ra
kiet Proton, wystartowały z kosmodromu 
Bajkonur i które zdawały się zapowiadać 
przewrót w badaniu ciał Układu Słoneczne
go. Były to sondy zupełnie nowej generacji, 
miały służyć astronautyce radzieckiej co 
najmniej do końca obecnego stulecia, w 
przygotowaniach zaś marsjańskiej misji bra
li udział uczeni z 14 krajów. Początkowo 
wszystko odbywało się zgodnie z planem, 
ale już 14 września 1988 roku wystąpił kry
zys, utracono łączność radiową z sondą Fo
bos 1. Późniejsze badania wykazały, że za
winił człowiek, gdyż w zakodowanym pole

ceniu znalazł się błąd i w rezultacie sonda 
utraciła stateczność, toteż baterie słoneczne 
przestały być ładowane i w końcu zupełnie 
się wyczerpały. Wszelkie próby nawiązania 
łączności z Fobosem 1 kończyły się niepo
wodzeniem i trzeba go było spisać na straty.

Powyższe niepowodzenie nie zapowiada
ło jeszcze klęski całej misji i uczeni radziec
cy wciąż liczyli na jej sukces. Analogiczny 
program badawczy miała przecież sonda Fo
bos 2, której lot przebiegał bez zakłóceń i 29 
stycznia 1989 roku dotarła do Marsa. Prawie 
przez dwa miesiące krążyła wokół planety, 
zbierała informacje o jej atmosferze, badała 
także powierzchnię i starała się dowiedzieć 
czegoś bliższego o marsjańskim polu mag
netycznym. Głównym jednak celem misji 
Fobos było -  jak wiadomo -  wszechstronne 
zbadanie większego księżyca Marsa -  Pho- 
bosa, toteż w wyniku dokonanych korekt 
sonda zaczęła poruszać się po orbicie zsyn
chronizowanej z orbitą tego księżyca. W tym
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czasie uzyskano 37 obrazów Phobosa, w tym 
13 obrazów o bardzo dużej sile rozdzielczej, 
ukazujących szczegóły o średnicy powyżej 
40 metrów. W szystko więc przebiegało 
sprawnie i zapewne nikt nie liczył się z mo
żliw ością rychłej katastrofy, a jednak nie
uchronnie się ona zbliżała. Doszło do niej 27 
marca, kiedy sonda m iała zbliżyć do Phobo
sa na bardzo małą odległość i kiedy pow i
nien odłączyć się od niej lądownik, aby po 
odpowiednim zacum owaniu bezpośrednio 
na powierzchni księżyca dokonać zaplano
wanych badań. Niestety, tego eksperymentu 
nie zdążono już przeprowadzić, łączność ra
diowa z Fobosem 2 została przerwana. Przy
czyn awarii nie udało się wyjaśnić, jedni tłu
m aczą to wadą pokładowego komputera lub 
jego złym oprogram ow aniem , drudzy dopa
trują się słabej jakości zainstalowanych w 
sondzie akum ulatorów, a jeszcze inni nieod
powiednim rozm ieszczeniem  anten. Tego 
rodzaju m ożliwości je s t znacznie więcej, 
lecz nie wolno odrzucać też poglądu tych 
badaczy, którzy mimo katastrofy nie tracili 
humoru i za jej sprawcę uznali W ielkiego 
Ducha Galaktyki. W brew pozorom ta żar
tobliwa hipoteza ma pełne uzasadnienie, bo 
M ars krąży blisko pasa planetoid i w jego 
pobliżu dużo łatwiej niż w okolicy Ziemi o 
spotkanie z kosmicznym intruzem. Czy za
tem sonda Fobos 2 nie mogła zderzyć się z 
jakim ś meteoroidem pędzącym na spotkanie 
z powierzchnią Phobosa?

Nieszczęścia -  głosi stare ludowe porze
kadło -  lubią chodzić parami! Tak było i w 
tym przypadku, bo jeszcze nie zdążyliśmy 
pogodzić się z m yślą o fiasku jakże obiecu
jącej misji Fobos, a ju ż  dotarła do nas w iado
mość o kolejnym niepowodzeniu astronau- 
tycznym  dotyczącym Czerwonej Planety. 
Tym razem szło o am erykańską sondę Mars 
Observer, która w połowie 1993 roku dotarła 
do M arsa, ale wkrótce potem z niewyjaśnio
nych przyczyn nagle zamilkła. Celem tej m i

sji było uzyskanie obrazów powierzchni pla
nety o dużej sile rozdzielczej, aby w oparciu 
o nie opracować bardzo dokładne mapy 
Marsa, mające służyć do wyboru odpow ied
nich i godnych bliższego poznania miejsc 
zarówno dla amerykańskich, jak  i rosyjskich 
lądowników. Misje tych ostatnich -  podob
nie jak w projekcie Fobos -  przygotowywa
no z wielkim rozmachem, lecz start pier
wszej stacji z nowej serii był wciąż odkłada
ny, przede wszystkim z uwagi na kłopoty 
finansowe. W reszcie zdecydowano, że Mars 
96 (według pierwotnego nazewnictwa był to 
M ars 94) wystartuje 16 listopada 1996 roku, 
co istotnie nastąpiło. Niestety, uczeni rosyj
scy znowu mieli pecha, posłuszeństwa od
mówił czwarty stopień rakiety nośnej, m ają
cy naprowadzić stację na trajektorię wiodącą 
w kierunku Marsa. W ten sposób misja Mars 
96, w przygotowaniach której uczestniczyli 
uczeni z 22 krajów, zakończyła się w falach 
Oceanu Spokojnego. Jest to niewątpliwie 
wielka strata dla nauki, cztery lądowniki 
miały osiąść i dokonać badań okolic leżą
cych na zachód, północny zachód i połu
dniowy zachód od wulkanu Olympus Mons. 
Była więc szansa uzyskania konkretnych in
formacji o jednym  z najciekawszych regio
nów Czerwonej Planety.

Czyżby odpowiedzialność za niepowo
dzenie misji Mars 96 także ponosił Wielki 
Duch Galaktyki? Trudno o jednoznaczną 
odpowiedź, ale wiele przem awia za tym, iż 
ta seria pechowych wypraw bezzałogowych 
na M arsa została przerwana (odpukać w nie- 
heblowane drewno!), a w każdym razie am e
rykańska stacja Mars Pathfinder, która za 
pomocą rakiety Delta 2 wystartowała z Z ie
mi 4 grudnia 1996 roku, na marsjańskim glo
bie szczęśliwie wylądowała 4 lipca 1997 ro
ku. Jest to o tyle pocieszające, że i tym razem 
natura nie była zbyt łaskawa, gdyż dwa dni 
wcześniej za pomocą teleskopu kosm iczne
go HST zaobserwowano na Marsie potężną
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burzę piaskową. Szalała ona w niezbyt dużej 

odległości od Ares Vallis, gdzie znajdowało 

się lądowisko Mars Pathlindera (19,5° N, 

32,8° W) i przetransportowanego tam „łazi

ka marsjańskiego”.

Przebiegiem samego lądowania nie bę

dziemy się bliżej zajmować. Odbyło się ono 

przecież dosłownie na naszych oczach dzię

ki polskiej telewizji, która to historyczne 

wydarzenie transmitowała na żywo i zwią

zane z tym problemy wnikliwie tłumaczyli 

astronomowie profesjonalni.* Było to zre

sztą konieczne, bo mieliśmy do czynienia 

zarówno z zupełnie nowym typem lądowni- 

ka, jak i z nie stosowanym do tej pory sposo

bem lądowania na Marsie. Tym razem sonda 

jakby „w marszu” wtargnęła do górnych 

warstw atmosfery planety i po odpowiednim 

wyhamowaniu prędkości „twardo” osiadła 

na jej powierzchni, w ostatniej fazie lądowa

nia korzystając z poduszek powietrznych. 

Wszystkie poprzednie sondy były prze

kształcane w sztuczne satelity marsjańskie i 

dopiero po odpowiednim czasie odłączały 

się od nich lądowniki, które korzystając ze 

spadochronów powoli opadały na powierz

chnię planety. Nowy sposób osadzania bez- 

załogowych stacji na Marsie jest o wiele pro

stszy, wymaga też mniej nakładów finanso

wych -jak się okazuje - może być bezpiecz

ny dla zainstalowanych w nich przyrządów 

naukowych. Krótko mówiąc - pomyślnie 

zdany egzamin przez stację Mars Pathfinder 

otwiera przed astronautyką zupełnie nowe 

możliwości, z czego uczeni amerykańscy za

mierzają korzystać pełną garścią i do roku 

2005 planują wysłać w kierunku Marsa wie

le sond kosmicznych w ramach programu 

Mars Global Surveyor. Mamy zatem podsta

wy sądzić, że w najbliższym dziesięcioleciu

nasza wiedza o tej planecie znacznie się 

wzbogaci, chociaż naiwnością byłoby ocze

kiwać, iż w ten sposób zostaną rozwiązane 

wszystkie problemy marsjańskie. Jednak 

uzyskane wiadomości powinny być wystar

czające na to, aby w oparciu o nie robić przy

gotowania do pierwszej załogowej wyprawy 

na Marsa i aby do jej realizacji doszło 

najpóźniej w latach dwudziestych nadcho

dzącego stulecia.

Realizacja tych jakże śmiałych planów w 

dużej mierze zależna jest od sprawności sta

cji Mars Pathfinder i współpracującego z nią 

Sojournera. Ten marsjański „łazik”, mający 

65 cm długości, 28 cm wysokości i masę 

niespełna 12 kg, dostarczył uczonym bez

cennych informacji. Wynika z nich, że nie

gdyś na Marsie była woda i że odkryte u 

ujścia Ares Vallis bryły skalne zostały przy

niesione właśnie przez wartko płynącą wo

dę. Tak przynajmniej głoszą nadchodzące z 

Pasadeny pierwsze komunikaty i byłoby 

wspaniale, gdyby się to potwierdziło i gdyby 

udało się uczonym określić także czas opisy

wanych wyżej wydarzeń. W  każdym razie 

„łazik” zdał egzamin celująco, potwierdza

jąc przy okazji poprawność testów, jakie 

przed misją marsjańską przeprowadzono na 

Ziemi. Do tego celu służyła specjalna dział

ka, naśladująca topografię prawdziwego lą

dowiska, przez uczonych żartobliwie zwana 

„ogrodem Marsa”. Do jej zbudowania zuży

to około 65 ton piasku i skał wulkanicznych, 

pochodzących z pustyń arizońskich. Nie był 

to więc zbyt imponujący poligon, ale wystar

czył dla „marsjańskiego łazika”, który - 

zgodnie z założeniami - na Marsie miał się 

poruszać bardzo wolno i objąć badaniami 

obszar o powierzchni nie przekraczającej 

100 nr. Mimo to uzyskane wyniki są impo-

* Z okazji lodowania Mars Pathlindera przebywa) w naszym kraju Charles M. D u k e ,  uczestnik księżycowej 

wyprawy Apollo 16, która ćwierć wieku temu (21 IV 1972 r.) wylądowała w rejonie krateni Descartesa (8° 

59’ 34” S, 15° 30’ 47”  E) i spędziła tam ponad trzy doby (72 godziny i 58 minut).
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nujące, uzyskane za pom ocą skrom nej apa
ratury dane do tyczą  m arsjańsk iego  gruntu, 
tam tejszej atm osfery  i w ogóle  k lim atu  C zer
w onej P lanety.

