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Czterdziestolecie wystrzelenia pierwszego 
sztucznego satelity Ziemi, które nastąpiło 4 
października 1957 roku, jest rocznicą wykry
stalizowania się nowego kierunku wiedzy okre
ślanego dziś mianem badań kosmicznych. Jest 
to interdyscyplinarna dziedzina współczesnego 
przyrodoznawstwa, która łączy -poprzez  meto
dykę badawczą opartą na wykorzystaniu tech
nik kosmicznych -  różne elementy poznawcze i 
aplikacyjne astronomii, fizyk i i nauk o Ziemi. 
Na badania kosmiczne można patrzeć jak  na 
spełnienie odwiecznych marzeń człowieka o 
opuszczeniu Ziemi i wyjściu w Kosmos, sym 
bolizowanych ciągle żywym w kulturze euro
pejskiej mitem o Dedalu i Ikarze, a także widzieć 
w nich rezultat wysiłku wielu pokoleń, zm ie
rzającego ku temu samemu celowi i rozpoczęte
go u progu czasów nowożytnych niezwykłymi 
projektami maszyn latających Leonarda da 
Vinci. W badaniach kosmicznych dostrzega się 
obecnie jeden z podstawowych mechanizmów  
postępu cywilizacyjnego świata. A le początko
wo  -  podobnie jak  w przeszłości, kiedy siłą na
pędową rozwoju techniki były głów nie wojny -  
tym, co przede wszystkim prowadziło do spe
ktakularnych osiągnięć w tziu. podboju kosm o
su, była rywalizacja między dwoma mocar
stwami -  Stanami Zjednoczonymi Ameryki 
Północnej i Związkiem Socjalistycznych Re
publik Radzieckich  -  stanowiąca istotny ele
ment rozgrywek politycznych nazywanych zi
mną wojną. Przy końcu XX stulecia, gdy dru
gie z wymienionych mocarstw przestało istnieć, 
a rywalizacja przeradza się powoli we współ
pracę, eksploracja przestrzeni kosmicznej coraz 
wyraźniej przejmuje rolę kluczowego stymula
tora wzrostu gospodarczego oraz staje się naj
bardziej płodnym obszarem narodzin nowych 
technologii i rozwoju wielu kierunków nauki. 
Spektakularnym przykładem może być rozpo
częty w tym miesiącu lot sondy Cassini do Sa
turna, w której powstaniu ma również udział 
Polska. Prezentacja tej wielkiej międzynarodo- 

^ w e j  misji kosmicznej otwiera niniejszy numer.

U BA
A S T R D N

■ PAKIET 
PROGRAMÓW 

ASTRONOMICZNYCH

V P rogram  op isany w  Uranii n r 6 (1996)

^  S przedaż w ysy łkow a; cena 42  z ł 
plus koszty p rzesyłk i

Taurus
W drożenia Informatyczne 

ul. Zakątek 13/4, 30-076 Kraków 
S  (0 -1 2 )3 7 -6 3 -3 2

http://www.oa.uj.edu.pl/~ptma


258 U R A N IA 10/1997

K rzysztof Ziołkowski -  Warszawa

SONDOWANIE SATURNA

W dniu 15 października 1997 roku o go
dzinie 8:43 UT zaczęło się jedno  z najw ię
kszych przedsięwzięć w dziejach penetracji 
przez człowieka Układu Słonecznego. Starł 
am erykańskiej rakiety Titan IV-B/Centaur 
rozpoczął prawie siedmioletni lot do Saturna 
sondy kosmicznej Cassini, która w połowie 
2004 roku ma się stać sztucznym satcliUi tej 
planety i przez cztery lata badać jej osobli
wości oraz tajniki intrygującego pierścienia, 
licznych księżyców i najbliższego otoczenia 
Saturna. Jednym z najciekawszych punktów 
programu będzie zrzucenie próbnika Huy
gens na powierzchnię największego satelity 
Saturna -  Tytana. Opis w tym artykule prze
biegu misji Cassini i oczekiwań z nią zw ią
zanych poprzedzi krótkie podsumowanie 
obecnego stanu wiedzy o planecie będącej 
jej celem oraz przypom nienie dotychczaso
wych osiągnięć w sondowaniu Saturna. 
Przybliżenie czytelnikom  Uranii szczegó
łów tej wielkiej m iędzynarodowej misji w y
daje się wskazane również i z tego względu, 
że wśród aparatury naukowej próbnika H uy
gens znajduje się przyrząd zbudowany w 
Polsce przez Centrum Badań Kosmicznych 
PAN.

Trochę danych o Saturnie i jego 
księżycach

Saturn jest szóstą według oddalenia od 
Słońca i drugą pod względem wielkości pla
netą Układu Słonecznego. Starożytni Rzy
mianie nazwali ją  imieniem swego boga rol
nictwa i zasiewów, będącego ojcem Jow i
sza. Saturn okrąża Słońce w odległości 9,5 
j.a. po prawie kołowej orbicie (o mimośro- 
dzie 0,06) położonej niemal w płaszczyźnie 
ekliptyki. Okres jego obiegu wokół Słońca

trwa 29,5 roku, a średnia prędkość orbitalna 
wynosi 9,6 km/s. Saturn -  podobnie jak  Jo 
w is z -  szybko obraca się wokół osi nachylo
nej do płaszczyzny orbity planety pod kątem 
63°. Saturn nie roluje jak bryła sztywna: 
okres obrotu obszarów  równikowych wyno
si 10,2 godziny, podczas gdy obszarów 
okołobiegunowych jest o kilkadziesiąt m i
nut dłuższy. Szybka rotacja powoduje sto
sunkowo duże spłaszczenie globu Saturna: 
jego  prom ień równikowy, który jest równy 
60 tys. km, je s t o 6,5 tys. km dłuższy od 
prom ienia biegunowego. M asa Saturna jest 
ponad trzykrotnie m niejsza od masy Jow isza 
ale aż 95 razy przewyższa m asę Ziemi. Śred
nia gęstość materii, z której Saturn jest zbu
dowany, wynosi zaledwie 0 ,7 1 g/cm3 i jest 
najm niejszą wśród planet Układu Słonecz
nego.

W nętrze Saturna wydaje się być bardzo 
podobne do jow iszow ego. Jądro żelazowo- 
krzem ianowe skupia prawdopodobnie około 
20% masy. O toczone jest grubą warstwą naj
pierw m etalicznego, a następnie ciekłego 
wodoru m olekularnego z dom ieszką helu, 
która w sposób ciągły przechodzi w gazową 
atmosferę. Zasadniczymi składnikami atm o
sfery planety także są wodór (89%) i hel 
(11%) oraz znikome ilości amoniaku, m eta
nu i wody. Średnia tem peratura warstwy po
wierzchniowej na Saturnie wynosi 95 K. Po
dobnie jak  Jowisz, Saturn wyprom ieniowuje 
więcej energii niż otrzym uje ze Słońca, co 
oznacza, że musi mieć jak ieś wewnętrzne 
źródło ciepła, którego mechanizm  nie jest 
jeszcze znany. To własne grzanie i szybki 
obrót kształtują obraz warstw pow ierzchnio
wych, w których obserwuje się struktury 
pasmowe i liczne zawirowania, przypom ina
jące jowiszową wielką czerwoną plamę, ale
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znacznie od niej m niejsze. W iatry w atm o
sferze Saturna osiągają prędkości 1800 
km/godz.

Saturn ma znacznie m niejsze niż Jowisz 
pole m agnetyczne, dające się dobrze opisać 
polem dipola o osi równoległej do osi obrotu 
planety, ale przesuniętej o 0,05 jej prom ie
nia. Nie w iadom o dlaczego m agnetyzm  Sa
turna jest o rząd wielkości słabszy niż Jow i
sza. M agnetosfera Saturna sięga w kierunku 
Słońca odległości około 20 prom ieni plane
ty-

N ajciekaw szą osobliwością Saturna są je 
go pierścienie. W idoczne ju ż  przez niewiel
ką lunetę zostały po raz pierwszy dostrzeżo
ne przez G alileusza w 1610 roku, który jed 
nak zin terpretow ał je  jako  dwa przylegające 
do planety księżyce. Prawidłowy ich opis 
podali dopiero Christian Huygens (1629 -  
1695) w 1655 roku i kilka lat później G io
vanni D. Cassini (1625 -  1712). Dzięki ba
daniom  sond kosm icznych V oyager w iado
mo, że pierścienic są skom plikowanym  
układem  bardzo wielu współśrodkowych, 
płaskich jakby obręczy, otaczających Satur
na w płaszczyz'nic jego  równika w odległo
ściach od środka zaw artych w granicach od

J.D. Cassini i O bserw atorium  Paryskie, którego był dyrektorem  
(Fot. O bservatoire de Paris).

Ch. Huygens (Fot. NASA)

1,11 do około 8 promieni planety. Składają 
się one z krążących wokół Saturna brył, naj
prawdopodobniej lodowych, o rozmiarach 
od kilku centym etrów  do około 100 m. Gru
bość pierścieni jest bardzo mała, rzędu kilku 
kilom etrów. Gęstość materii w pierścieniu 
ocenia się na I g /cm 1, a masę całego pier
ścienia na około I021 kg co stanowi mniej 
więcej 1/70 masy ziem skiego Księżyca.

W strukturze pierścienia Saturna wyod
rębnia się siedem głównych części różnią
cych się odległością od planety, szerokością 
i jasnością (oznacza się je  dużymi literami; 
liczby w nawiasach wskazują przedział od
ległości od środka Saturna w jednostkach je 
go promienia oraz szerokość w kilom e
trach): D ( 1, 11 -  1,24; 7500), C (1,24 -  1,52; 
17500), B (1,52 -  1,95; 25500), A (2,02 -  
2,27; 14600), F (2,326; kilkaset km), G (2,75 
-  2,88; 8000) i rozmyty i rzadki pierścień E 
( 3 - 8 ;  około 300 tys.). Najjaśniejszy jest 
pierścień B. Od pierścienia A oddziela go 
ciem na szczelina zwana przerw ą Cassinie- 
go, która ma około 4700 km szerokości i jest 
wyraźnie w idoczna nawet przez niewielką
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lunetę. Pierścień A ma bardzo wyraźnie za

rysowany brzeg zewnętrzny, w którego po

bliżu znajduje się tzw. przerwa Enckego o 

szerokości około 325 km (porusza się w niej 

jeden z księżyców Saturna).