T ak czy inaczej chw ila , gdy stac ja  M ars 
P athfinder (od 5 lipca nosi ona im ię zm arłe
go n iedaw no astronom a am erykańsk iego  
C arla  S a g a n a )  dotknęły m arsjańsk iego  
gruntu, oznacza  przełom  w badaniach  C zer
w onej P lanety . W kró tce po jaw ią  się na niej 
dalsze lądow niki tego typu i będą kon tynuo
w ać badania , które przed 21 laty rozpoczęto  
w ram ach  program u V ik ing . D w a iden tycz
ne lądow niki znalazły  się w tedy na dw óch 
pod w zględem  geo log icznym  podobnych, 
chociaż znaczn ie  oddalonych  od sieb ie  m iej
scach północnej półkuli p lanety : V iking 1 
w ylądow ał 20 czerw ca 1976 roku na C hryse 
P lan itia  (22°,4 N, 48°, 0  W ), a V ik ing  2 lądo
wał 3 w rześn ia  tegoż roku na U top ia  P lanitia  
(48°,0 N, 225°,7 W ). Z ain sta low ane na nich 
p rzyrządy badały  m arsjańską  g lebę  i a tm o
sferę, zbierały dane m eteo ro log iczne  w prze
biegu trzech m arsjańsk ich  lat. G łów nym  je d 
nak celem  obu V ik ingow  było poszukiw anie  
prym ityw nego  życia  na M arsie, to też każdy 
z nich m iał na pokładzie  coś w rodzaju  b io 
log icznego  kontenera, w yposażonego  w 
aparaturę um ożliw ia jącą  przeprow adzenie  
trzech eksperym entów . A utom atyczna łopa
ta pobrała  odpow iedn ią  ilość m arsjańskiej 
gleby i poddano  ją  w nikliw ej analiz ie , by 
w ykryć jak ieś  ślady ak tyw ności m etabo
licznej. U zyskano jednak  w ynik  negatyw ny, 
bo w praw dzie tam tejsza g leba przejaw iała  
aktyw ność, ja k ą  m ożna było oczek iw ać od 
żyw ych m ikroorganizm ów , lecz różn iła  się 
ona od aktyw ności ziem skiej g leby poddanej 
podobnej próbie. W  dodatku  spektrom etry  
m asow e V ik ingow  nie w ykryły  w m arsjań 
skiej g lebie ani jednej m olekuły  organicznej, 
chociaż na Z iem i je s t ich bardzo  dużo i w y
stępują  naw et w p róbkach  z głębszych 
w arstw  skorupy naszej p lanety. W szystko  to

razem  przeczyło  m ożliw ości is tn ien ia  na 
M arsie  w obecnych czasach  jak ieg o ś życia.

N a rzecz p rzedstaw ionej w yżej tezy p rze
m aw ia  rów nież brak  w ody na M arsie. T em 
p era tu ra  je s t tam  tak n iska, a  c iśn ien ie  a tm o
sferyczne tak słabe, że w oda w ciek łym  sta
nie na m arsjańsk im  g lob ie  nie m oże dziś w y
stępow ać. A  przecież  w oda to fundam ent 
z iem sk iego  życia  i ju ż  sam  ten fakt w yklucza 
m ożliw ość, aby w tych su row ych  w arunkach 
m ogło  istn ieć i rozw ijać się na jp rym ityw 
niejsze naw et życie. C zy jed n ak  w odległej 
przeszłości też tak m usiało  być, czy  M ars 
p rzed m iliardam i lat nie był także n iegościn 
ną p lanetą, czy raczej panow ały  na nim o 
w iele dogodn ie jsze  w arunki k lim atyczne niż 
dz iś i czy  w tedy nie po jaw iło  się tam  jak ieś  
życie? O to pytan ia , jak ie  uczeni od lat sobie 
zadają, ale na które w ciąż brak konkretnych  
odpow iedzi. Jedynie  w n ik liw a analiza  w ielu 
tysięcy m niej lub bardziej dok ładnych  obra
zów , o trzym anych  za pom ocą  am erykań 
skich  i radzieck ich  sond kosm icznych , zdaje 
się m ów ić o erozji pow ierzchni C zerw onej 
P lanety . O dkry to  tam  rów nież  takie utw ory, 
jak  w ielokro tn ie  ju ż  w spom niana A res Val- 
lis, k tó ra  p rzypuszczaln ie  pow stała  w w yn i
ku gw ałtow nego przep ływ u dużej ilości w o
dy. P lanetolodzy sądzą, iż m ogła się ona po 
ja w ić  w w yniku nag łego  topnien ia  „kon ty 
nen ta lnych” lodow ców , lecz -  zastanaw iają  
się badacze -  co  m ogło  spow odow ać tak du 
że ociep len ie  na m arsjańsk im  globie? 
W zm ożona ak tyw ność  w ulkan iczna na 
T harsis M ontes i E lysium  P lanum , czy też 
zm iana  klim atu podobna do zm ian o d pow ie
dzialnych  za pow tarzające  się regularn ie  
okresy  lodow cow e na Z iem i? A le je że li tak 
isto tn ie było, to co się sta ło  z w odą uw o ln io 
ną na skutek gw ałtow nego  topnien ia  lodow 
ców ? O tóż w iększość tej wody -z d a n ie m  ba
daczy  -  w yparow ała i rozproszy ła  się w o ta 
czającej p rzestrzeni, ale p laneto logow ie są 
jednocześn ie  p rześw iadczen i, iż obok pól lo-
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dow ych w podbiegunowych okolicach M ar
sa w ystępują także inne jej rezerwuary, lecz 
pokryw ają je  kobierce piasku i pyłu. Ich wy
krycie będzie niewątpliwie jednym  z waż
niejszych celów programu Mars Global Sur
veyor.

M ars w początkowym okresie istnienia 
U kładu Słonecznego najprawdopodobniej 
m ało różnił się od ówczesnej Ziemi. Wtedy 
to w łaśnie -  jak sądzi Christopher P. 
M c K a y wraz ze swymi współpracownika
mi z N ASA -  narodziło się tam prymitywne 
życie i jego skamieniałe ślady odkryto właś
nie w m eteorycie ALH 81001.* M iałoby ono 
zaginąć 3,5 m iliarda lat temu, czyli prze
trwało okres „wielkiego bom bardow ania”, 
które -  jak  się ocenia -  trwało około 100 
m ilionów  lat i maksimum osiągnęło około 
3,8 m iliarda lat temu. Przypuszczalnie coś 
więcej na ten temat będzie m ożna powie
dzieć dopiero wtedy, gdy się uda wyznaczyć 
dokładny wiek kraterów uderzeniowych nie 
tylko gęsto pokrywających południową pół
kulę M arsa, ale i powierzchnię M erkurego, 
K siężyca i dużych księżyców planet grupy 
jow iszow ej. Najprawdopodobniej kratery te 
powstały w wyniku zderzenia wymienio
nych ciał niebieskich z rojami jąder kome- 
tarnych i planetoid, nadlatujących przypusz
czalnie z zewnętrznych obszarów Układu 
Słonecznego. W szystko to wydaje się być 
jasne i proste, lecz wciąż uczeni nie potrafią 
pow iedzieć, co się w łaściwie przed m iliarda
mi lat w ydarzyło i co wywołało ów dram aty
czny proces? Czyżby rzeczywiście w pobli
żu Układu Słonecznego przeszła -  jak  nie
którzy za k ła d a ją -jak aś  m asywna gwiazda i 
swym oddziaływ aniem  grawitacyjnym  wy

wołała „niepokój” w obłoku Oorta?
W ym ienione wyżej zagadnienia i wiele 

innych niełatwych problem ów wciąż czeka 
na rozwiązania. Planetolodzy chcieliby na 
przykład uzyskać potw ierdzenie przypusz
czeń, że w odległej przeszłości Mars posia
dał zupełnie inny klim at niż dziś i że wtedy 
narodziło się tam jakieś prym itywne życie. 
Jeżeli zaś tak było, to jak  długo się ono roz
wijało i dlaczego nie przystosowało się do 
coraz surowszych warunków? Niskie tem pe
ratury niczego tu jeszcze nie wyjaśniają, bo 
przecież w średnich szerokościach ąreogra- 
ficznych tem peratura -  co wynika z pom ia
rów dokonanych przez lądowniki Vikingow 
-  w godzinach popołudniowych dochodzi do 
-30° C, a więc jest wyższa od minimalnej 
temperatury odnotowanej na Syberii, A lasce 
i Antarktydzie (-70° C). To prawda, lecz na 
M arsie występują duże wahania tem peratur i 
pod koniec tamtejszej nocy wynosi już tylko 
-90° C, czyli w ciągu zaledwie kilkunastu 
godzin obniża się aż o 60 stopni. A ponieważ 
marsjański klim at jest jednocześnie bardzo 
suchy, to trudno sobie wyobrazić, by tamtej
sze mikroorganizmy (o ile w ogóle istniały) 
mogły się do tego przystosować, a to z kolei 
wyjaśniałoby niepowodzenie eksperym en
tów przeprowadzonych na M arsie podczas 
misji V ikingow. Być może jakieś nowe 
światło na powyższe zagadnienie rzuci reali
zacja programu M ars Global Surveyor, który 
właściwie rozpoczął się już  7 listopada 1996 
roku, kiedy to uczeni amerykańscy wysłali w 
kierunku M arsa pierwszą sondę wspom nia
nego programu. W ystartowała zatem prawie 
miesiąc przed stacją M ars Pathfinder, lecz 
porusza się po znacznie dłuższej trajektorii i

* Poglądy powyższe stanowczo odrzucają amerykańscy geologowie Ralph P. H a r v e y  i Harry Y. M c S w e -  
e n  jr. Jeszcze raz zbadali oni całą sprawę i nadal twierdzą, iż rzekomo występujące w meteorycie ALH 
84001 skamieniałe szczątki marsjańskich mikroorganizmów w rzeczywistości są ziarenkami magnetytu 
(Fej04). Ten krystaliczny tlenek żelaza powstaje w obecności wysokich temperatur i zawierają go także ziem
skie skaty wulkaniczne.
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do celu dotrze dopiero I I września 1997 ro
ku. Sianie się kolejnym sztucznym satelity 
M arsa i przez pierwsze cztery m iesiące ma 
go okrążać po eliptycznej orbicie, po czym 
po spirali będzie się do niego powoli zbliżać, 
a w końcu ma planetę obiegać po niemal 
kolistej orbicie. Następnie będzie przekazy
wać na Ziemię obrazy marsjańskiego globu, 
obejmujące zarówno jego obszary równiko
we, jak i okolice podbiegunowe. Niektóre z 
nich, wykonane z najmniejszej odległości i 
obejmujące najciekawsze rejony, mają mieć 
wyjątkowo dużą siłę rozdzielczą. Jedne i 
drugie posłużą do opracowania nowych, bar
dzo dokładnych map Marsa.