Ponieważ płaszczyzna równika Saturna, 

w której znajdują się pierścienie, jest nachy

lona pod kątem około 27° do płaszczyzny 

ruchu Ziemi (płaszczyzny ekliptyki), będą

cej w przybliżeniu również płaszczyzną ru

chu Saturna, więc położenie pierścieni 

względem obserwatora ziemskiego zmienia 

się w okresie obiegu planety wokół Słońca. 

Można je widzieć albo z wierzchu, albo od 

spodu, albo zupełnie z boku i wtedy zamiast 

pierścieni dostrzega się jedynie ich cień na 

tarczy planety (sytuacja taka powtarza się 

mniej więcej co 7,5 roku).

Wokół Saturna krąży co najmniej 18 księ

życów (istnienie tylu zostało dotychczas de

finitywnie stwierdzone). Jako pierwszy zo

stał odkryty największy i najjaśniejszy sate

lita, Tytan, już w roku 1655 przez Ch. Huy- 

gensa. Obiega on Saturna w odległości 

ponad 20 promieni planety (1,22 min km) po 

prawie kołowej orbicie położonej w 

płaszczyźnie równika planety w okresie pra

wie 16 dni. Rozmiarami przewyższa nawet 

Merkurego (promień jego globu jest równy 

2575 km) i jakojeden z niewielu satelitów w 

Układzie Słonecznym ma gęstą i masywną 

atmosferę (1,6 razy gęstszą od ziemskiej). 

Składa się ona głównie z azotu (94%) z do

mieszką metanu (6%) i innych węglowodo

rów, które powodują, że jest zupełnie nie

przezroczysta. O powierzchni Tytana nic 

więc nie wiadomo; przypuszcza się, że jest 

pokryta lodem i być może płynnym meta

nem.

W  XV II wieku dostrzeżone zostały przez 

G.D. Cassiniego jeszcze 4 księżyce Saturna: 

odkryty w 1671 roku otrzymał nazwę Iape- 

tus, w 1672 roku Rhea, a odkryte w 1684 

roku zostały nazwane Dione i Tetyda. Dwa

następne księżyce odkrył Friedrich Wilhelm 

Herschel (1738- 1822) w 1789 roku; noszą 

one nazwy Mimas i Enceladus. W  1848 roku 

William C. Bond (1789 - 1859) odkrył ko

lejnego satelitę, który otrzymał nazwę Hype

rion, a w 1898 roku William H. Pickering 

(1858 - 1938) odkrył szczególnie intrygują

cego, jak się okazało, satelitę nazwanego 

Phoebe. Następne odkrycie nastąpiło dopie

ro w 1966 roku: księżyc odkryty przez A. 

Dollfusa został nazwany Janus. I wreszcie 

zdjęcia wykonane przez sondy kosmiczne 

Voyager w latach 1980 i 1981 umożliwiły 

odkrycie pozostałych księżyców, którym na

dano nazwy: Pan, Atlas, Prometeusz, Pando

ra, Epimeteus, Telesto, Kalipso, Helena. 

Większość nazw księżyców Saturna to imio

na tytanów z mitologii greckiej, czyli dzieci 

i wnuków boga nieba Urana i bogini Ziemi 

Gai.

Dzięki sondom Voyager sporo wiadomo

0 tych małych obiektach (których większość 

jest z Ziemi ledwie dostrzegalna nawet przez 

największe teleskopy). Najbliższy Saturna i 

prawdopodobnie najmniejszy jego księżyc 

Pan krąży w przerwie Enckego pierścienia A 

w odległości od środka planety równej 

133583 km. Po zewnętrznym skraju tego 

pierścienia porusza się Atlas. Z kolei Prome

teusz i Pandora związane są z pierścieniem F

1 zapewne odpowiedzialne są za jego szcze

gólnie skomplikowaną strukturę; mają niere

gularne kształty, a ich rozmiary szacuje się 

odpowiednio na 150x100x70 i 110x90x60 

km1. Epimeteus i Janus obiegają Saturna po 

niemal identycznych orbitach w odległości 

od środka planety około 151,5 tys. km, ale 

stale są odległe od siebie o 180°; także są 

niekształtnymi bryłami, których rozmiary 

ocenia się odpowiednio na 140x110x110 i 

200x190x150 km3.

Kolejny satelita Mimas, o średnicy około 

390 km, okrąża Saturna w odległości 186 

tys. km; na jego powierzchni, pokrytej wie-
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loma kraterami uderzeniow ym i, wyróżnia 
się w ielkością krater o średnicy 130 km (na
zwano go Herschel dla upam iętnienia od
krywcy tego księżyca). Enceladus, mający 
średnicę równą około 500 km, porusza się 
wokół Saturna w odległości 238 tys. km; je 
go pow ierzchnia w ydaje się być m łodszą od 
powierzchni M im asa, gdyż ma mniej krate
rów uderzeniow ych oraz większe i gładkie 
równiny, będące być m oże rozlew iskam i la
wy w ydobywającej się z wnętrza. Po niemal 
identycznej orbicie jak  Enceladus krążą je 
szcze dwa niew ielkie księżyce, Telesto i Ka- 
lipso, o praw ie takich sam ych rozm iarach 
(30x20x16 km 3). Dalej krąży znacznie w ię
ksza Tetyda m ająca średnicę około 1050 km; 
jej średnia odległość od Saturna wynosi 295 
tys. km. N a pow ierzchni tego satelity widać 
ogrom ny rów  (o szerokości do 100 km i głę
bokości do 5 km) ciągnący się od jednego 
bieguna do drugiego, a wśród licznych kra
terów uderzeniow ych wyraźnie dom inuje 
twór o średnicy około 450 km i głębokości 
praw ie 15 km. G łów ną cechą następnego sa
telity, Dione, o rozm iarach podobnych do 
Tetydy (średnica rów na 1120 km) i obiega
jącego Saturna w odległości 377 tys. km, jest 
niejednorodny rozkład kraterów uderzenio
wych na pow ierzchni. Po orbicie Dione krą
ży jeszcze jeden mały satelita Helena o śred
nicy około 30 km.

Drugi co do w ielkości po Tytanie księżyc 
Saturna, Rhea, którego średnica wynosi oko
ło 1530 km, porusza się w średniej odległo
ści od planety równej 527 tys. km. Z bardzo 
dużej liczby różnych kraterów  uderzenio
wych na jego  pow ierzchni wynika, że jest to 
praw dopodobnie jeden  z najstarszych obie
któw nie tylko w otoczeniu Saturna, ale w 
ogóle w Układzie S łonecznym . Następnym 
według oddalenia od planety satelitą jest 
omówiony wyżej Tytan, a jeszcze dalej krą
żą coraz bardziej niezw ykłe obiekty. W śred
niej odległości od Saturna wynoszącej 1,48

min km porusza się Hyperion, którego roz
miary ocenia się na 190x145x114 km 3. W 
przeciwieństwie do wszystkich dotychczas 
omówionych satelitów Saturna, które poru
szają się po prawie kołowych orbitach, orbi
ta Hyperiona jest elipsą o m im ośrodzie 0,1. 
Ale najciekawsze w ruchu tego księżyca są 
zmiany orientacji jego nieregularnej bryły, 
które najprościej można określić jako chao
tyczne koziołkowanie. Okazały się one być 
klasycznym już  dziś przykładem  tego, co 
obecnie w nauce nazywa się chaosem deter
ministycznym.

Kolejny księżyc, Iapetus, którego średni
ca wynosi ponad 1400 km, obiega Saturna w 
średniej odległości 35,6 min km po orbicie 
położonej w płaszczyźnie nachylonej wśród 
wszystkich dotychczas om ówionych sateli
tów, poruszających się niemal dokładnie w 
płaszczyźnie równika. Inną osobliwością 
jest to, że półkula jego  globu stale zwrócona 
w kierunku ruchu po orbicie, jest znacznie 
ciem niejsza od drugiej, czego przyczyna nie 
jest jeszcze znana. I wreszcie najbardziej od
dalony od Saturna satelita, Phoebe, mający 
średnicę około 220 km, krąży w średniej od
ległości około 130 min km po orbicie o mi
mośrodzie 0,16, położonej w płaszczyźnie 
nachylonej do płaszczyzny równika planety 
pod kątem 175°, a więc -  w przeciwieństwie 
do wszystkich pozostałych księżyców -  po
rusza się ruchem wstecznym. Jego okres 
obiegu Saturna wynosi ponad 550 dni. Przy
puszcza się, że może być schwytanym przez 
Saturna obiektem  pochodzącym z pasa Kui- 
pera.

Dotychczasowe misje

Pierwszym  obiektem zbudowanym przez 
człowieka, który znalazł się w pobliżu Satur
na była sonda kosm iczna Pioneer 11 wy
strzelona z Ziemi 6 kw’ietnia 1973 roku. Śla
dem  swej poprzedniczki -  sondy Pioneer 10,
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która rozpoczynając lot 3 marca 1972 roku 
pierwsza przetarła szlak ku wielkim plane
tom -so n d a  P ioneer 11 przeleciała 1 grudnia 
1974 roku w odległości około 43 lys. km od 
powierzchni Jowisza dostarczając na Ziemię 
kolejną porcję wielu zdjęć największej pla
nety i jej satelitów oraz nowych danych o 
całym układzie jow iszow ym . Przelot nad 
południową półkulą Jowisza spowodował 
nie tylko zwiększenie prędkości sondy lecz 
także zm ianę kierunku je j ruchu. Trajektoria 
Pioneera 11 odchyliła się od płaszczyzny 
ekliptyki o i 7° unosząc sondę ponad tę pła
szczyznę od strony północnej do wysokości 
164 min km, a następnie kierując ją  z pow ro
tem ku płaszczyźnie ekliptyki w miejscu 
gdzie właśnie znajdował się Saturn. Przelot 
koło Saturna nastąpił 1 września 1979 roku 
w odległości 20930 km od jego powierzchni. 
Pioneer 11 dostarczył pierwszych, rekone
sansowych informacji o Saturnie. Dzięki 
niemu odkryto pole magnetyczne tej planety 
i je j magnetosferę, a także pierścień F i dwa 
nowe księżyce. Pioneer 11 dokonał też pier
wszych obserwacji „z bliska” Tytana przela
tując 2 września 1979 roku w odległości 354 
tys. km od lego największego satelity Satur
na.