Nowe obrazy powinny obejm ować rów 
nież owe „zagadkowe” obszary Czerwonej 
Planety. Jest więc nadzieja, że wkrótce skoń
czą się dobre czasy dla różnego rodzaju szar
latanów i ufologów, którzy dla taniego po
klasku nie wahają się wprowadzać w błąd 
opinię publiczną, co im zresztą stosunkowo

łatwo przychodzi. Nie ma w tym nic dziw ne
go, gdyż człowiek utrudzony szarzyzną dnia 
codziennego i niekiedy znudzony niezrozu
miałymi „rozgrywkam i” polityków dla od
prężenia po prostu łaknie kosmicznych plo
tek, a takimi są wszelkie doniesienia o M ar
sjanach i ich wymarłej cywilizacji. M ają o 
tym świadczyć ruiny m arsjańskiego miasta, 
jakaś piramida i ludzka głowa, z uwagi na 
wyraz twarzy i m iejsce jej położenia zwana 
„płaczącą Cydonią” . W  rzeczywistości ma
my tu do czynienia z naturalnymi tworami 
topograficznymi, odpowiednio ośw ietlony
mi promieniami Słońca i oczami kamer 
oglądanymi z bardzo dużej odległości, to w 
ich kształtach przy odrobinie fantazji można 
dopatrzeć się tworów sztucznych. Ale nie 
wszystkim takie wyjaśnienie trafia do prze
konania i może dopiero obrazy uzyskane z 
bliska pozwolą im właściwie spojrzeć na po
wyższą sprawę.

Konrad Rudnicki -  Kraków

CO WNIOSŁA STAROŻYTNA GRECJA DO KOSMOLOGII

Centra kultury pojawiają się w różnych 
obszarach Ziemi, rozwijają, degenerują i za
nikają. W artykule opublikowanym w num e
rze 10/1996 Uranii pisałem jak  czysto spiry
tualistyczny światopogląd Prahindusów do
prowadził do określonych poglądów na 
W szechświat, które się dadzą sformułować 
jako prahinduska zasada kosmologiczna. 
Pokazałem też, że pewne poglądy zachowa
ły się i weszły w skład niektórych w spół
czesnych rozważań kosmologicznych. Jest 
to trwały wkład prastarej, spirytualistycznej 
kultury hinduskiej we współczesną kosm o
logię. Gdy kultura hinduska skostniała, prze
wodnictwo kulturowe świata objął pradaw
ny Iran. Prapersowie, podobnie jak Prahin-

dusi, widzieli sens świata w duchowości, ale 
właśnie świat ducha kazał im działać w 
świecie fizycznym. Przemieniali więc Z ie
mię uprawiając z zapałem rolnictwo (co 
Hindusi czynili niechętnie), zwalczali zbroj
nie barbarzyńskie narody (Turańczyków) 
nic tylko broniąc się, lecz widząc w tym 
swoją kulturową, daną przez Boga misję.

Następne centrum kultury rozpaliło się w 
okresie już dobrze znanym historykom na 
styku Azji i Afryki. Teraz świat duchowy był 
traktowany raczej „usługowo”, jako czynnik 
pozwalający się dobrze urządzić na Ziemi. 
Zainteresowanie egoistycznymi celami 
ziemskimi przeważyło dawne dążenia du
chowe. Egipcjanie balsamowali zwłoki lu-
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dzkie, aby dusze po śmierci mogły się cie
szyć trwaniem ich ziemskich ciał. Babiloń- 
czycy usiłowali „zatrudnić” światy duchowe 
do ziemskich potrzeb niesłychanie rozwija
jąc działania magiczne, zaś Chaldejczycy 
rozbudowali astrologię, aby z niebieskiego 
świata ruchów gwiazd i planet odczytywać 
jakie działania ziemskie mogą być pomyśl
nie przeprowadzone. Kto w tym czasie 
chciał się altruistycznie oddać wyższej du
chowości, musiał albo być rewolucjonistą, 
jak Echnaton, albo uciekać na kulturową pu
stynię, jak to uczynił Naród Izraelski pod 
wodzą Mojżesza. Kultura egipsko-chaldej- 
sko-babilońska, nosząca od początku zalążki 
degeneracji, ustępowała powoli w ciągu 
ostatniego tysiąclecia przed Chrystusem kul
turze greckiej. Była to pierwsza kultura w 
istocie materialistyczna, rozkwitła na pogra
niczu Azji i Europy. Owszem w misteriach 
efeskich, eleuzyjskich i licznych innych wta
jemniczano jeszcze w sprawy wysokiej du
chowości rządzącej światem, ale przeciętny, 
kulturalny Grek widział sprawy ziemskie po 
prostu takimi, jak się przedstawiają ludzkim 
zmysłom. A Bogowie? W pojęciu przecięt
nego Greka byli podobni do ludzi. Zajmowa
li się gierkami i intrygami towarzyskimi za
równo swoimi własnymi, jak i ludzkimi. 
Wpatrzeni byli przede wszystkim w Ziemię. 
Ona leżała w centrum ich zainteresowań.

Gdy Egipcjanin lub Babilończyk usiłował 
przedstawić plastycznie jakieś bóstwo lub 
bohatera, malował lub rzeźbił wokół niego 
różne symbole. Grek przedstawia! swoich 
bogów i bohaterów przede wszystkim przez 
realistyczne uformowanie ich ciał i rysów 
twarzy, aby one wyrażały charakter przed
stawianych istot. Symbole (np. błyskawice 
w ręku Zeusa) odgrywały tu rolę drugorzęd
ną. Powstała po raz pierwszy sztuka realisty
czna, całkiem ziemska, rozwinęła się filozo
fia. Oto rozum ludzki, a nie wtajemniczenie 
mistyczne, stał się podstawą wiedzy. Ziemia

z jej mieszkańcami stała się naturalnym cen
trum Wszechświata. Istotna była materia, 
której można było dotknąć, powąchać, po
smakować. .. Ciała niebieskie pozostały nie
dotykalne. M ożnaje było tylko widzieć. Nic 
były więc one istotnie materialne. Należały 
do świata bogów, ale wraz z nimi musiały się 
obracać około Ziemi i jej spraw.

I tak powstawała pomału kosmologia 
dawnych Greków oparta na światopoglądo
wym założeniu, które w roku 1972 Michał 
H e l l e r  nazwał antyczną zasadą kosmolo
giczną orzekającą, iż Ziemia jest centrum 
Wszechświata i naturalnym początkiem 
układu współrzędnych, w jakim należy ten 
Wszechświat opisywać. Grecy posiadali już 
dość rozwiniętą matematykę i skonstruowali 
w oparciu o tę zasadę liczne modele kos
mologiczne. Zgodnie z tą zasadą były to mo
dele geocentryczne.

Modele geocentryczne można podzielić 
na dwa zasadnicze typy. Pierwszy, i zapew
ne (choć nie jest to udokumentowane do 
końca) starszy typ modeli, operuje wieloma 
koncentrycznymi sferami obracającymi się 
wokół Ziemi. Pierwsza, najrozleglejsza sfera 
wykonywała obrót raz na dobę gwiazdową i 
reprezentowała ruch dzienny sfery niebie
skiej, następna sfera, której osie tkwiły w 
sferze pierwszej przedstawiała ruch Saturna. 
Bliższe Ziemi sfery o rozmaicie skierowa
nych osiach, obracające się jedne w drugich 
przedstawiały ruchy Jowisza, Marsa, Słoń
ca, Wenus, Merkurego i Księżyca. Stworze
nie pierwszego wielosferowego modelu 
Wszechświata jest przypisywane A n a -  
k s y m a n d r o w i  z Miletu (611 -  546 
A.C.). Najsłynniejszy (najwięcej wiadomo
ści o nim pozostało) jest model E u d o k s o - 
s a z Knidos (408 -  355 A.C.). Znane są też 
modele P l a t o n a  (427 -  347 A.C.) i A r y - 
s t o t c I e s a (384 -  322 A.C.). Dopóki, przy 
niezbyt dokładnych obserwacjach astrono
micznych wystarczało grube przewidywanie
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położenia danego ciała, modele mogły się 
składać z niewielu sfer. Zaledwie 20 sfer po
siadał model Anaksym andra. Liczba sfer 
rosła wraz z coraz w iększą dokładnością ob
serwacji. W m odelu Arystotelesa było już 
ich 56. Pamiętajmy, że każda sfera zaczepio
na była swymi osiami w poprzedniej, rozle- 
glejszej. D la danej planety trzeba było prze
de wszystkim wyrównać jakąś liczbą sfer 
nierównomierności ruchów poprzedniej pla
nety, aby dopiero następnie, przez dalsze 
sfery, oddać nierównomierności planety na
stępnej. Cała ta konstrukcja stawała się coraz 
bardziej skom plikowana i nieczytelna. Nie 
są znane żadne sensowne modele tego typu 
późniejsze od arystotelesowskiego. Tym 
dziwniejszy może się wydawać fakt, że w 
wielu filozoficznych i przyrodniczych dzie
łach średniowiecznych przedstawia się 
W szechświat jako  konglomerat współśrod- 
kowych sfer bez odwoływ ania się jednak do 
żadnego konkretnego modelu.

W arto zaznaczyć że popularność bardzo 
nieporęcznych, ale przemawiających do 
wyobraźni, modeli sferycznych wiąże się z 
odkryciem kulistości Ziemi przez Pitagorasa 
(ok. 575 -  ok. 497 A.C.). Skoro sama Ziemia 
była kulą, a zarazem była środkiem W szech
świata, prosta ekstrapolacja nakazywała ją 
otaczać innymi sferami.

Drugim typem modeli W szechświata by
ły składające się z wielu okręgów, pierw ot
nie koncentrycznych względem Ziemi, po
tem często i ekscentrycznych. Itniała tu jed 
na tylko sfera gwiazd stałych obracająca się 
raz na dobę gwiazdową, zaś planety krążyły 
po okręgach podstawowych nazwanych 
później deferensam i, lub po okręgach m niej
szych, wtórnych, krążących po deferensach, 
zwanych epicyklami. Kolejne okręgi, uno
szone wprawdzie przez sferę gwiazd, były 
(w przeciwieństwie do modelu wielosfe- 
rowego) niezależne od siebie. Charaktery
styki i wszelkie osobliwości ruchu jednej

planety nie miały więc wpływu na ruch pla
net innych i nie musiały być równoważone 
dodatkowym i konstrukcjami. O ile model 
wielosferowy zakładał istnienie nieomal 
materialnie wyobrażalnych sfer kryształo
wych, o tyle modele drugiego typu operowa
ły okręgami pojmowanymi bardziej abstra
kcyjnie, podobniejak  dziś pojmujemy orbity 
ciał niebieskich, nie wyobrażając sobie, aby 
istniały one w przestrzeni jako  twory m ate
rialne. Nie wiadomo, kto zbudował pierwszy 
taki model W szechświata. Niektóre doku
menty przemawiałyby za tym, że był to nie
jaki em igrant z Babilonu S e 1 e u k o s , dzia
łający w Grecji prawdopodobnie w III wieku 
przed Chrystusem. Inni przypisują wynale
zienie tej konstrukcji H e r a k l i t o w i  z 
Efezu (540 -  480 A.C.), zaś niektórzy przy
pisują to A naksym androwi z M iletu, temu 
samemu, któremu się przypisuje pierwszy 
model wielosferowy. W tym ostatnim  przy
padku trzeba by przyjąć, że model wielu 
okręgów został stworzony jednocześnie z 
modelem wielosferowym , albo i wcześniej 
od niego. Na pewno m odelem  takim posłu
giwał się H i p p a r c h  (190 -  125 A.C.), 
który wprowadził do niego wiele ulepszeń. 
Zaś najsłynniejszy był model Klaudiusza 
P t o l e m e u s z a  z drugiego wieku po 
Chrystusie, którym po niewielkich popra
wkach posługiwali się niektórzy astronom o
wie jeszcze w czasach po K o p e r n i k u .