Sondy Pioneer 10 i 11 były poniekąd 
wstępem do jednego z najbardziej płodnych 
dotychczas przedsięwzięć w eksploracji 
przestrzeni kosmicznej jakim  była misja 
Voyager. Początkowo planowano, że będzie 
to przelot dwóch bliźniaczych sond koło Jo
wisza i Saturna, ale później okazało się, że 
jedna z nich może zbliżyć się do wszystkich 
czterech wielkich planet. Przygotowania do 
wystrzelenia obu sond rozpoczęły się w 
1972 roku, a ich start odbył się w 1977 roku: 
20 sierpnia V oyagera 2 i 5 września Voyage- 
ra 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 ieniow ania kosm icznego, oraz m agne
tometr.

Bliski przelot kolo Jow'isza sondy Voy
ager 1 um ożliwił następnie takie je j przejście 
w pobliżu Saturna, że zbliżyła się do najbar
dziej intrygującego spośród jego księżyców, 
Tytana, na odległość zaledwie 4500 km. Sa
mą planetę V oyager 1 minął 11 listopada
1980 roku w odległości od jej warstw pow ie
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, żeby jego  oddziaływanie graw itacyj
ne zm ieniło trajektorię sondy w taki sposób, 
aby doszło do jej zbliżenia z Uranem w sty
czniu 1986 roku, a następnie -  po odpow ied
niej korekcie toru -  także i z Neptunem  w 
sierpniu 1989 roku. Po przejściu koło Satur
na tor V oyagera 1 został silnie odchylony od 
płaszczyzny ruchu planet, w której dotych
czas sonda się poruszała, unosząc ją  ponad tę 
płaszczyznę, czyli ku stronie północnej, pod 
kątem około 35°. V oyager 1 stale oddala się 
od Słońca z prędkością około 520 min km na 
rok. V oyager 2, po przelotach koło Urana i 
Neptuna, także oddala się od Słońca z pręd
kością około 470 min km na rok po lorze 
odchylonym  od płaszczyzny ekliptyki ku 
stronie południowej pod kątem 48°.

Sondy Voyager dostarczyły wiele no
wych informacji o subtelnej strukturze pier
ścieni Saturna oraz o księżycach lej planety, 
spośród których 6 zostało dzięki nim zaob
serwowanych po raz pierwszy. Szczególnie 
ciekawym  odkryciem  było stw ierdzenie za
leżności kształtu pierścienia F od dwóch sa
telitów poruszających się w jego sąsiedztwie 
(Prom eteusza i Pandory, które określa się 
wspólnym mianem księżyców pasterskich). 
Do najważniejszych dokonań sond Voyager 
należy też dostarczenie danych o atm osferze 
Tytana, które wydają się wskazywać, że wa-
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runki panujące dziś na tym księżycu mogą 
być podobne do warunków panujących na 
Ziemi przed pow staniem  na niej życia. Spo
ro zagadek, a także zupełnie nowych i nie
oczekiw anych informacji przyniosły ponad
to zdjęcia pow ierzchni księżyców Saturna 
w ykonane przez kamery Voyagerow. Jed
nym słow em  śm iało m ożna powiedzieć, że 
ogrom ną część tego w szystkiego, co obecnie 
w iadom o o układzie Saturna nauka zawdzię
cza sondom  kosm icznym  Voyager.

Misja Cassini

W krótce po obfitującym  w spektakularne 
wyniki przelocie sond V oyager koło Saturna 
zaczął się krystalizow ać projekt utworzenia 
sztucznego satelity tej planety dla bardziej

Sonda Cassini w hali montażowej (Fot. NASA).

szczegółowego zbadania jej osobliwości 
oraz poznania intrygującego świata jej księ
życów, a przede wszystkim tajem niczego 
Tytana. Prawie piętnastoletni okres tw orze
nia koncepcji naukowych, opracowywania 
planów i konstrukcji aparatury zaowocował 
niezwykle am bitnym  projektem kom plekso
wych badań układu Saturna, który nazwano 
m isją Cassini dla upam iętnienia astronom a, 
który położył podwaliny pod gmach wiedzy 
o Saturnie zbudowany przez nowożytną na
ukę. Jest to wspólne dzieło am erykańskiej 
agencji NASA, Europejskiej Agencji Kos
micznej (ESA) i W łoskiej Agencji Kosm icz
nej (ASI). W  jego  realizacji uczestniczy kil
kanaście krajów, wśród których -  jak  już 
wspom inaliśm y - j e s t  także Polska.

Sonda kosmiczna Cassini jest drugim pod 
względem  wielkości obiektem m iędzyplane
tarnym wystrzelonym z Ziemi. Jej m asa w 
m om encie startu, sięgająca prawie 6 ton, tyl
ko nieznacznie ustąpiła m asie dwóch 
bliźniaczych radzieckich sond Fobos wy
strzelonych w kierunku M arsa w 1988 roku 
(m isja Fobos -  jak  pam iętamy -  zakończyła 
się jednak  niepowodzeniem). Mniej więcej 
połow ę masy startowej Cassi niego stanowi 
paliwo niezbędne do pracy silników (głów
nego i zapasowego oraz 16 m ałych silnicz- 
ków pom ocniczych) dla wprowadzenia son
dy na orbitę wokół Saturna i m anewrów pod
czas czteroletnich badań planety i jej otocze
nia. Sonda ma kształt walca o wysokości 6.8 
m i maksym alnej średnicy około 4 m. W ypo
sażona jest w trzy anteny: główną dużego 
zysku o średnicy 4 m (wykonaną we W ło
szech) i dwie m niejsze. M aksym alne tempo 
transm isji danych sięga 249 kilobitów na se
kundę. Łączność z sondą zapewniają radio
teleskopy w Australii, Hiszpanii i Kalifornii 
(przypom nijm y, że sygnał radiowy na prze
bycie odległości z Ziemi do sondy krążącej 
wokół Saturna i odwrotnie będzie potrzebo
wał od 68 do 84 minut w zależności od aktu-
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alnej odległości między obu planetami). 
Źródłem energii elektrycznej dla zasilania 
aparatury naukowej i wszystkich urządzeń 
sondy są trzy radioizotopowe ogniwa ter
m oelektryczne, których paliwem jest pluton, 
dostarczające mocy około 675 watów. (O be
cność pierwiastka radioaktywnego na pokła
dzie sondy wywołała liczne protesty zanie
pokojonych m ożliwością skażenia atm osfe
ry w przypadku nieudanego startu; NASA 
odpowiedziała na nie dowodem bardzo m a
łego praw dopodobieństw a takiej katastrofy i 
szeroką prezentacją znaczenia i korzyści, 
które przyniesie misja.)

Na pokładzie sondy kosmicznej Cassini 
znajduje się 12 kom pleksow ych zestawów 
aparatury naukowej (o łącznej masie 366 kg) 
oraz zbudowany przez Europejską Agencję 
Kosmiczną próbnik Tytana o nazwie Huy
gens (upamiętniającej odkrywcę Tytana). 
Przewiduje się, że zespół kamer do wykony
w ania zdjęć w prom ieniowaniu widzialnym, 
bliskim nadfiolecie i bliskiej podczerwieni 
dostarczy około 300 tys. kolorowych foto
grafii Saturna, jego pierścieni i satelitów w 
tym 1100 zdjęć wykonanych z próbnika 
Huygens. Urządzenia radarowe sondy po
zwolą na poznanie ukształtowania powierz
chni Tytana i określenie warunków lądowa
nia na niej próbnika. Do badania własności 
fizycznych i składu chemicznego atm osfer 
Saturna i Tytana, pierścieni Saturna oraz naj
bliższego otoczenia jego satelitów lodowych 
będą służyć spektrom etry masowe cząstek 
neutralnych i jonów  oraz skanerowe spe
ktrometry prom ieniowania widzialnego, 
nadfioletu i podczerwieni. Pomiary własno
ści środowiska plazm owego układu Saturna 
i jego  m agnetosfery oraz ich wpływu na 
wiatr słoneczny będą prowadzone za pom o
cą m agnetom etru, detektorów fal plazm o
wych i radiowych, detektorów magnetosfe- 
rycznych cząstek neutralnych oraz analiza
tora pyłu.

Próbnik Huygens ma masę 373 kg, z cze
go na aparaturę naukową przypadają 43 kg i 
około 100 kg na mającą kształt dysku o śred
nicy 2,7 m osłonę term iczną, która będzie 
chronić próbnik podczas wchodzenia do at
mosfery Tytana (z początkową prędkością 
około 6 km/s, co spowoduje rozgrzanie osło
ny do tem peratury około 1700° C). Opadanie 
próbnika na powierzchnię odbędzie się za 
pom ocą spadochronu o średnicy 9 m, który 
rozwinie się na wysokości około 170 km. 
Ponieważ o powierzchni Tytana praw ie nic 
nie wiadom o więc próbnik został tak skon
struowany, aby mógł osiąść zarówno na 
twardej powierzchni jak  i w ewentualnym 
oceanie ciekłego metanu, którego istnienia 
nie m ożna wykluczyć. Na pokładzie próbni
ka znajduje się 6 zestawów przyrządów: ka
m era i radiom etr spektralny, urządzenie ra
darowe do dopplerowskich pomiarów pręd
kości wiatru, przyrząd do analizy aerozoli,- 
chrom atograf gazowy oraz dwa komplety 
czujników do badań atmosfery i pomiarów 
fizykochem icznych na powierzchni. E le
m entem  tego ostatniego zestawu jest czujnik 
do pomiaru temperatury zbudowany w Cen
trum Badań Kosmicznych Polskiej Akade
mii Nauk w W arszawie.

C zujnik temperatury zbudowany w Centrum  Badań Kosmicz
nych PAN wchodzący w skład aparatury naukowej próbnika 
H uygens (fot. ESA).
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Wyniki pomiarów wykonanych z pokła
du próbnika Huygens będą natychmiast 
przekazywane drogą radiową do sondy Cas
sini przelatującej w pobliżu Tytana, a 
później z niej na Ziemię. Kontakt próbnika z 
sondą będzie mógł być utrzymany jednak 
tylko przez 30 minut po wylądowaniu prób
nika, gdyż tylko tyle czasu antena nadawcza 
próbnika będzie „widziała” antenę odbior
czą sondy. To ogranicza jednocześnie ma
ksymalny czas pracy próbnika na powierz
chni Tytana.

Rozpoczęty w październiku tego roku lot 
sondy Cassini będzie trwał prawie 7 lat. Op
tymalna pod względem energetycznym trasa 
przelotu z Ziemi do Saturna wiedzie naj
pierw do Wenus, którą sonda minie w kwiet
niu 1998 roku przelatując nad powierzchnią 
tej planety w odległości około 300 km. Zbli
żenie to przyspieszy sondę, która po okrąże
niu Słońca ponownie przeleci koło Wenus w 
czerwcu 1999 roku, ale tym razem w trochę 
większej odległości około 2300 km. W nie
spełna dwa miesiące później, w połowie 
sierpnia 1999 roku, Cassini przeleci koło 
Ziemi mijając ją  w odległości około 500 km 
od powierzchni, co tak powiększy jej pręd
kość, że już w końcu grudnia 2000 roku 
znajdzie się w pobliżu Jowisza. Odległość 
sondy od największej planety wyniesie oko
ło 10 min km i to zbliżenie znowu ją  przy
spieszy i tak zmieni kierunek jej ruchu, że w 
połowie 2004 roku sonda osiągnie Saturna. 
Jej prędkość zostanie wtedy wyhamowana

odpowiednią pracą silników w wyniku cze
go Cassini stanie się sztucznym satelitą pla
nety będącej celem jego długiego lotu. War
to podkreślić, że wykorzystanie do przyspie
szania sondy naturalnych oddziaływań gra
witacyjnych wielkich planet da efekt, które
go osiągnięcie za pomocą silników wymaga
łoby 75 ton paliwa.

Przewiduje się, że w ciągu czterech lat 
pracy sondy na orbicie wokół Saturna Cassi
ni 74 razy okrąży planetę wielokrotnie zbli
żając się do jej satelitów, w tym przynaj
mniej 45 razy do Tytana. Zrzucenie próbnika 
Huygens na powierzchnię Tytana planuje się 
w końcu listopada 2004 roku. Ze względów 
oszczędnościowych nie przewiduje się nato
miast wykonywania żadnych obserwacji ani 
pomiarów naukowych podczas bliskich 
przelotów sondy koło Wenus, Ziemi i Jowi
sza.

Dotychczasowy koszt całego przedsię
wzięcia sięga około 3.3 miliarda dolarów, 
przy czym wkład Europejskiej Agencji Kos
micznej wynosi około 500 milionów dola
rów, a Włoskiej Agencji Kosmicznej około 
160 milionów dolarów. Udział Polski ocenia 
się na około 50 tysięcy dolarów.

Na zakończenie dodajmy ciekawostkę, że 
na pokładzie sondy został umieszczony dysk 
z cyfrowym zapisem 616400 podpisów mie
szkańców Ziemi pochodzących z 81 krajów, 
w tym także z Polski (akcję zbierania takich 
podpisów zorganizowała u nas wiele miesię
cy temu Gazeta Wyborcza).

Konrad Rudnicki -  Kraków

CO WNIÓSŁ STAROŻYTNY RZYM DO KOSMOLOGII

Kulturę antyczną nazywamy także kultu
rą grecko-rzymską. U jej podstaw leżą nowe, 
oryginalne impulsy, które się pojawiły i roz
winęły najpierw wewnątrz dwu narodów,

aby wraz z podbojami Aleksandra Macedoń
skiego przeniknąć w głąb Azji aż po Sogdię 
(dzisiejszy Uzbekistan) i Indie, a wraz z roz
szerzającym się Imperium Rzymskim ogar-
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nąć obszar Morza Śródziemnego i dać pod
stawę do późniejszego rozwoju chrześcijań
stwa. Chrześcijańskie pojęcie wartości czło
wieka mogło się łatwo przyjąć w oparciu o 
filozofię grecką dozwalającą każdemu czło
wiekowi myśleć samodzielnie i o rzymskie 
prawo operujące nie tylko pojęciem «lex» -  
prawa umownego, ustanowionego przez lu
dzi, ale również pojęciem «ius» odpowiada
jącym mniej więcej współczesnemu zrozu
mieniu «prawa naturalnego» przysługujące
go każdemu człowiekowi li tylko z tego po
wodu, że się urodził człowiekiem. I tak się 
na ogół schematycznie dzieli wkład Greków 
i Rzymian w antyczną kulturę: Grecy stwo
rzyli filozofię dając tym samym podwaliny 
pod późniejszy rozwój zarówno demokracji 
jak i wszystkich nauk. Rzymianie -  nowe 
zrozumienie prawa, które pozwoliło w 
późniejszym rozwoju (przy stałym przezwy
ciężaniu prądów przeciwnych) realizować 
mniej lub bardziej szczęśliwie idee spra
wiedliwości społecznej. W dziedzinie nauki 
myśl rzymska była tylko echem myśli grec
kiej. W dziedzinie myśli politycznej Grecy 
byli tylko naśladowcami Rzymian. Rozwój 
astronomii i związanej z nią kosmologii 
przypisuje się więc przede wszystkim Gre
kom. O potężnym wkładzie greckim w kos
mologię pisałem w poprzednim numerze 
Uranii. Nie znaczy to jednak, aby Rzymia
nie nie dali niczego, co by miało wpływ na 
kosmologię współczesną.

Otóż gdzieś około roku 95. przed Chry
stusem (dokładnie rok nie jest znany) przy
szedł na świat wybitny rzymski poeta Titus 
Lucretius Carus. Lukrecjusz, bo tak zostało 
spolszczone jego imię, był zwolennikiem fi
lozofii epikurejskiej, powstałej w Grecji 
trzysta lat wcześniej. Jak wiadomo, filozofia 
Epikura była filozofią materialistyczną, usi

łującą wyprowadzić prawa moralne i wszel
kie inne z odwiecznych, nieodmiennych 
praw fizycznych rządzących równie odwie
cznym i niezmiennym w swojej całości 
Wszechświatem.

Lukrecjusz, jak przystało na Rzymianina, 
nie wniósł niczego istotnie nowego do myśli 
epikurejskiej. Natomiast umiał tę myśl usy
stematyzować i spopularyzować. W owym 
czasie astronomia i kosmologia były czę
ściami filozofii, zaś poezja nie była od filo
zofii zbyt odległa. Nic dziwnego, że utalen
towany poetycko Lukrecjusz zdołał w czasie 
niezbyt długiego życia (zmarł w roku -55) 
nadać w pięknej, poetycznej formie zaokrą
glony wyraz pewnym epikurejskim poglą
dom kosmologicznym i znalazł poklask nie 
tylko wśród współczesnych, ale jest jednym 
z niewielu poetów cytowanych w obszer
niejszych wyjątkach również i w niektórych 
nowożytnych publikacjach kosmologicz
nych. Odważę się więc i ja  zacytować wyjąt
ki z jego filozoficznego poematu De rerum 
natura („O naturze rzeczy”)*:

Wszechświat jest nieograniczony wzdłuż swo
ich szlaków...

1 nie ma znaczenia w którym jego regionie 
staniesz, bo -  zaprawdę -  jakiego położenia 
ktoś by nie zajął,

Wszechświat względem niego pozostanie jed 
nako nieskończony we wszystkich kierun
kach...

Gdyby nie wieczna trwałość materii, wszystkie 
rzeczy musiałyby się obrócić w nicość...

A żadna siła nie zdoła zmienić ogólnej sumy 
rzeczy, bo nie istnieje miejsce dokąd mogłaby 
jakaś materia odpłynąć ze Wszechświata i nie 
ma miejsca skąd jakaś nowa siła mogłaby się 
doń wedrzeć, przemienić całą naturę ciał i od
wrócić ich przebiegi...

*  Przepraszam, że tłumaczenie nie jest zbyt poetyckie. Po pierwsze nie jestem  najlepszym poetą nawet wśród 
astronomów, a po drugie tłumaczę nie z oryginału, ale z angielskiego przekładu W .D.H. Rouse’go.
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Takie racjonalistyczne rozw ażania o 
W szechśw iecie w szędzie do siebie samopo- 
dobnym  i niezm iennym  były bardzo bliskie 
żołnierskiem u poczuciu daw nych Rzymian, 
bo wiadomo, że dobrem u żołnierzowi po
winno być „wszystko je d n o ”. Później zosta
ły na wiele stuleci zarzucone pod wpływem 
chrześcijaństw a (Skoro W szechśw iat był 
stworzony, nie m ógł być wieczny, a jako 
poddany wolnej woli Stw órcy -  nie mógł 
być zbyt racjonalistycznie urządzony*). Po
glądy lukrecjańskie odżyły jednak w epoce 
odrodzenia, zdom inow ały m yślenie racjo
nalistycznych przyrodników  wieków XVIII 
i XIX, a i do dziś w ielu ludzi uznaje je  za 
przekonujące. Pogląd, że W szechśw iat jest 
nieskończony i niezm ienny w swojej całości 
został odziedziczony m iędzy innymi przez 
ideologów .jedyn ie  słusznej” filozofii m ar
ksistowskiej. W  Z w iązku Radzieckim  od lat 
trzydziestych, aż po koniec ery stalinowskiej 
przedstaw ianie jakichkolw iek poglądów 
przeciw nych Lukrecjuszow i było przestę
pstwem, za które groziły surowe kary (in
nych niż surow e praw ie nie było). D latego w 
ów czesnych kosm ologicznych publikacjach 
radzieckich używ ano chętnie pojęcia «meta- 
galaktyki». M etagalaktyka m iała oznaczać 
jedną z dom en  W szechśw iata w praktyce 
obejm ującą całość przestrzeni dostępnej ob
serwacjom , czyli sięgającą przynajm niej do 
kosm ologicznego horyzontu. O metagala- 
ktyce, będącej tylko jednym  z nieskończenie 
wielu obszarów  W szechśw iata, wolno było 
mówić, że się rozszerza, zm ienia, ewoluuje 
w jak im ś kierunku, a nie naruszało to przy
wileju W szechśw iata, jak o  całości, pozosta
wania niezm iennym . Gdy czytam y radziec
kie prace kosm ologiczne z ow ego tragiczne
go okresu i spotykam y term in «metagalakty- 
ka» (pisany często z w ielkiej litery), należy