Oprócz tych dwu podstawowych typów 
istniały jeszcze inne konstrukcje, jak  na 
przykład szesnastowieczny model J a n a  z 
Głogowa, gdzie planety poruszały się nie na 
sferach ani na okręgach, ale wewnątrz prze
zroczystych tuneli, na tyle obszernych aby 
pozwolić na wszelkiego rodzaju odchylenia 
od ruchu kołowego. Był to bardzo sprytny 
model nie zdający wprawdzie sprawy z ob
serwowanych regularności, ale w ystarczają
co tłumaczący obserwowane nieregularno- 
ści.
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Można by zapytać dlaczego nazywam te 
modele modelami Wszechświata. Czy nie 
prawidłowiej byłoby nazwać modelami 
Układu Planetarnego. Robię to dlatego, że 
oprócz ruchów planet opisują one również 
ruch gwiazd stałych, a więc wszelkich zna
nych wówczas ciał niebieskich, zaś niektóre 
mówią również o tym, co się znajduje poza 
sferą gwiazd. Otóż powyżej pierwszej obra
cającej się sfery, nazwanej dopiero w XV 
wieku przez kardynała M i k o ł a j a  z Kuzy 
primum mobile, czyli „pierwszym rucho
mym”, dopatrywano się niematerialnego 
świata Bogów, a później teologicznego nie
ba chrześcijan. Był to obszar niedostępny 
wzrokowi, ani tym bardziej innym zmysłom 
ludzkim, koncentrycznie otaczający Ziemię, 
nazwany w średniowieczu empireum. Podo
bnie jak w modelach współczesnych istniał 
więc w modelach geocentrycznych pewnego 
rodzaju „horyzont kosmologiczny”, istniały 
obszary Wszechświata niedostępne obser
wacjom. Wszystkie te modele zakładały ist
nienie świata materialnego tylko do sfery 
(lub okręgu) Księżyca (świat podksiężyco- 
wy), świata czysto duchowego, zupełnie nie
dostępnego zmysłom, znajdującego się 
ponad sferą gwiazd, oraz świata gwiazd i 
planet zbudowanego z materii wprawdzie 
widzialnej, ale nieważkiej, dzięki czemu nie 
spadały one na Ziemię. Z punktu widzenia 
nie tylko współczesnej wiedzy przyrodni
czej, ale również teologii czy wiedzy ducho
wej musi się wydawać wielkim nieporozu
mieniem przeznaczenie dla świata duchowe
go osobnego miejsca w przestrzeni geome
trycznej.

W każdym razie modele zarówno wielo- 
sferyczne jak i wielokręgowe opisywały ca
łość Wszechświata, były więc prawdziwymi 
modelami kosmologicznymi, a że opisywały 
Wszechświat w sposób niezgodny z naszymi 
pojęciami, to już sprawa rozwoju kosmolo
gii. Zresztą skąd wiemy, czy na przykład

dzisiejszy model standardowy Wszechświa
ta nie będzie wywoływał podobnego uśmie
chu kosmologów za kilka stuleci, jak nasz 
uśmiech nad modelami antycznymi?

Z tego, co dotąd napisałem wynika, że 
mędrcy starożytnej Grecji wnieśli wiele do 
kosmologii historycznej, bo modele geocen- 
tryczne były używane jeszcze i po Koperni
ku, zanim prace K e p l e r a  nie przekonały 
wreszcie naukowców o bezsensowności 
trwania li tylko przy geocentryzmie, a roz
ważania Giordano B r u n a  nie odsłoniły zu
pełnie innego spojrzenia na przestwory Kos
mosu. Jednak antyczna zasada kosmologicz
na ma nie tylko znaczenie historyczne. Jest 
ona interesująca również dla kosmologa 
współczesnego. Założenie, że Ziemia jest 
środkiem Wszechświata można nieco zmie
nić przyjmując, że Wszechświat ma w ogóle 
jakiś środek. Takie założenie można nazwać 
uogólnioną antyczną zasadą kosmologiczną. 
Otóż istnieje pewne relatywistyczne rozwią
zanie zwane rozwiązaniem Schwarzschilda 
dla pola grawitacyjnego jednopunktowej 
masy. W niektórych abstrakcyjnych rozwa
żaniach jest ono traktowane jako model kos
mologiczny, oczywiście model nie przedsta
wiający realnego Wszechświata. Podobnie 
w roku 1978 trójka kosmologów Georg F.R. 
E 11 i s , R. M a a r t e n s  i S.D. N e I opubli
kowali model Wszechświata posiadający 
środek w centrum naszej Galaktyki, od któ
rego średnia gęstość materii spada równo
miernie we wszystkich kierunkach. W pracy 
pokazali, że takie założenie nie prowadzi do 
żadnych sprzeczności z obserwacjami. Praca 
została wykonana po to, aby pokazać jak 
bardzo wieloznaczne są nasze wiadomości o 
odległych galaktykach i kwazarach, i że na
wet taki, skądinąd niewiarygodny, galakto- 
centryczny model równic dobrze, jak inne 
„bardziej rzeczywiste” pasuje do danych ob
serwacyjnych. Praca nie była tylko żartem. 
Wraz z innymi pracami Ellisa i jego współ-
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pracowników rzuciła nieco światła wpraw
dzie nie na budowę Wszechświata, ale na 
stan współczesnej kosmologii.

Ale nie tylko „uogólniony geocenlryzm”, 
ale i geocentryzm par excelence trwa we 
współczesnej astronomii. Astronomiczne 
układy współrzędnych można sklasyfiko
wać, według ich środków. Istnieją więc 
układy topocentryczne -  związane z miej
scem na Ziemi, w którym się znajduje obser
wator, geocentryczne -  o środku w centrum 
Ziemi, heliocentryczne -  związane ze środ
kiem Słońca, galaklocentryczne i wiele in
nych. Obserwator zapisuje wyniki obserwa
cji we współrzędnych lopocentrycznych i 
chce mieć również dane do obserwacji poda
ne w tych współrzędnych. Efemeryd astro
nomicznych nie sposób publikować dla każ
dego miejsca Ziemi osobno. Wprawdzie 
wiele rachunków astronomicznych wykonu
je się heliocentrycznie, ale oprócz szczegól
nych przypadków (np. efemerydy wscho
dów Słońca lub zaćmień gwiazd przez Księ
życ) najwygodniej jest podawać w efemery
dach przewidywane położenia geocentrycz
ne. Każdy obserwator może je łatwo przeli
czyć na efemerydy dla swego miejsca obser
wacji. Tak więc układ geocentryczny jest, 
jak dotąd, trwałą pozostałością po geocen- 
trycznej z istoty, antycznej zasadzie kos
mologicznej. Możemy wierzyć Koperniko
wi, że Słońce leży w centrum naszego ukła
du planetarnego, możemy wiedzieć, że 
Wszechświat nie posiada środka, ale w pra

ktyce obserwacyjnej najwygodniej jest nam 
patrzyć na Kosmos geocenlrycznie. Zresztą 
teoria względności mówi, że wszystkie ukła
dy odniesienia są jednakowo prawomoc
ne...

O O O

Obraz klasycznej, greckiej kosmologii 
byłby niepełny, gdybym sugerował, że 
wszyscy ówcześni kosmologowie mieli po
glądy geocentryczne. Istnieli i inni. A n a -  
k s y m e n e s o w i  z Miletu (ok. 582 -  525 
A.C.) przypisuje się sformułowania hipotezy
o istnieniu innych układów planetarnych, w 
pozostałych urywkach nauk D e m o k r y t a  
(ok. 460 -  370 A.C.) można się dopatrzeć 
poglądów o nieskończoności Wszechświata, 
zaś E p i k u r  (341 -  270 A.C.) uważał 
Wszechświat za materialny, nieskończony i 
niezmienny w czasie. Wiadomo też że A r y - 
s t a r c h  z Samos (ok. 320 -  250 A.C.) 
twierdził iż Ziemia krąży wokół Słońca, a 
nie na odwrót. Niektóre z tych poglądów od
żyły w innych miejscach i epokach oraz wy
warły potem wpływ na kosmologię. Współ
cześnie jednak nie wyszły poza rozważania 
filozoficzne i nie doprowadziły ani do kon
kretnych modeli wszechświata, ani do sfor
mułowań, które miałyby charakter zasad 
kosmologicznych. Podczas gdy dominujący 
wówczas geocentryzm doprowadził do wie
lu obliczeń modelowych i królował przez 
przeszło 2000 lat w kosmologii.

KRONIKA

SOHO

Zanim powiemy coś o SOHO (czyli Solar 
and Heliospherical Observatory) przypo
mnijmy sobie trochę historii dotyczącej 
pozaatmosferycznych badań Słońca.

Początek tych badań datuje się na dzień 
10 października 1946 r. kiedy to na pustyni 
White Sands w New Mexico, wystrzelono 
poniemiecką rakietę V2 na wysokość 90 km
i otrzymano, po raz pierwszy, obraz Słońca 
w ultrafiolecie (UV).
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Dopiero w 1957 roku, M arlin S c h w a 
r z  s c h i 1 d i Lyman S p i t z e r  wysłali, na 
wysokość 25 km nad powierzchnię Ziemi za 
pom ocą balonu Stratoscope I, autom atyczną 
aparaturę do obserwacji Słońca. W krótce po 
wystrzeleniu przez ZSRR 1 Sputnika, szybko 
znalazły się w USA pieniądze na Startosco- 
p e  II i uzyskano za jego pomocą zdjęcia gra
nul o średnicy 160 km i strukturze sześcio- 
boku na Słońcu. W taki to sposób uzyskano 
lepsze i wyraźniejsze zdjęcia słonecznej gra
nulacji niż za czasów J a n s s e n a .  Ten 
francuski astronom , z podparyskiego Meu- 
don, wykonał w dniu 1 kwietnia 1894 r. tzw. 
m okre zdjęcie granulacji Słońca na kliszy, za 
pom ocą 13 cm teleskopu, z czasem ekspozy
cji 1/300 sek. Jenssen otrzym ał ostry obraz 
granulacji o średnicy od 800 -  1600 km. 
Przez ponad 60 lat było to najlepsze zdjęcie 
powierzchni fotosfery Słońca.

W dniu 12.X.1958 miało miejsce na Pa
cyfiku całkow ite zaćm ienie Słońca. Przygo
tow ano 6 rakiet typu Nike-Asp  do obserwacji 
rentgenow skich Słońca, które w ystrzeliw a
no kolejno, z okrętu płynącego w pasie cał
kowitego zaćm ienia. Pierwsze rentgeno
wskie zdjęcie Słońca uzyskał H erbert Fried
man & Comp. dnia 19.IV. 1960, metodą ca
mera obscura. Potem nastąpiła epoka OSO -  
O rbiting Solar Observatory. Pierwszego sa
telitę tego typu um ieszczono na orbicie na 
początku lat sześćdziesiątych. W sumie było 
ich osiem. Ich teleskopy były stosunkowo 
małe, a uzyskane wyniki znalazły się w cie
niu innych osiągnięć z pierwszej połowy lat 
siedem dziesiątych.