przeważnie rozumieć pod nim zaszylrowany 
wyraz «W szechświat». Kosmologia stalino
wska jest drobnym tylko incydentem zwią
zanym z m yślą Lukrecjusza. Zwolennicy, 
wprawdzie niezbyt liczni, lukrecjańskiej za
sady kosm ologicznej, bo tak się ona nazywa 
w literaturze fachowej, istnieją jednak rów 
nież dziś, i m ożna spotkać prace kosm ologi
czne na niej oparte. Jaki je s t stosunek zasady 
lukrecjańskiej do zasad kosmologicznych 
najczęściej dziś przyjm owanych?

Uogólniona kopernikowska zasada kos
m ologiczna  opiew a (zgodnie z Lukrecju
szem!) że W szechśw iat je s t z grubsza wszę
dzie sam do siebie podobny i że nie ma środ
ka. Opiewa jednak  również, że jeśli W szech
świat jako  całość posiada jakiekolw iek sy
stem atyczne ruchy, to są to ruchy prostoli
niowe, radialne względem  każdego obser
w atora (kinem atyczne prawo H ubb le’a). 
W szechświat jako  całość m oże więc podle
gać ekspansji lub kontrakcji, m oże się zmie
niać w czasie, co je st sprzeczne z tezami Lu
krecjusza. Jeśli jesteśm y zwolennikami 
W szechśw iata nie tylko podobnego w każ
dym miejscu samem u sobie, ale i niezmien
nego w czasie, m ożem y jednak przyjąć tak 
zwaną doskonalą zasadę kosmologiczną, 
która tę niezm ienność postuluje. Jak wiado
mo, jeśli chcem y w rozszerzającym  się 
W szechśw iecie (dodatnia stała H ubble’a) 
być wiernym jego  niezm ienności w czasie, 
musim y założyć stałe powstawanie nowej 
materii. Tylko wtedy, mim o stałego rozsze
rzania, średnia gęstość m aterii może pozo
stawać niezmienna. S tałą kreację materii za
kłada się w łaśnie w m odelu W szechświata 
stanu stacjonarnego, znanego pod angielską 
nazwą m odelu steady state. Jest to znów 
sprzeczne z zasadą lukrecjańską. Podobnie, 
jeśli chcemy pofantazjować o ujemnej stałej

* Takie byty zasadnicze poglądy chrześcijaństwa z pierw szego okresu po Edykcie M ediolańskim . Bynajmniej 
nie zamierzam ich im putow ać ani chrześcijaństwu pierwotnemu, ani z okresów późniejszych.



268 U R A N IA 10/1997

H uhble’a czyli o W szechświecie kurczącym 
się, musimy -  dla zachowania jego nie
zmienności w czasie -  przyjąć, równie 
sprzeczne z Lukrecjuszem , stałe znikanie, 
stałą anihilację materii. Jeśli pragniemy po
zostać zgodni z zasadą lukrecjańską nie m o
żemy przyjm ować stałej H ubble’a ani dodat
niej, ani ujemnej, ale ściśle rów ną zeru, w te
dy nie ma kłopotu z zachowaniem stałej 
średniej gęstości materii. Okazuje się więc, 
że lukrecjańska zasada kosm ologiczna jest 
szczególnym przypadkiem  doskonałej zasa
dy kosmologicznej, który dopuszcza w yłą
cznie zerową wartość stałej H ubble’a. Po
krewieństwo je st tu więc wyraźne. Dlatego 
niektórzy kosm ologowie uważają L ukrecju
sza za prekursora, a nawet za zapomnianego 
twórcę doskonałej zasady kosmologicznej. 
Zasada lukrecjańska m a też niewątpliwe po
krewieństwo z prahinduską zasadą kos
mologiczną  przedstaw ioną w numerze 
10/1996 Uranii. Tak samo jak  ona, uważa 
W szechświat za nieskończony w czasie i 
przestrzeni. I to jest w łaśnie zastanawiające, 
że zasada prahinduska opierająca się na za
łożeniach ściśle fideistycznych, skrajnie spi
rytualnych i lukrecjańska będąca wynikiem 
skrajnego materializm u, dochodzą do tych 
samych najważniejszych wniosków. Czy 
jest to skutkiem znanego w logice prawa, że 
z fałszywych przesłanek w ynika absolutnie 
wszystko, a więc wynikają również i wnio
ski prawdziwe, czy m oże odzwierciedla inny 
fakt, że wszelkie skrajności prowadzą do 
końcowych wyników podobnych do siebie? 
W arto w tym miejscu zwrócić uwagę, że 
kardynał M ikołaj z Kuzy (Kuzańczyk), w iel
ki chrześcijański kosmolog, astronom, geo
graf i filozof działający w XV wieku, wy
chodząc z poglądów typu panteistycznego 
twierdził, że W szechświat ma środek w szę
dzie, zaś obwodu -  nigdzie, co przypom ina 
poetyczne sform ułowania Lukrecjusza. A 
uważa się, że poglądy Kuzańczyka są po

krewne poglądom starohinduskim. Jednak, 
mimo podobieństw , obie zasady nie są iden
tyczne. Różnica polega na tym, że pradawni 
Hindusi widzieli W szechświat nieskończe
nie rozmaity, podczas, gdy Lukrecjusz wi
dział go podobnym we wszystkich jego 
miejscach. Ale i ta różnica maleje, w miarę 
jak  rozpatrujem y coraz większe obszary 
W szechświata. W szechświat może się skła
dać z przestrzennych obszarów, domen, m a
jących każda zupełnie inne właściwości, a 
m im o to -  średnio biorąc -  być wszędzie taki 
sam.

M odele, a raczej opisy W szechśw iata 
zgodne z zasadą lukrecjańską, dość popular
ne w wieku XVIII i XIX, są dziś coraz w ię
kszą rzadkością. Ostatnio taki model został 
opublikowany w roku 1989 przez fińskiego, 
zm arłego kilka lat temu kosm ologa Toivo 
J a a k k o 1 ę. Jaakkola rozpatruje parami 
przeciwne procesy fizyczne. W szelkiego ro
dzaju rozprężanie jest przeciw ieństwem  do 
grawitacyjnego zapadania się i innych ty
pów kontrakcji, fizyczne procesy rozgrze
wania m ają przeciwwagę w procesach chło
dzenia itd. Nie ma obszaru W szechśw iata 
gdzie by panowała pod tym względem rów 
nowaga. W  całym  obszarze dostępnym  
astronom icznym  obserwacjom  istnieją wy
raźne procesy kierunkowe i nic nie wskazuje 
na to, aby ich kierunek m iał się kiedyś rady
kalnie zmienić. Gdyby W szechświat był do
wolnie wielki ale skończony, gdyby się skła
dał z dowolnej ale skończonej liczby domen, 
zawsze któryś z typów procesów m usiałby 
przeważać nad procesami przeciwnym i. Je
śli jednak W szechśw iat jest nieskończony, 
wszystkie lokalne różnice są nieznacząco 
małe wobec jego  ogromu i W szechświat ja  
ko całość pozostaje stale taki sam.

Zasada lukrecjańska i modele na niej 
oparte są raczej osobliwościami we w spół
czesnej literaturze naukowej. W arto o nich 
jednak raz napisać chociażby dla komplet-
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ności obrazu współczesnej kosmologii, 
gdzie oprócz najbardziej popularnego kie
runku występują liczne inne, mające mniej 
zwolenników, gdzie oprócz modeli Wszech
świata mających ambicje opisać z grubsza 
prawdziwy Wszechświat pojawiają się rów
nież modele tworzone po prostu z ciekawo
ści jakie to właściwości miałby Kosmos przy 
takich lub innych założeniach ogólnych, al
bo nawet dla sprawdzenia, czy jakieś zgoła 
fantastyczne założenia doprowadzą do mo
delu sprzecznego z istniejącymi obserwacja
mi czy też nie, jak to jest na przykład z mo
delem Ellisa, Maartensa i Nela, o którym 
wspomniałem w poprzednim numerze Ura
nii. A ponadto warto sobie zdać sprawę, że 
współczesne, skrajnie materialistyczne po

glądy są echem poglądów antycznego, 
rzymskiego kosmologa -  poety, który był 
chętnie cytowany przez racjonalistycznych 
kosmologów XVIII i XIX wieku, a choć zna
czenie tych poglądów w ciągu wieku XX 
znacznie zmalało, nie zamarły one bynaj
mniej całkowicie, i kto wie, czy tak, jak od
żyły niespodzianie po osiemnastu wiekach, 
nie odrodzą się jeszcze kiedyś w przyszłości.

Kosmologią zajmowali się i inni pisarze 
rzymscy. Na przykład o tym, jak wygląda 
Wszechświat oglądany z innych ciał niebie
skich pisał w słynnej Republice nieco starszy 
od Lukrecjusza sam wielki Cyceron. Żaden 
z nich, oprócz Lukrecjusza, nie wywarł jed
nak większego wpływu na ogólny rozwój 
kosmologii.

Stanisław R. Brzostkiewicz -  Dąbrowa Górnicza

O MERKURYM I JEGO ZAGADKACH

Od kilkunastu lat planetologowie najwię
cej uwagi poświęcają Wenus, Marsowi, pla
netom grupy jowiszowej i odległemu Pluto
nowi. Mało natomiast zajmują się Merku
rym, toteż ktoś interesujący się tymi zagad
nieniami jedynie „od święta” może sądzić, 
że już sporo wiadomości o tej planecie po
siadamy lub że jest to mało ciekawa planeta. 
Ale zarówno w pierwszym, jak i w drugim 
przypadku mamy do czynienia tylko ze zwy
kłym nieporozumieniem, wynikającym po 
prostu z braku odpowiedniej wiedzy na oma
wiany temat. Merkury to przecież nadzwy
czaj interesująca planeta, która przed pla- 
netologami wciąż ukrywa wiele tajemnic i 
która dopiero czeka na bliższe poznanie. 
Niestety, nasze dotychczasowe wiadomości 
o Merkurym są bardzo skromne, opierają się 
bowiem na niepewnych obserwacjach nazie
mnych i danych otrzymanych w latach 1974 
-  1975 za pomocą sondy Mariner 10. Jest to

stanowczo za mało jak na możliwości nauki 
u schyłku XX wieku i pod tym względem 
można Merkurego uważać za nieco „zanie
dbaną” planetę.

Z tych i innych względów można Merku
rego porównywać z odległym Plutonem. 
Obie planety są na razie słabo zbadane i obie 
zajmują wyjątkowe stanowiska w Układzie 
Słonecznym, gdyż pierwsza z nich krąży 
najbliżej Słońca (średnia odległość Merku
rego wynosi 57,9 min km), druga najdalej od 
niego (średnia odległość Plutona wynosi 
5878,2 min km). Ponadto poruszają się one 
po wyjątkowo wyciągniętych orbitach (mi- 
mośród orbity Merkurego wynosi 0,206, a 
mimośród orbity Plutona -  0,249), których 
płaszczyzny są nachylone względem płasz
czyzny ekliptyki pod dość dużymi kątami 
(kąt nachylenia płaszczyzny orbity Merku
rego wynosi 7 \0 , kąt zaś nachylenia płasz
czyzny orbity Plutona -  17°, 1). Ale to wła-
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ściwie jedyne parametry, upodobniające do 
siebie te dwie interesujące, leczjakże różnią
ce się pod względem fizycznym planety. 
Pluton to przecież niewielkie ciało niebie
skie, mające zaledwie 2320 km s'rednicy i 
masę nie przekraczającą 2x1022 kg, co sta
nowi jedynie 0,0025 masy Ziemi: Biorąc 
pod uwagę powyższe liczby i inne jeszcze 
fakty uczeni się zastanawiają, czy mamy tu 
do czynienia z jakąś „nietypową” planetą, 
czy też raczej z obiektem należącym do pasa 
Kuipera? Tego rodzaju wątpliwości nikt nie 
może m ieć w stosunku do M erkurego, gdyż 
jego średnica mierzy 4878 km (0,38 średnicy 
naszej planety), m asa wynosi 0 ,3 3 0 x l0 24 kg 
(0,553 masy globu ziem skiego), a średnia 
gęstość dochodzi do 5,500 g/cm 3 (0,996 
średniej gęstości Ziemi). Są to już  dane licz
bowe godne „norm alnej” planety, a mim o to 
przed laty pojawiła się hipoteza głosząca, iż 
w odległej przeszłości M erkury mógł być 
satelitą W enus i dopiero w wyniku jakiejś 
kosmicznej katastrofy wyrwał się z jej pola 
grawitacyjnego, przeobrażając się w ten spo
sób w sam odzielną planetę. Jak dotąd są to 
jedynie spekulacje o charakterze teoretycz
nym i takimi zapewne nadal pozostaną.

Nie oglądając się na dalsze losy przedsta
wionej wyżej hipotezy planetolodzy traktują 
M erkurego za jedną z czterech planet ziem 
skiej grupy. A  ponieważ -  o czym już wspo
mniano -  krąży ona najbliżej Słońca, pełne
go obiegu dokonuje w ciągu zaledwie 
87,969 ziemskiego dnia i tyleż trwa tam rok 
gwiazdowy. Z ustaleniem tej wielkości nie 
było właściwie większego problemu, a w 
każdym razie okazało się to być o wiele ła
twiejsze od wyznaczenia okresu obrotu pla
nety wokół własnej osi, z czym uporano się 
dopiero przed kilkudziesięciu laty. A prze
cież tym zagadnieniem zajmowało się wielu 
znanych astronom ów, jednym  zaś z nich był 
sam Giovanni V. S c h i a p a r e l l i  (ten od 
„kanałów” na M arsie), który w roku 1889

obserwował M erkurego i na jego tarczy do
strzegł kilka „plam ” . Obserwując je  przez 
pewien czas doszedł do wniosku, iż planeta 
jednego obrotu wokół swej osi dokonuje w 
takim samym czasie, w jakim  okrąża Słońce. 
Krótko mówiąc -  zdaniem włoskiego astro
noma obrót M erkurego byłby ju ż  w pełni 
wyhamowany i wobec tego zw raca on ku 
Słońcu -  tak samo jak  Księżyc ku Ziemi -  
zawsze tę samą półkulę swego globu. Pogląd 
ten popierało wielu innych astronom ów, któ
rzy opierając się na własnych obserwacjach 
byli przekonani, że najednej półkuli M erku
rego panuje „w ieczny” dzień i lato, a na dru
giej „w ieczna” noc i zima. Rzeczywistość 
okazała się być bardziej skom plikowana, bo 
-  jak  to wykazały obserwacje dokonywane 
od roku 1963 i dane uzyskane dziesięć lat 
później za pomocą sondy M ariner 10 -  inte
resująca nas planeta jednego obrotu wokół 
osi dokonuje w ciągu 58,6493 ziemskiego 
dnia, czyli na jeden obrót potrzebuje 58 dni 
15 godzin i 35 minut. Tak więc okres rotacji 
M erkurego to -  jak  łatwo obliczyć -  dokład
nie 2/3 okresu jego obiegu orbitalnego.

Dlaczego stosunek okresu orbitalnego do 
okresu rotacji dla M erkurego wynosi w łaś
nie 3 : 2 i różni się tak znacznie od stosunku 
między analogicznym i danym i dla Księżyca 
(1 : I)? Łatwo odpowiedzieć na powyższe 
pytanie, ale nim się tym zajmiemy warto so
bie przypomnieć, że om awiana planeta poru
sza się po orbicie o dość dużym mim ośro- 
dzie i w następstwie tego je j odległość od 
Słońca zm ienia się w granicach od 0,31 j.a. 
(peryhelium) do 0,47 j.a. (aphelium). W iel
kość zaś sił pływowych Słońca, które już 
częściowo wyhamowały o wiele szybciej 
niegdyś wirujący glob M erkurego, uzależ
nione są właśnie od tych odległości. Podczas 
przejścia planety przez peryhelium ich od
działywanie jest 3,5 raza większe niż wtedy, 
gdy znajduje się ona w aphelium swej orbity. 
Pod uwagę musimy brać jeszcze jedną oko-
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liczność: otóż każde ciało niebieskie, a więc 

także i Merkury w peryhelium - zgodnie z 

prawem Keplera - porusza się z większą 

prędkością i prędkość kątowa jego ruchu or

bitalnego jest wtedy 1,5 raza większa od 

średniej prędkości kątowej, a wszystko to 

razem przyczynia się do powstania wspo

mnianego rezonansu. Inaczej mówiąc - pla

neta wykonuje trzy obroty wokół swej osi w 

czasie dwóch obiegów dokoła Słońca, a zło

żenie tych ruchów sprawia, że tamtejsza do

ba słoneczna trwa aż 175,9 dnia ziemskiego, 

czyli 4221,6 naszych godzin. Ale to jeszcze 

nie koniec dziwów: dla obserwatora znajdu

jącego się na powierzchni globu merkuryj- 

nego Słońce - mające tam 2-3  razy większą 

średnicę pozorną niż na ziemskim niebie - 

wschodzi na wschodzie i bardzo wolno prze

suwa się w kierunku zachodnim, lecz w 

okresie przechodzenia planety przez peryhe

lium orbity nagle zatrzymuje się i zaczyna 

wędrować w kierunku przeciwnym. Trwa to 

jednak stosunkowo krótko, bo po około 8 

dniach wszystko wraca do normy i Słońce na 

niebie Merkurego znowu przesuwa się ku 

zachodowi. Zjawisko powyższe to nastę

pstwo tego, że w peryhelium kątowa pręd

kość obiegu planety jest większa od kątowej 

prędkości rotacji.

Tak więc doba słoneczna Merkurego jest 

trzykrotnie dłuższa od tamtejszej doby 

gwiazdowej i dwukrotnie dłuższa od roku 

merkuryjnego! Warto się jednak zastanowić, 

dlaczego doświadczeni obserwatorzy tak ła

two dali się wywieść w pole i na podstawie 

obserwacji doszli do mylnego wniosku o 

całkowitym wyhamowaniu rotacji tej plane

ty ? Żeby to łatwiej zrozumieć trzeba zwrócić 

uwagę na to, że w ciągu 351,9 dnia ziemskie

go Merkury 6 razy obraca się wokół swej osi

i 4 razy zdąży okrążyć Słońce. Jest to okres 

zaledwie o 4,2 dnia krótszy od 3 okresów 

synodycznych, z których każdy - jak wiado

mo - trwa 115,9 ziemskiego dnia i w który 

interesująca nas planeta pokazuje pełny cykl 

faz. Każdemu zaś obserwatorowi dobrze 

wiadomo, że Merkury na ziemskim niebie 

zawsze znajduje się blisko Słońca i że najle

piej go obserwować wiosną o zmierzchu lub 

jesienią o świcie. Te przyjazne do obserwa

cji warunki powtarzają się co 347,7 dnia i 

chociaż w tym czasie Merkury nie zdąży do

konać 6 pełnych obrotów wokół osi, to jed

nak ku Ziemi zwraca niemal tę samą półkulę 

co przed rokiem, toteż obserwator dostrzega 

prawie te same utwory na jego powierzchni. 