W  pięćsetną rocznicę urodzin M ikołaja 
Kopernika, NASA w ystrzeliła 14 m aja 1973 
r. SKYLAB, stację załogową do obserwacji 
Słońca. Ogółem  Skylab dokonał 34981 obie
gów Ziemi i zakończył swój żyw ot w dniu 
11.VI. 1979 r. Doniosłość misji Skylab pole
gała na tym, że po raz pierwszy duży tele
skop znalazł się w Kosmosie. Dzięki niemu

m ożliwe były m.in. badania ultrafioletowe
go widma Słońca. Skylab wyposażony też 
był w teleskop W oltera, do obserwacji w za
kresie rentgenowskim. Badania w tym za
kresie widm a wykazały, że pola m agnetycz
ne związane z powierzchnią Słońca rozcią
gają się do korony. Tam gdzie pola m agne
tyczne są silniejsze, mocniejsze je st również 
prom ieniowanie rentgenowskie.

W  dniu 14 lutego 1980 r. wystrzelono sa
telitę SMM -  Solar M aximum M ission, o 
m asie 2268 kg, z 7 instrumentami na pokła
dzie, przeznaczonym i do obserwacji Słońca. 
W kwietniu 1984 r. Challenger złowił na 
orbicie „fikający” statek SMM i jego załoga 
naprawiła go, a w łaściwie wymieniła w nim 
zepsute żyroskopy na nowe. W dniu 2 grud
nia 1989 r. SMM dokonał ostatniego okrąże
nia Ziemi, a w ciągu swej misji zarejestrował 
ogółem około 2500 rozbłysków na Słońcu.

SPACELAB -  nowej generacji stacja 
kosmiczna rozpoczęła pracę 28.XI. 1983, a 
była obsługiwana przez wahadłowce. Kata
strofa Challengera  w 1986 r., odsunęła nieco 
w cień badania prowadzone za ich pomocą.

W grudniu 1974 r. wystrzelono (ESA) 
sztuczną planetę Helios /, która 15 kwietnia 
1975 r. osiągnęła peryhelium w odległości 
46 min km, zbierała dane o Słońcu aż do 
1986 r. W ślad za tą sztuczną planetą, wy
strzelono H eliosa II w styczniu 1976 r., któ
rego peryhelium wynosiło 43.4 min km. Za
kończył on swą pracę 3 m arca 1980 r. Uzy
skano za ich pom ocą ciekawe wyniki odnoś
nie wiatru słonecznego i struktury pola mag
netycznego.

W sierpniu 1991 r. Japończycy wystrzelili 
satelitę Solar-A, którem u na orbicie zm ie
niono imię na YOHKOH. Był on wyposażo
ny w teleskopy do obserwacji Słońca w 
miękkim i twardym zakresie prom ieniowa
nia X, oraz szerokopasm owy spektrom etr do 
obserwacji w zakresie prom ieniowania X i 
G am m a Słońca, oraz spektrom etr krystalicz-
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ny Bragga do obserwacji Słońca w liniach 
siarki, wapnia i żelaza (normalnie niem ożli
wych do obserwacji z powierzchni Ziemi), 
wszystko z dużą zdolnością rozdzielczą. 
Uzyskano niezwykle cenny m ateriał badaw 
czy dotyczący struktur obszarów aktywnych 
i dziur koronalnych.

Ponieważ do początku lat 90, uzyskiwane 
rezultaty badań Słońca pochodziły jedynie z 
płaszczyzny ekliptyki, więc aby otrzym ać 
informacje trójwymiarowe, w październiku 
1992 r. wystrzelono (NASA i ES A) satelitę 
ULYSSES, który skierowany został w kie
runku Jowisza. Dzięki polu grawitacyjnemu 
tego olbrzyma, Ulysses w lutym 1993 r. 
zmienił trajektorię lotu tak, iż poruszając się 
nieomal w płaszczyźnie prostopadłej do 
ekliptyki, latem 1994 r. przeleciał nad połu
dniowym biegunem Słońca, zaś na jesieni 
1995 r. nad jego biegunem północnym. 
Dzięki uzyskanym wynikom, m ożna było 
m.in. zweryfikować teoretyczne rozważania 
odnośnie struktury i wielkości pola m ag
netycznego Słońca i wiatru słonecznego w 
trzech wymiarach.

Na początku lat 90-tych rozpoczęto z Zie
mi ciągłe monitorowanie Słońca, tzw. 
GONG (Global Oscillation Network G ro
up). W tym programie pracuje dwoje Pola
ków: prof. W ojciech D z i e m b o w s k i  z 
CAM Ku i dr Jadwiga D o n a t  o w i c  z z 
Uniwersytetu W iedeńskiego.

GONG składa się z 6 identycznych kamer 
dopplerowskich tak rozmieszczonych w ob
serwatoriach na Ziemi, że zapewniają one w 
szerokim zakresie ciągłą (chodzi o długo
trwałe nieprzerwane okresy monitorowania 
Słońca) obserwację modów drgań słonecz
nych. Typowa prędkość zmian amplitudy 
modu akustycznego (p) jest rzędu 1 cm/sek, 
przy towarzyszących relatywnych zmianach 
jasności rzędu 10‘7; i teoretycznie przewidy
wanych zmianach amplitudy grawitacyj
nych modów (g) około 10 razy mniejszych.

Naziem ne badania Słońca uzyskiwane w 
programie GONG i z Kosmosu za pomocą 
SOHO, uzupełniają się wzajemnie.

Solar and Heliospheric Observatory, jest 
owocem współpracy między ESA i NASA. 
Myśl zbudowania takiego obserwatorium, 
zrodziła się jeszcze w 1982 r. Przez następne 
lata trwały prace koncepcyjne i studialne, tak 
że na przełom ie 1993/94 gotowy był model 
stacji. W dniu 1 sierpnia 1995 r. laborato
rium SOHO, zostało przetransportowane 
statkiem z Tuluzy na Przylądek Kennediego.

SOHO to 2 tony sprzętu, 12 instrumentów 
-  wystrzelony został 2 grudnia 1995 r.; na 
swą orbitę wszedł 14 lutego 1996 r. (tzw. 
Halo orbita) w punkcie Lagrange’a L I, w 
odległości 1.5 min km od Ziemi. Od kwiet
nia 1996 zaczęły spływać nieprzerwanie na 
Ziemię pierwsze wyniki obserwacji Słońca z 
pokładu SOHO.

W szelkie bliższe dane o tym eksperym en
cie są dostępne w sieci: Internet http: //so- 
how ww.nascom .nasa.gov/

Spośród wymienionych instrumentów 
um ieszczonych na pokładzie tego statku 
kosmicznego: trzy -  „sondują” wnętrze 
Słońca, sześć -  dokonuje pomiarów jego at
mosfery, a trzy pozostałe -  śledzą rozległe 
wiatry naszej gwiazdy.

Oto wykaz instrumentów i ich rola po
miarowa:
os’ GOLF -  Global Oscillations at Low Fre

quencies, rejestruje prędkość globalnych 
oscylacji Słońca.

«■ VIRGO -  Variability of solar Iradiance 
and Gravity Oscillations, mierzy jasność 
Słońca oraz szczegółowe wydatkowanie 
energii słonecznej.

•»' SOI/M DI -  Solar Oscillations Investiga
tion /  Michelson Doppler Imager, dopple- 
rowska kamera, mierzy prędkość oscyla
cji tworzonych przez fale dźwiękowe 
uwięzione we wnętrzu Słońca.

http://www.nascom.nasa.gov/
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"S’ SUM ER -  Solar U ltraviolet M easure
m ents o f Em itted Radiation, dostarcza da
nych o tem peraturach, gęstościach i pręd
kościach różnych rodzajów gazu w chro- 
m osferze i koronie.

■gp CDS -  Coronal Diagnostic Spectrom eter, 
rejestruje tem peraturę i gęstość gazów w 
koronie.

i®- EIT -  Extrem e-ultraviolet Im aging Tele
scope, dostarcza pełnych obrazów chro- 
m osfery i korony. 

o®1 UVCS -  U ltraViolet C oronograf Spectro
m eter, m ierzy tem peraturę i prędkość ato
m ów wodoru, tlenu i innych jonów  w ko
ronie.

•s 'L A S C O  -  Large Angle Spectroscopic 
Coronograph, dostarcza zdjęć ukazują
cych aktywność korony, jej m asę, pęd i 
energię.

•s’ SW AN -  Solar W ind Anisotropies, m oni
toruje zm iany w wietrze słonecznym 
w raz z szerokością heliograficzną i z cza
sem.

•s’ CELIAS -  Charge, Element and Isotope 
A nalysis System , określa ilościowo masę, 
ładunek, skład chem iczny i rozkład ener
gii cząstek w wietrze słonecznym.

**■ CO STEP -  Com prehensive SupraTher- 
mal and Energetic Particie, określa roz
kład energetyczny protonów, jonów  helu 
i elektronów.
ERN E -  Energetic and Relativistic Nuclei 
and E lectron, mierzy rozkład energii i 
skład izotopowy protonów, różnych jo 
nów i elektronów.
Podział globalny funkcji SOHO: GOLF, 

V IRGO, SOI/M DI -  heliosejsm ologia, CE
LIAS, COSTEP, ERNE -  eksperym enty po
miarów cząstek, CDS, EIT, LASCO, SU
M ER, SW AN, UVCS -  eksperym ent koro- 
nalny.

Adam Michalec

Dwudziestolecie misji Voyager

M ijające właśnie dwudziestolecie misji 
Voyager jest dobrą okazją do przypomnienia 
jednego z najbardziej płodnych dotychczas 
przedsięw zięć w eksploracji przestrzeni kos
micznej. Pierwsze koncepcje sondowań 
wielkich planet Układu Słonecznego zrodzi
ły się w USA w końcu lat sześćdziesiątych 
na fali sukcesów związanych z realizacją 
programu księżycowego i sondowaniami 
najbliższych Ziemi planet. W  szczególności 
powstał am bitny projekt tzw. Wielkiej W y
prawy (ang. Grand Tour). Przewidywał on 
wystrzelenie z Ziemi w latach 1976 i 1977 
dwóch sond kosmicznych, których trajekto
rie przebiegałyby w pobliżu Jowisza, Satur
na i Plutona, a następnie w 1979 roku kolej
nej pary sond, które przeleciałyby koło Jowi
sza, Urana i Neptuna. Loty takie okazały się 
możliwe dzięki sprzyjającej w tym czasie 
wzajemnej konfiguracji planet. W  staraniach 
o fundusze na to przedsięwzięcie podkreśla
no, że następna taka okazja zdarzy się dopie
ro za około 175 lat. N iestety nie doszło do 
realizacji tych ciekawych zamierzeń.

Skromniejszy program wysłania dwóch 
bliźniaczych sond do Jowisza i Saturna roz
poczęto w 1972 roku. W krótce okazało się 
jednak, że jedną z sond uda się być może 
skierować do wszystkich czterech wielkich 
planet. Przygotowania misji Voyager ruszy
ły pełną parą. Start odbył się w 1977 roku: 20 
sierpnia V oyagera 2 i 5 września Voyagera 
1. Obie sondy (o masie startowej 825 kg z 
czego na aparaturę naukową przypadało 105 
kg) wyposażone były przede wszystkim w 
dwie kamery telewizyjne oraz czujniki pod
czerwieni i nadfioletu, detektory plazmy i 
prom ieniowania kosmicznego, oraz m agne
tometr.