Słowo „prawie” oznacza, że ustawienie pla

nety względem globu ziemskiego nie jest 

dokładnie takie same jak przed rokiem, ale 

dopiero po 6 latach różnica wyniesie 25,2 

dnia i dopiero wtedy na powierzchni Merku

rego można dostrzec nowe utwory. Tymcza

sem ani jeden ze znanych astronomów - jak 

to wykazały prowadzone przez nich dzienni

ki obserwacyjne - nie obserwował tej plane

ty dłużej niż 5 lat, a ponieważ działali oni w 

różnych czasach, toteż dawniejsze mapy 

Merkurego (opracowano ich około dwudzie

stu) dość znacznie różnią się między sobą. 

Oczywiście każda taka mapka wydawała się 

autorowi najlepsza i oddająca prawdziwe 

oblicze planety.

Już w ubiegłym stuleciu powierzchnia 

Merkurego wydawała się obserwatorom po

dobna do powierzchni Księżyca. Jako pier

wszy zwrócił na to uwagę niemiecki astro

nom Gustaw M u l l e r ,  który w latach 1878 

- 1888 porównywał jasność planety z jasno

ścią ziemskiego satelity przy różnych kątach 

fazowych*. O podobieństwie powierzchni

* W  przypadku Merkurego kąt fazowy +0" oznacza złączenie górne (odpowiada to pełni Księżyca), kąt fazowy 

90° - maksymalną elongację wschodnią lub zachodnią (pierwsza i ostatnia kwadra Księżyca), a kąt fazowy 

180" - złączenie dolne (nów Księżyca)
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obu tych ciał zdają się świadczyć ich albeda, 
według pomiarów wykonanych w roku 1948 
przez francuskiego astronom a Andre D a n -  
j o n a wynoszące 0,063 dla M erkurego i 
0,073 dla Księżyca. Zdaniem  dawniejszych 
badaczy ma to dowodzić, że powierzchnię 
planety pokrywają jakieś ciem ne skały, naj
prawdopodobniej nie różniące się zbytnio od 
skał księżycowych. Niestety, o utworach 
topograficznych M erkurego dawniejsi astro
nom owie nic nie wiedzieli, choć obserwacje 
pod tym kątem wielokrotnie podejmowano, 
lecz w danym przypadku naziemne telesko
py okazywały się całkiem bezradne. W praw 
dzie poszczególni obserwatorzy dostrzegali 
-  o czym była już  m owa -  na tarczy planety 
jakieś plamy i niektórzy porównywali je  do 
m órz księżycowych, oglądanych naturalnie 
gołym okiem. Przełom w tych badaniach na
stąpił dopiero wtedy, gdy wysłana w kierun
ku W enus am erykańska sonda M ariner 10 
niejako przy okazji trzy razy zbliżyła się do 
m erkuryjnego globu (29 marca 1974 r., 21 
września 1974 r. i 16 marca 1975 r.). Uzy
skano wtedy wiele interesujących danych o 
tej jakże trudnej do obserwacji z Ziemi pla
necie, a na uwagę zasługują zwłaszcza 
wspaniałe obrazy, pokrywające około 45% 
jej ogólnej powierzchni. To właśnie te obra
zy po raz pierwszy ukazały nam prawdziwe 
oblicze merkuryjnego globu.

M erkury na obrazach otrzym anych za po
mocą sondy M ariner 10 istotnie do złudzenia 
zdaje się przypom inać Księżyc. Na ośw iet
lonej promieniami słonecznymi półkuli pla
nety, którą kamery sondy obserwowały pod
czas trzech wspomnianych przelotów, dom i
nującymi utworami topograficznymi okaza
ły się być kratery uderzeniowe różnej w iel
kości. W iększość z nich powstała niewątpli
wie w okresie „wielkiego bom bardowania”, 
ale nie brak tam również kraterów młodych, 
uformowanych w późniejszych czasach. 
Analogiczną sytuację mamy na powierzchni

globu księżycowego, co jednak wcale je sz
cze nie oznacza, by podobieństwo M erkure
go do Księżyca było zupełne. Przede wszy
stkim powierzchnię m erkuryjnego globu 
przecinają tajem nicze szczeliny, mające nie
kiedy ponad 500 km długości i aż 2 -  4 km 
głębokości. W ielu planetologów jest prze
świadczonych, że w tym przypadku mamy 
do czynienia z utworami tektonicznym i, po
wstałymi w wyniku kurczenia się gw ałtow 
nie stygnącej skorupy. Sprawa jednak nie 
jest w pełni jasna, przeciwnicy tej hipotezy 
twierdzą bowiem , iż tektoniczne szczeliny 
powinny m ieć znacznie większe długości. 
Na obrazach uzyskanych za pom ocą sondy 
M ariner 10 odkryto też wiele równin pokry
tych zagadkowym i utworami i do dziś nie 
udało się planetologom  ustalić, czy są to kra
tery powstałe w wyniku uderzeń m eteory
tów, czy też raczej twory będące „nam acal
nym” przejawem tam tejszego wulkanizm u? 
Taka aktywność m ogła na M erkurym  wystę
pować, w jakim ś stopniu przem awia za tym 
utwór przypom inający ziemski wulkan tar
czowy, odkryty w roku 1990 przez radio
astronom ów w rejonie planety, którego nię 
obejmowały obrazy przekazane przez sondę 
M ariner 10. Jednocześnie obserwacje te w y
kazały, iż pod względem  składu chem iczne
go powierzchnia M erkurego różni się nieco 
od składu chem icznego powierzchni K się
życa. Po prostu m erkuryjne skały zawierają 
nieco większe ilości tytanu i żelaza!

Powyższe stw ierdzenie nie zaskoczyło 
chyba planetologów zajm ujących się bliżej 
merkuryjnym  globem. Nie od dziś przecież 
wiadomo, że jego średnia gęstość je st w yjąt
kowo duża i wobec tego powinien on mieć 
bardzo duże jądro  żelazne. Promień tego ją 
dra -  jak  się ocenia -  może wynosić nawet 
70 -  80% prom ienia m erkuryjnego globu i w 
związku z tym pojawiła się hipoteza, iż M er
kury w początkowym  okresie istnienia Ukła
du Słonecznego m iał o wiele większe roz-
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miary niż dziś. W krótce jednak  po ukształto
waniu się jego  w nętrza doszło do kosm icz
nej katastrofy polegającej na tym, że zderzył 
się z jak im ś ciałem niebieskim  i utracił swe 
zewnętrzne warstwy. Ale ta niezw ykła hipo
teza nie wyjaśnia, co się potem  stało z kos
m icznym  intruzem, nic nie m ówi o dalszych 
losach oderwanej od planety m aterii, nie tłu
m aczy też, dlaczego z tej m aterii nie uform o
wał się merkuryjny satelita? A tego rodzaju 
pytań znajdzie się zapew ne więcej, lecz od
powiedzi przynajm niej na niektóre z nich 
uzyskam y dopiero wówczas, gdy do M erku
rego zbliży się jakaś sonda kosm iczna i prze
każe na Ziem ię dokładne obrazy nieznanej 
nam dotąd około 55%  jego  powierzchni. 
W tedy może się okazać, że je s t to obiekt o 
wiele bardziej interesujący niż się dziś sądzi 
i że poza zew nętrznym  wyglądem  mało 
przypom ina nasz Księżyc.

Z podobnie trudnym i do rozw iązania za
gadnieniam i planetolodzy zajm ujący się 
M erkurym  spotykają się dosłow nie na każ
dym kroku. W ystarczy wspom nieć o sensa
cyjnym  odkryciu, którego niedawno doko
nali radioastronom ow ie stw ierdzając, iż w 
okolicach okołobiegunow ych planety wy
stępuje lód wodny. Najprawdopodobniej 
idzie tu o takie sam e struktury, jak ie dzięki 
sondzie Clem entine 1 odkryto w okolicy po
łudniow ego bieguna Księżyca, a ściślej -  na 
dnie podw ójnego krateru South pole-Aitken. 
Przypuszczalnie w okolicach biegunowych 
M erkurego znajdują się rów nież na tyle głę
bokie kratery, że ich dna nigdy nie są ośw iet
lone prom ieniam i słonecznym i i stale panuje 
w nich siarczysty m róz. W  przeciwnym  
przypadku pokrywający dna tych kraterów 
lód wodny daw no by sublim ow ał, pow stała 
zaś w ten sposób para w odna w krótkim  cza
sie pod wpływem  nadfioletow ego prom ie

niowania Słońca rozpadłaby się na podsta
wowe molekuły (wodór i tlen), a te um knę
łyby w przestrzeń kosmiczną. Sprawa ta wy
m aga dalszych badań, podobnie jak  problem 
istnienia m erkuryjnego pola m agnetyczne
go, w prawdzie dużo słabszego od pola mag
netycznego Ziemi, lecz i tak silniejszego niż 
m ożna było oczekiwać od wolno ratującej 
planety i w dodatku posiadającej już  twarde, 
wystudzone jądro. Jeżeli zatem nie funkcjo
nuje tam zwykły efekt dynam a, to -  zastana
wiają się uczeni -  jaki m echanizm go zastę
puje i wytwarza zm ierzone przez M arinera 
10 pole magnetyczne M erkurego? Na ten te
mat powstały już  najprzeróżniejsze hipote
zy, a jedna z nich zakłada na przykład, że 
może je  generować różnica tem peratur m ię
dzy dzienną a nocną półkulą planety. Pod
czas długiego dnia tem peratura gruntu m er
kuryjnego w punkcie podsłonecznym  osiąga 
aż 700 kelwinów (427° C), lecz pod koniec 
równie długiej nocy obniża się do 100 kelwi
nów (-173° C). Czy ktoś mógł spodziewać 
się tak dużych wahań tem peratury na plane
cie krążącej blisko Słońca?