Osiem miesięcy po starcie, w kwietniu 
1978 roku, gdy sonda Voyager 2 zbliżała się 
do pasa planetoid, błędny rozkaz z Ziemi
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spowodowany pomyłką operatora, dopro
wadził prawdopodobnie do uszkodzenia jej 
głównego odbiornika radiowego. Przez 7 dni 
brak było z nią kontaktu, ale w końcu udało 
się uruchomić i odpowiednio dostroić od
biornik zapasowy. Pełna łączność z sondą 
została szczęśliwie przywrócona.

Do Jow isza pierwszy doleciał Voyager 1 
mijając go 5 m arca 1979 roku w odległości 
277,4 tys. km od warstw powierzchniowych 
planety. Voyager 2 zbliżył się do Jowisza 9 
lipca 1979 roku, ale tym razem -  dla unik
nięcia niebezpieczeństwa związanego z pa
sami radiacyjnymi planety -  zadbano, aby 
m inimalna odległość sondy od jego powie
rzchni była większa i ostatecznie wyniosła 
650,2 tys. km. Rezultatem przelotu obu sond 
koło Jowisza było uzyskanie ponad 33 tys. 
zdjęć Jowisza i jego satelitów o kilom etro
wej zdolności rozdzielczej, które um ożliwi
ły zwielokrotnienie zasobu wiedzy o najwię
kszej planecie Układu Słonecznego i jej oto
czeniu. Do najciekawszych osiągnięć należy 
m.in. odkrycie aktywności wulkanicznej 
księżyca Io (do którego Voyager 1 zbliżył 
się na odległość 21 tys. km), poznanie cieka
wej struktury magnetosfery planety, odkry
cie pierścieni Jowisza i związanych z nimi 
dwóch księżyców.

Bliski przelot koło Jowisza sondy Voy
ager 1 umożliwił następnie takie jej przejście 
w pobliżu Saturna, że zbliżyła się do najbar
dziej intrygującego spośród jego księżyców, 
Tytana, na odległość zaledwie 4500 km. Sa
mą planetę Voyager 1 minął 11 listopada
1980 roku w odległości od jej warstw powie
rzchniowych równej 123,9 tys. km. Przelot 
Voyagera 2 koło Saturna w dniu 25 sierpnia
1981 roku, w minimalnej odległości od po
wierzchni 100,8 tys. km, został tak zaplano
wany, aby jego oddziaływanie grawitacyjne 
zmieniło trajektorię sondy w taki sposób, że
by w przyszłości mogło dojść do je j zbliże
nia także i z Uranem. Podczas przelotu koło

Saturna, gdy kamery Voyagera 2 wykony
wały wiele zdjęć, nastąpiła kolejna awaria: 
zacięła się ruchoma platform a skanująca. 
Poszukiwania źródła usterki przeprow adzo
ne na ziemskim symulatorze wskazały na 
wadę systemu smarowania, którą zdołano 
usunąć serią ogrzewań i chłodzeń całego 
urządzenia. Sondy Voyager dostarczyły 
szczególnie wiele nowych informacji o sub
telnej strukturze pierścieni Saturna oraz o 
układzie satelitów tej planety, spośród któ
rych 6 zostało dzięki nim odkrytych.

Po przejściu koło Saturna tor Voyagera 1 
został silnie odchylony od płaszczyzny ru
chu planet, w której dotychczas sonda się 
poruszała, unosząc ją  ponad tę płaszczyznę, 
czyli ku stronie północnej, pod kątem około 
35°. Voyager 1 stałe oddala się od Słońca z 
prędkością około 520 min km na rok (17.4 
km/s).

Voyager 2 doleciał do Urana w 1986 roku 
mijając go 24 stycznia z prędkością około 65 
tys. km /godz w odległości około 81,4 tys. 
km od warstwy obłoków spowijających pla
netę. Niemal wszystko, co dziś wiadomo o 
tej odległej planecie, nauka zawdzięcza mi
sji Voyagera. Nawet tak podstawową infor
mację o niej, jak okres obrotu wokół osi, 
udało się wiarygodnie wyznaczyć dopiero 
dzięki tej sondzie. Voyager 2 odkrył 10 no
wych satelitów Urana, stwierdził obecność 
osobliwego pola magnetycznego tej planety 
i zbadał jej magnetosferę, ukazał wiele zdu
miewających wiadomości o jej księżycach, 
odkrył dwa nowe pierścienie planety i umo
żliwił poznanie ju ż  znanych.

Kolejny sukces, jakim  stał się przelot 
Voyagera 2 koło Urana, zachęcił do podjęcia 
próby skierowania sondy do jeszcze dalszej 
planety Układu Słonecznego, Neptuna. Tym 
razem oddziaływanie grawitacyjne Urana 
nie było w stanie odpowiednio zm ienić tra
jektorii i wobec tego niezbędna jej korekta 
wymagała uruchomienia silnika sondy. Było
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to przedsięw zięcie niezwykle ryzykowne 
zw ażyw szy na wiek sondy, który już  znacz
nie przekroczył zakładany na 5 lat czas jej 
funkcjonow ania. W yzwanie jednak  podjęto, 
silnik pracował przez 2.5 godziny i 25 sierp
nia 1989 roku, po upływie 12 lat od startu, 
V oyager 2 przem knął nad północnym  biegu
nem N eptuna w odległości zaledwie 4850 
km od powłoki chm ur okalających planetę. 
W szystkie przyrządy sondy zadziałały i do 
Ziem i dotarł potok informacji o prawie zu
pełnie dotychczas nieznanej planecie. I tym 
razem  V oyager 2 dokonał niezwykłych od
kryć: 6 nowych satelitów, słabe pierścienie 
planety, osobliwe pole m agnetyczne, super- 
huraganow e wiatry w atm osferze, których 
prędkość dochodzi do 1400 km /godz. W  kil
ka godzin po wielkim zbliżeniu do planety 
przeleciał jeszcze w odległości około 40 tys. 
km koło największego jej księżyca Trytona, 
na którym  odkrył m.in. działalność wulkani
czną.

Po zbliżeniu do N eptuna tor V oyagera 2 -  
podobnie jak  wcześniej V oyagera 1 -  został 
silnie odchylony od płaszczyzny ruchu pla
net, w której dotychczas sonda się poruszała, 
kierując ją  poniżej tej płaszczyzny, czyli ku

stronie południowej, pod kątem około 48°. 
V oyager 2 stale oddala się od Słońca z pręd
kością około 470 min km na rok (15.9 km/s).

Obie sondy są ciągle czynne dzięki wypo
sażeniu ich w term ojądrowe źródła energii, 
które przy starcie dawały moc 470 watów, a 
obecnie dostarczają jeszcze 335 watów. 
Ocenia się, że pracować będą co najmniej do 
2020 roku. Ich zadaniem jest obecnie poszu
kiwanie granic heliosfery czyli okołosłone- 
cznego obszaru dominacji plazmy wiatru 
słonecznego nad plazmą ośrodka między- 
gwiazdowego. Z rozważań teoretycznych 
wynika, że odległość od Słońca tej granicy, 
którą nazywa się heliopauzą, jest zawarta w 
przedziale od 110 do 160 j.a. Przed heliopau
zą, gdzieś między 62 a 90 j.a., Voyagery 
powinny napotkać jeszcze jedną charaktery
styczną granicę zwaną term inalną falą ude
rzeniową, czyli obszarem gdzie zachodzi 
gwałtowna zm iana prędkości
naddźwiękowej na poddźwiękową wiatru 
słonecznego. Voyager 1 znajduje się obecnie 
w odległości około 67 j.a. od Słońca, a Voy
ager 2 w odległości około 53 j.a.

K rzysztof Ziotkowski

PORADNIK OBSERWATORA

Uwagi o mikrometrze krzyżowym

O bserw atorzy wykonujący obserwacje 
pozycyjne używają kilku typów m ikrom e
trów. Jednym  z nich je st m ikrom etr krzyżo
wy. Składa się on z dwóch lam elek ustawio
nych względem  siebie pod kątem  prostym. 
O bserw acje takim m ikrom etrem  polegają na 
uchw yceniu m om entów kontaktów  dwóch 
gw iazd porównania i obiektu (najczęściej 
kom ety lub planetoidy) z lam elkam i m ikro
m etru (razem  6 m om entów czasu po dwa dla 
każdego obiektu).

N iekiedy zdarza się jednak i tak, że obser
watorowi nie uda się złapać jednego z kon
taktów z którąś z gwiazd porównania, a to 
najczęściej z powodu wyjścia gwiazdy z po
la w idzenia teleskopu przed spodziewanym 
kontaktem z lam elką (czyli tracimy jeden 
m om ent czasu). M amy zatem 2 momenty 
kontaktów dla obiektu (komety) i 3 m om en
ty kontaktów dla gwiazd. W zory służące do 
w yliczania nieznanej pozycji obiektu (ko
mety) z pom iarów  m ikrom etrycznych, wy
m agają podania wszystkich 6 momentów 
kontaktów, rów nież dla gwiazd porównania.
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C zy w takiej sytuacji straciliśmy m ożliwość 
wyznaczenia pozycji obiektu (komety)? 
Okazuje się, że w przypadku mikrometru 
krzyżow ego wystarczą trzy momenty konta
któw z gwiazdami porównania z których 
można w yznaczyć czwarty, „zgubiony” . 
W yprowadzenie wzoru na wyznaczenie bra
kującego momentu kontaktu jest następują
ce:

Niechaj naszym „zgubionym ” momen
tem będzie t2’ (rysunek). Skorzystajmy ze

wzorów dla mikrometru lam elkowego poda
nych w Poradniku Miłośnika Astronomii P. 
Kulikowskiego, str. 308:

82-81
O C 2-a i=/2 -fl+ -

15cos
82+81

•tgei

oraz:

a.2-ai=t 2~t 1+-
82-81

15cos-
82+81 -tg£2

( 1)

(2)

gdzie a , 8 oznaczają współrzędne gwiazd w 
układzie równikowym  (we wzorach a  wyra
żamy w sekundach czasu, zaś 8 w sekundach 
kątowych); ti, t f  itd. oznaczają momenty 
kontaktów gwiazd z lamelkami w kolejności 
jak  na rysunku (różnice czasów we wzorach 
wyrażamy w sekundach), zaś ei i £2 są kąta
mi między lamelkami, a kołem godzinnym 
w czasie obserwacji. Oznaczm y też dla upro
szczenia że:

B =
82-81

82+81
15cos

z

oraz skorzystajmy z faktu iż lamelki są usta
wione względem  siebie pod kątem prostym:

tg£2=tg(e i - 90° )=—c tge 1 =-
tgei

(3)

O znaczm y też przez A różnice momen
tów czasów  i współrzędnych np.: AOC21 = 0.2 
-  a i ,  itp.

W zory ( 1) i (2) z uwzględnieniem (3) i 
wprowadzonych upraszczających oznaczeń 
m ożemy zatem zapisać jako:

A0C21 = A t2i+Btgei (4)

oraz

AOC21 = At'2\-B -
tgt 1

(5)

Jest to układ dwóch równań na dwie nie
wiadome tgei i moment t’ 2. W yznaczając z 
pierwszego z tych równań tg e i, wstawiając 
do drugiego i dokonując prostych prze
kształceń otrzymujemy:

Af'21 =
B :

ACX21— A/21
+ A cX21

W racając do poprzednich oznaczeń mamy: 

/ 82-81

t' 2 =

15 cos
81+82

+ 012-a 1+/1
(a 2 - a i)- (f2 - n )

Jest to szukany w zór na moment t’2. Zu
pełnie analogiczne wzory można wyprowa
dzić dla pozostałych trzech momentów kon
taktów gwiazd porównania z lamelkami mi
krometru. Naturalnie o ile to m ożliwe należy 
unikać sytuacji w których „gubim y” mo
menty kontaktów gwiazd porównania z la
melkami mikrometru. Im mniej bowiem 
kontaktów (czyli obserwacji!) tym mniejsza 
dokładność, a więc i wartość uzyskanej po
zycji obiektu (komety).

Tomasz Krzyt
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OBSERWACJE

Rysunki kom ety H ale’a-Boppa

Rysunki komety C / l995 O l Hale-Bopp 
wykonałem  7 i 10 marca 1997 roku używa
jąc teleskopu N ew tona o średnicy zw ierciad
ła 25 cm i pow iększeniu 64 razy (L250) oraz 
refraktorów  o średnicach obiektywów 60 i 
64 mm i pow iększeniach 10 i 32 razy (R60 i 
R64). O brazują one rozprzestrzenianie się

1997.03.10.19.10.-19.40. U.T. L 250 64x

jonow ej, gazowej i pyłowej materii wzglę
dem jądra komety. Rysunek głowy komety z 
10 marca przedstawia także zjawisko pod
wójnego „halo” tworzącego się w tej części 
otoczki komety, która znajduje się na drodze 
światła odbitego od bardzo jasnej otoczki w 
kierunku obserwatora.

Franciszek Chodorowski

1997.03.0718.20.-18.35 U.T. 

R 60 10x

R64 32x

ELEMENTARZ URANII

Galaktyki

Galaktyki, skupiska gwiazd oraz materii 
znajdującej się między nimi, o rozm aitych 
rozm iarach (poczynając od kilkuset parse
ków do ponad 100 kiloparseków), oddzielo
ne od siebie średnio o kilkanaście (kilka do

kilkudziesięciu) swoich średnic. Pomiędzy 
galaktykami przestrzeń wypełniona jest bar
dzo rzadkim  ośrodkiem  międzygalaktycz- 
nym, w którym gwiazd nie ma.

Największe (ponad 100 kpc średnicy) ga
laktyki m ogą zawierać więcej niż 1012 
gwiazd, a najm niejsze, tzw. karłowate, przy-
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pom inają ogromne gromady kuliste liczące 
miliony gwiazd. Galaktyki karłowate dają 
się obserwować tylko w naszym najbliż
szym sąsiedztwie, bo dalsze są zbyt słabe by 
dało się je  wykryć. Nasza Galaktyka (pisana 
zawsze z dużej litery) jest o k a z a ła -m a  śred
nicę około 30 kps i zawiera około 2 x 1011 
gwiazd.

Galaktyki nazywano dawniej m gław ica
mi pozagalaktycznym i, bo oglądane za po
mocą małych instrumentów wyglądają jak 
obłoki gazu i pyłu w Galaktyce; wszystkie 
rozmyte obiekty klasyfikowano jako „m gła
wice” . Dopiero w 1924 r. Edwin Powell 
H u b b l e  zauważył, że cefeidy znajdujące 
się w „m gławicach” M31, M33 i NGC 6822 
świecą tak słabo, że muszą znajdować się 
dalej niż krańce „naszego” skupiska gwiazd, 
w innym skupisku -  dziś powiedzielibyśmy, 
że w innej galaktyce. Część zatem mgławic 
nie należy do Galaktyki i dlatego nazwano je  
pozagalaktycznymi. Obecnie terminu tego 
prawie się już nie używa.

Pod względem budowy galaktyki dzieli 
się na: eliptyczne (oznaczane E), soczewko- 
wate (S0), spiralne (S oraz SB) i nieregular
ne (I lub IR -  od ang. irregular).

W zależności od obserwowanego stopnia 
spłaszczenia galaktykom eliptycznym przy
pisuje się podtypy (typ E0 to galaktyka kuli
sta, E3 jest nieco spłaszczona, ale mniej niż 
np. E5 itd.). Stopień spłaszczenia definiuje 
się jako stosunek różnicy dużej a i małej b 
półosi (widzianej jako elipsa galaktyki) do 
osi dużej pomnożony przez 10 tzn. 10 
(a-b)la.

Galaktyki spiralne występują najczęściej 
i wyglądają najbardziej malowniczo. Duża 
część ich masy skupiona jest -  jak  w naszej 
Galaktyce -  w tzw. spiralnych ramionach 
(wzdłuż nich bowiem ułożone są świecące 
gwiazdy). Ramiona nie są sztywnymi 
„szprycham i”, a jedynie falą gęstościową, 
która przejściowo zagęszcza a potem rozrze

dza ośrodek. Jasny „początek” ramion jest 
jakby zakotwiczony w galaktycznym cen
trum, a koniec stopniowo zanika w ośrodku 
między galaktycznym .

Galaktyki spiralne z poprzeczką (SB -  od 
ang. bar -  poprzeczka) m ają mniej lub bar
dziej wyraźny jasny pas przechodzący przez 
galaktyczne jądro  i dopiero z niego rozwijają 
się ramiona. Nie jest wykluczone, że Gala
ktyka także ma przechodzącą przez jądro  po
przeczkę. Galaktyki spiralne podzielono na 
podtypy w zależności od stopnia zwartości -  
Sa m ają bardzo ciasno wokół jądra nawinię
te ramiona, Sb nieco luźniej, a w Sc ram iona 
są szeroko rozwinięte. Podobne oznaczenia 
stosuje się dla galaktyk z poprzeczką (Sba, 
Sbb i Sbc).

Typem pośrednim między galaktykami 
eliptycznymi a spiralnymi są galaktyki so- 
czewkowate -  nie widać w nich ramion, ale 
wybrzuszone jądro  w środku zanikającego 
ku brzegom dysku, bez widocznych ramion. 
M ogą to być oczywiście galaktyki spiralne 
widziane dokładnie w płaszczyźnie dysku.

Galaktyki nieregularne jak  sam a nazwa 
wskazuje nie m ają określonej struktury, w y
glądają trochę jak  „rozkruszone” galaktyki 
spiralne.

Opisana klasyfikacja, wprowadzona 
przez H ubble’a w 1926 r., odwołuje się wy
łącznie do m orfologicznych cech galaktyk. 
Trochę sugeruje ona hipotetyczną ewolucję: 
od galaktyk eliptycznych typu E0 przez co
raz bardziej spłaszczone tzn. E 1, E 2 ,... przez 
soczewkowe aż do galaktyk spiralnych 
(gdzie mamy rozwidlenie na zwykłe spiralne 
i spiralne z poprzeczką).

W galaktykach eliptycznych praktycznie 
cała m asa skupiona jest w starych gwiaz
dach. Młodych gwiazd nie widać też w gala
ktykach soczewkowatych. Natom iast w spi
ralnych stare gwiazdy skupione są blisko ją 
dra i w sferycznym, rzadkim halo, a gwiazdy 
młode i materia między gwiazdowa -  w dys-



9 /1997 U R A N IA 253

ku i ramionach.
Dziś wiadom o, że klasyfikacja H ubble’a 

nie odzw ierciedla ewolucji galaktyk, ale jest 
bardzo przydatna. M a znacznie więcej 
wspólnego z m om entem  pędu (czyli z obro
tem galaktyk) niż z ich wiekiem.

W grom adach galaktyk w idać ponadto o l
brzymie galaktyki o eliptyczfiym jądrze i 
rozległej otoczce -  klasyfikuje się je  jako 
galaktyki D (nie istniejące w klasyfikacji 
H ubble’a).

Opisana klasyfikacja dotyczy m orfologi
cznych cech galaktyk w idocznych w pro
m ieniow aniu optycznym . Galaktyki szcze
gólnie intensyw nie prom ieniujące w dzie
dzinie radiowej lub w prom ieniow aniu krót
kofalowym  nazywam y galaktykam i aktyw
nymi, a ich podział na różne kategorie jest 
znacznie bardziej zróżnicowany.

Galaktyki nie są tworam i statycznymi -  
wszystkie gw iazdy, ich gromady, obłoki 
m iędzygw iazdow ej materii -  poruszają się 
po orbitach wokół centrum  macierzystej ga
laktyki; galaktyki rolują wokół osi przecho
dzących przez ich jądra. Pomiary prędkości 
obrotu galaktyk doprowadziły do bardzo 
ciekawych wyników.

Pam iętać należy, że w dziedzinie optycz
nej w idzim y zaledwie część masy znajdują
cej się w galaktykach. Jak wiadom o z badań 
radiow ych galaktyki w ypełnia także wodór 
(tylko czasem  widoczny jako  obłoki mię- 
dzygw iazdow e; na ogół obłoki te są zbyt 
rzadkie, i zbyt chłodne, by je  było widać za 
pom ocą teleskopów  optycznych -  choć w 
sumie stanow ią około 10 procent masy). 
Gdy udało się radioastronom om  zmierzyć 
prędkości obrotu galaktyk w różnych odle

głościach od ich centrum okazało się, że ga
laktyki obracają się o wiele „sztywniej” niż 
na to wskazywałaby znana ich sumaryczna 
(gwiazdy + gaz) masa. Pojawił się problem 
tzw. ciemnej materii, która niewątpliwie ist
nieje, ale której nie znamy (patrz Urania nr 
11 z 1994 i 7/8 z 1995 r.). M oże to być duża 
liczba maleńkich czarnych dziur, m ogą być 
bardzo słabe gwiazdy (które powoli zaczy
namy odkrywać dzięki soczewkowaniu gra
witacyjnemu (patrz Urania 7/8 z 1995 i 2 z 
1996 r.), mogą być nieznane jeszcze cząstki 
elementarne. Paradoksalne je s t to, że ta nie- 
świecąca (dokładniej -  zbyt słabo świecąca 
jak  na nasze możliwości detekcji we wszy
stkich dziedzinach widma) materia stanowi 
b lisko ... 90 procent masy galaktyk. Sytuacja 
jest zatem taka jak  byśmy opisywali dziesię- 
cioklasową szkołę po poznaniu tylko jednej 
najbardziej krzykliwej klasy!

Gwiazdy widoczne nocą na niebie to 
gwiazdy naszej Galaktyki -  szczególnie gę
sto zapełniające obszar Drogi M lecznej. Z 
Polski gołym okiem widać tylko jedną gala
ktykę -  tzw. W ielką M gławicę w Androm e
dzie, M31. Jest rozległa (liniowa je j średnica 
przekracza 23 pc), masywna (2 x 10" masy 
Słońca, 1,5 razy więcej niż Galaktyka) i 
znajduje się blisko jak  na odległości mię- 
dzygalaktyczne (około 675 kpc) -  dzięki te
mu jej rozm iar kątowy na niebie to aż 1,2 na 
4 stopnie. Pojedyncze gwiazdy m ożna w niej 
wyróżnić dopiero za pomocą średniej wiel
kości instrumentów. Na południowej półkuli 
gołym okiem widać dobrze Obłoki M agella
na (W ielki i M ały) -  dwie galaktyki nieregu
larne odległe odpow iednio o 50 kpc i 60 kpc.

MSK

ASTRO-BIT
Ireneusz Włodarczyk
ul. Rewolucjonistów 15/13,42-500 BĘDZIN 
tel. (0-32) 761-29-46

Programy komputerowe, algorytmy, katalogi i inne materiały astronomiczne
KUPNO -  SPRZEDAŻ
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Grudzień 1997

Słońce

Słońce w swym ruchu rocznym po eklip- 
tyce zmierza w kierunku punktu przesilenia 
zimowego i 21 grudnia osiąga najniższy 
punkt ekliptyki pod równikiem niebieskim 
wstępując w znak Koziorożca. Dni są nadal 
coraz krótsze. W Warszawie 1 grudnia Słoń
ce wschodzi o 6h23m, zachodzi o 14h27m, 21 
grudnia wschodzi o 6h43m, zachodzi o 
14h25m, a 31 grudnia wschodzi o 6h45m, ale 
zachodzi o 14h33m.

Księżyc

Bezksiężycowe noce będziemy mieli na 
początku i pod koniec grudnia, bowiem ko
lejność faz Księżyca jest w tym miesiącu 
następująca: pierwsza kwadra 7d06h05m, 
pełnia 14d02h37n\  ostatnia kwadra 
21d21h43m, nów 29d16h56m. W perygeum 
Księżyc znajdzie się 9d 16h57m, a w apogeum 
2 ld23h25m.

Planety i planetoidy

Na początku miesiąca na wieczornym 
niebie można próbować znaleźć M e r k u 
r e g o  nisko nad zachodnim horyzontem ja
ko gwiazdę -0 .3m. Pod koniec miesiąca pla
netę tę można obserwować na niebie poran
nym, nisko nad wschodnim horyzontem, ja 
ko gwiazdę 0.1m. W e n u s  nadal w pobliżu 
swojej maksymalnej elongacji od Słońca, na 
początku miesiąca osiągając 45° i jaśniejąc 
wieczorem jako gwiazda -4.7m. M a r s ,  
znajdujący się w gwiazdozbiorze Strzelca, 
zachodzi stosunkowo niedługo po zachodzie 
Słońca i jest raczej niewidoczny. Wieczorem 
można obserwować J o w i s z a  w gwiaz
dozbiorze Koziorożca jako gwiazdę -2 .2m. 
Przez pierwszą połowę nocy można także 
obserwować S a t u r n a  w gwiazdozbiorze

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 0h czasu uniwersalnego)

Data
1997

P

n
Bo

I-]

Lo

li
XII 1 16.10 0.87 331.58

3 15.32 0.61 305.22
5 14.51 0.36 278.87
7 13.69 0.10 252.51
9 12.84 -0.15 226.16

11 11.98 -0.41 199.80
13 11.10 -0.67 173.45
15 10.20 -0.92 147.10
17 9.29 -1.17 120.75
19 8.36 -1.43 94.40
21 7.42 -1.68 68.05
23 6.48 -1.93 41.71
25 5.52 -2.17 15.36
27 4.56 -2.42 349.02
29 3.60 -2.66 322.68

XII 31 2.63 -2.90 296.34
98 I 2 1.65 -3.13 270.00

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy; Bo, L o -  heliogra- 
ficzna szerokośćć i długość środka tarczy; 
26d04h01m -  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0 ‘ .

Ryb jako gwiazdę 0.6m U r a n  i N e p t u n  
zachodzą niedługo po zachodzie Słońca i są 
w zasadzie niewidoczne. P l u t o n  znajduje 
się w pobliżu Słońca i jest niewidoczny.

W grudniu możemy obserwować w pobli
żu opozycji kilka planetoid:

(4) Westa, (jasność 7.5m). 7 XII: l h 15.3m, 
-1°42’; 17 XII: l h16.7m, -0°49’; 27 XII: 
lh20.4m, 0°16\

(8) Flora, (jasność 9.2m). 7 XII: 0h24.8m, 
-6° 16’; 17 XII: Oh35.1m -4°23’; 27 XII: 
(P41.6mt -2° 18’.
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(9) Metis, (jasność 8.9m). 7 XII: 3hl2.8m, 

16°33’; 17 XII: 3h06.5m, 16°47'; 27 XII: 

3h03.7m, 17° 12’.

(27) Euterpe, (jasność 8.6m). 7 XII: 

6h04.1m, 22°48’; 7 XII: 5h54.1m, 23°00’; 27 

XII: 5h43.5m, 23° 10’.

(23) Thalia, (jasność 7.5m). 7 XII: 

5h07.0m, 25°57’; 17 XII: 4h55.6m, 26°46’; 27 

XII: 4h45.1m, 2T26'.

(349) Dembowska, (jasność 9.7m). 7 XII: 

4h25.7n\ 29°47’; 17 XII: 4hl 6.1m, 29°40'; 27 

XII: 4h08.4m, 29° 12’.

M e t e o ry

W grudniu promieniują dwa roje: Ge- 

m i n i d y (w dniach od 7 do 15) i U r s y d y 

(od 17 do 24). Radiant Geminidów leży w 

gwiazdozbiorze Bliźniąt i ma współrzędne 

rekt. 7h28m, deki. +32°. Radiant Ursydów le

ży w gwiazdozbiorze Małej Niedźwiedzicy i 

ma współrzędne: rekt. 14h28m, deki. +78°. 

Warunki obserwacyjne obu rojów w tym ro

ku nie są dobre w związku z przypadającą na 

połowę miesiąca pełnią Księżyca.

1d20h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 7’,

1d18h12 Początek przejścia II księżyca Jowisza (Europy) 

na tle tarczy planety.

2d15h05 Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) pojawia 

się na tarczy planety.

2d18h44 Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) opusz

cza tarczę planety.

3d05h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 6’.

3d17h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 7'.

3d22h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 3'.

3d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji za

chodniej.

3d18h42 Koniec zaćmienia II księżyca (Europy) przez cień 

Jowisza.

4d12h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4\

5d08h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 3'.

6d18h17 Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez 

tarczę planety.

7d20h Złączenie Wenus z Neptunem w odl. 3'.

7d15h38 Początek przejścia I księżyca Jowisza (lo) na tle 

tarczy planety.

7d16h49 Cień I księżyca Jowisza (lo) pojawia się na tarczy 

planety.

7d17h56 I księżyc Jowisza (lo) schodzi z tarczy planety.

8d16h15 Koniec zaćmienia I księżyca (lo) przez cień Jowi

sza.

9d07h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 0.2'.

9d18h04 III księżyc Jowisza (Ganimedes) schodzi z tarczy 

planety.

10d16h07 Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) 

przez tarczę planety.

11d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji 

wschodniej.

12d15h28 Cień II księżyca Jowisza (Europy) opuszcza tar

czę planety.

14d14h45 Cień IV księżyca Jowisza (Callisto) pojawia się 

na tarczy planety.

14d17h38 Początek przejścia I księżyca Jowisza (lo) na tle 

tarczy planety.

15d19h Złączenie Marsa z Neptunem w odl. 2'.

15d14h47 Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez 

tarczę planety.

15d18h10 Koniec zaćmienia I księżyca (lo) przez cień Jo

wisza.

16d15h31 Cień I księżyca Jowisza (lo) opuszcza tarczę 

planety.

17d08h Merkury w dolnej koniunkcji ze Słońcem.

19d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji za

chodniej..

19d15h12 Cień II księżyca Jowisza (Europy) pojawia się na 

tarczy planety.

19d15h59 II księżyc Jowisza (Europa) schodzi z tarczy 

planety.

19d18h06 Cień II księżyca Jowisza (Europy) opuszcza tar

czę planety.

20d16h38 Koniec zaćmienia III księżyca (Ganimedesa) 

przez cień Jowisza.

21d20h08m05s Słońce wstępuje w znak Koziorożca, jego 

długość ekliptyczna wynosi wówczas 270'; rozpoczy

na się zima astronomiczna.

22d11h Złączenie Wenus z Marsem w odl. 1".

22d15h08 Początek zakrycia IV księżyca Jowisza (Callisto) 

przez tarczę planety.

22d16h47 Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez 

tarczę planety.

23d15h09 Cień I księżyca Jowisza (lo) pojawia się na tar

czy planety.

23d16h271 księżyc Jowisza (lo) schodzi z tarczy planety.

23d17h27 Cień I księżyca Jowisza (lo) opuszcza tarczę 

planety.

24d8h Złączenie Wenus z Uranem w odl. 0.1'.

26d19h Złączenie Marsa z Uranem w odl. 0.6'.
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26d15h53 Początek przejścia II księżyca Jowisza (Europy) 
na tle tarczy planety.

26d17h49 Cień II księżyca Jowisza (Europy) pojawia się na 
tarczy planety.

27d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elonqacji 
wschodniej.

27d16d49 Koniec zakrycia III księżyca Jowisza (Ganime- 
desa) przez tarczę planety.

27d17h01 Początek zaćmienia III księżyca (Ganimedesa) 
przez cień Jowisza.

28d15h52 Koniec zaćmienia II księżyca (Europy) przez 
cień Jowisza.

30d16h10 Początek przejścia I księżyca Jowisza (lo) na tle 
tarczy planety.

30d17h04 Cień I księżyca Jowisza (lo) pojawia się na tar
czy planety.

31d16h30 Koniec zaćmienia I księżyca (lo) przez cień Jo
wisza.

Uwaga: Momenty wszystkich zjawisk podane są w 
czasie uniwersalnym UT (Greenwich). Aby otrzy
mać datę w obowiązującym w grudniu w Polsce 
„czasie zimowym” należy dodać 1 godzinę.

Opracował T. Sciężor
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OBJAŚNIENIA ZDJĘĆ NA OKŁADCE:
Zdjęcia komety Hale’ a-Boppa (C/l 995 0 1) wykonane w 1997 roku w okresie najlepszej jej widoczności 

przez polskich miłośników astronomii: Pierwsza strona okładki: Jerzego Giergielewicza 
(Szczecin) w dniu 2 kwietnia podczas 7 min. ekspozycji; Druga strona okładki: Tomasza 
Ściężora (Kraków) w dniu 30 marca podczas 30 s ekspozycji (u góry) i Janusza Wilanda 
(Warszawa) w dniu 26 kwietnia podczas 20 s ekspozycji (u dołu); Trzecia strona okładki: 
Franciszka Chodorowskiego (Kolonia Księżyno) w dniu 30 marca podczas 7 min. ekspozycji (u 
góry) i Janusza Wilanda (Warszawa) także w dniu 30 marca podczas 4 min. ekspozycji (u dołu) 
-  momenty wykonania obu zdjęć dzieli zaledwie 40 minut; Czwarta strona okładki: Janusza 
Wilanda (Warszawa) w dniu 13 kwietnia w Rozniszewie koło Warki podczas 30 s ekspozycji 
(plus doświetlenie błyskiem flesza).

U R A N I A  -  Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Redaguje kolegium: Krzysztof Ziółko
wski -  redaktor naczelny, Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska -  sekretarz redakcji. Adres redakcji: ul. Barty cka 18, 
00-716 Warszawa. Adres wydawcy: Zarząd Główny PTMA, ul. św. Tomasza 30/8,31-027 Kraków, teł 422 38 92. Nr 
konta PTMA: PKB Lublin o/Kraków 17701363-1603-11 l-KOBI-Ol. Koszt wytworzenia tego zeszytu 4,80 zł. Uranią 
rozprowadza się w ramach składki członkowskiej; w 1997 roku 50 zł. Cena poza PTMA 4,80 zł. Nr indeksu 380016.
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