Inni badacze odpowiedzialnym za po
wstawanie m erkuryjnego pola m agnetycz
nego (jeg0 moc wynosi tylko około 1% pola 
magnetycznego i Ziemi) czynią wiatr słone
czny. Jeszcze inni zapytują wprost, czy w 
przypadku M erkurego nie mamy do czynie
nia z jak im ś „zam rożonym ” polem  m agnety
cznym, powstałym  w pierwszym  okresie ist
nienia Układu Słonecznego, kiedy funkcjo
nował nieznany nam m echanizm ? W ydaje 
się jednak mało prawdopodobne, by w ciągu 
czterech miliardów lat tem peratura wnętrza 
planety nigdy nie przekroczyła punktu Curie 
i by tam tejsza m ateria nie utraciła nabytych 
w tak odległych czasach właściwości m ag
netycznych*. Bardziej realny wydaje się

* Punkt Curie oznacza tem peraturę, w której zanika spontaniczne namagnesowanie, zwany też jest temperaturą 
Curie (Tc) lub temperaturą krytyczną. Dla żelaza punkt Curie wynosi 1043 kelwinów (770" C).
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chyba taki mechanizm , o którym dziś je sz 
cze nic nie wiemy, a który może zmusić 
uczonych do rewizji dotychczasowych po
glądów na ten temat. G łoszą one, że m agne
tyczne pole Ziemi generują prądy elektrycz
ne, wytwarzane w wyniku rotacji jej płynne
go jądra. Na razie nikt nie potrafi powie
dzieć, czy przyjm owany przez geofizyków 
„model dynam a” nie jest dobry i czy fakty
cznie wym aga większych poprawek? Być 
może nasza wiedza o M erkurym zawiera 
zbyt wiele luk i wystarczy wypełnić je  odpo
wiednią treścią, aby wszystko zostało po sta
remu. Tak czy inaczej powinniśm y być za
dowoleni, że poza Z iem ią jeszcze jedna pla
neta ziemskiej grupy posiada pole m agnety
czne i że możemy je  badać.

M erkury ukrywa przed nami wiele podo
bnych tajemnic i planetologowie nim się zaj
m ujący długo nie będą mogli narzekać na 
brak pracy. W  każdym razie poruszone w 
niniejszym artykule zagadnienia w zupełno
ści usprawiedliwiają tych uczonych, którzy 
widzą potrzebę wysłania w kierunku tej pla
nety jednej lub nawet kilku sond kosm icz
nych. A projekty takich m isji już powstały, 
najbliższy zaś realizacji wydaje się być pro
jek t NASA, gdyż start sondy M ercury Orbi- 
ter uczeni amerykańscy zaplanowali na li
piec 1999 roku. Sonda dwukrotnie okrąży 
W enus, wykorzystując jej pole grawitacyjne 
celem osiągnięcia pożądanej trajektorii i po 
trzech latach ma dotrzeć do M erkurego, któ
rego przynajmniej przez rok ma okrążać po 
eliptycznej orbicie biegunowej. Jej zada
niem będzie uzyskanie m ożliw ie dokład
nych obrazów całej powierzchni planety, po
miar tam tejszego pola m agnetycznego, ana
liza składu chemicznego gruntu, wyznacze
nie wysokości gór i głębokości kraterów. 
Jest to ambitny projekt, ale ustępuje on pro
jektow i uczonych z ESA (European Space 
Agency), dla których M erkury ma być głów
nym celem badawczym pierwszej dekady

XXI wieku. Tymczasowy harmonogram 
przewiduje, że start sondy M ercury Orbiter 
nastąpi 7 lipca 2004 roku, a w pobliżu mer- 
kuryjnego globu m a się znaleźć 22 kwietnia 
2008 roku. Program naukowy tej misji prze
widuje nie tylko uzyskanie dokładnych ob
razów całej powierzchni M erkurego, lecz 
także danych na temat geologii tej planety, 
jej morfologii, zbadanie aktywności w ulka
nicznej (o ile takowa tam występuje), analiza 
chem iczna skorupy, zebranie pewnych in
formacji na tem at budowy wnętrza. Dużo 
wcześniej, bo już  na rok 2001 zaplanowany 
został start niemiecko-rosyjskiej sondy In- 
ter-Helios, mającej -  jak  sam a nazwa w ska
zuje -  badać Słońce. M a on jednak poruszać 
się po eliptycznej orbicie okołosłonecznej i 
co jakiś czas będzie mogła zbliżać się do 
M erkurego na bardzo m ałą odległość. Ucze
ni zam ierzają więc wykorzystać to do uzy
skania obrazów całej powierzchni planety.

Tak więc najpóźniej pod koniec pierwszej 
dekady nadchodzącego stulecia nasza w ie
dza o M erkurym winna być o wiele bogatsza 
niż dziś. W  każdym razie gdy chociaż jeden 
z wym ienionych projektów astronautycz- 
nych zostanie pom yślnie zrealizowany, 
wówczas zapewne powtórzy się historia z 
Marsem, którego po przelocie sond M ariner 
6 i M ariner 7 w roku 1969 też uznano za 
planetę podobną do Księżyca. Byliśmy w te
dy faktycznie mocno rozczarowani, bo za
miast obiecyw anych kanałów i oaz prym i
tywnej roślinności ujrzeliśmy posępny, księ
życowy krajobraz. Trudno powiedzieć, czy 
ktoś pom yślał wówczas o tym, iż obrazy 
otrzym ane za pom ocą wspom nianych M ari- 
nerów pokrywają tylko niewielką część po
wierzchni M arsa i że na pozostałej m ogą wy
stępować nie tylko kratery uderzeniowe, ale 
także potężne wulkany i doliny, przypom i
nające koryta wyschniętych rzek na Ziemi? 
Dopiero dalsze eksperymenty astronautycz- 
ne poprawiły nam humory, glob marsjański
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okazał się być ciekawą planetą, w odległej 
przeszłości mogło na niej istnieć nawet pry
mitywne życie. Zapewne i o Merkurym bę-

KRONIKA

Nowe projekty NASA

Przechwycenie i sprowadzenie na Ziemię 
cząstek wiatru słonecznego oraz przelot w 
pobliżu trzech komet krótkookresowych są 
zatwierdzonymi ostatnio do realizacji kolej
nymi projektami nowych eksperymentów 
kosmicznych NASA w ramach programu 
Discovery. Przypomnijmy, że zasadniczą 
ideą tego programu jest zmiana filozofii 
działania NASA: zamiast długotrwałych i 
kosztownych kompleksowych misji kosmi
cznych (jak np. Voyager, Galileo czy nie
dawno rozpoczęty lot do Saturna sondy Cas
sini) zaczęto realizować znacznie prostsze, 
tańsze i krócej przygotowywane ekspery
menty. Często powtarzanym sloganem 
charakteryzującym program Discovery są 
trzy słowa: taniej, szybciej, lepiej.

Pierwszym projektem programu Disco
very jest misja NEAR (ang. Near Earth Aste
roid Rendezvous -  spotkanie z planetoidą 
bliską Ziemi), której celem jest zbadanie pla- 
netoidy (433) Eros z pokładu sondy, która w 
lutym 1999 roku ma stać się jej sztucznym 
satelitą. Po mniej więcej dwuipółletnich 
przygotowaniach sonda NEAR została wy
strzelona 17 lutego 1996 roku, a już w końcu 
czerwca tego roku dostarczyła pierwszych 
wyników przelatując w pobliżu planetoidy 
(253) Matylda (o czym informowaliśmy w 
numerze 7 -  8/1997 Uranii). Koszt całego 
przedsięwzięcia jest szacowany na około 
183 min dolarów.

Drugim projektem zrealizowanym w ra
mach programu Discovery było słynne lądo
wanie na Marsie sondy kosmicznej Mars

dziemy mogli w przyszłości coś podobnego 
powiedzieć!

Pathfinder w dniu 4 lipca 1997 roku i prawie 
trzymiesięczne (mimo projektowanych na 
tydzień) badania powierzchni tej planety za 
pomocą łazika Sojourner. Przebieg tej misji 
omówiliśmy także we wspomnianym już nu
merze 7 -  8/1997 Uranii. Jej koszt ma się 
zamknąć sumą 267 min dolarów.

Sonda księżycowa Lunar Prospector jest 
trzecim projektem programu Discovery. Jej 
start, początkowo planowany na październik 
tego roku, został przełożony na 5 stycznia 
1998 roku ze względu na konieczność wyko
nania dodatkowych testów nowego silnika, 
w który została wyposażona sonda. Po pro
gramie Apollo zakończonym na początku lat 
siedemdziesiątych będzie to drugi obiekt 
amerykański przeznaczony do badań Księ
życa (pierwszym była sonda Clementine 
działająca przez kilka miesięcy 1994 roku 
jako sztuczny satelita Księżyca). Zadaniem 
sondy Lunar Prospector będzie przede wszy
stkim zbadanie fizykochemicznych własno
ści powierzchni Księżyca z jego orbity bie
gunowej. W szczególności ma być podjęta 
próba uzyskania ewentualnego potwierdze
nia obecności lodu wodnego w okolicach 
biegunów Księżyca, na którego istnienie 
wydają się wskazywać pomiary wykonane z 
sondy Clementine. Koszt misji Lunar Pro
spector wyniesie zaledwie 63 min dolarów.

Kolejnym projektem programu Discove
ry jest misja Stardust. W lutym 1999 roku 
przewidziany jest start sondy kosmicznej, 
która w styczniu 2004 roku zbliży się do 
komety krótkookresowej Wild-2 na odle
głość zaledwie około 150 km od jej jądra. 
Przelatując przez otoczkę gazowo-pyłową
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jądra, czyli przez tzw. głowę komety, zosta
ną pobrane próbki materii kometarnej, które 
następnie zostaną sprowadzone na Ziemię. 
Lądowanie specjalnej kapsuły zawierającej 
gaz i pył komety spodziewane jest w stycz
niu 2006 roku. Koszt misji Stardust ocenia 
się na 208 min dolarów.

Ostatnio, spośród 34 propozycji, NASA 
wybrała do realizacji w ramach programu 
Discovery dwa następne projekty. Nazwa 
piątej misji to Genesis, a jej celem będzie 
przechwycenie cząstek wiatru słonecznego i 
dostarczenie ich do ziemskich laboratoriów. 
Start sondy zaplanowano na styczeń 2001 
roku. M a ona zostać um ieszczona w pobliżu 
tzw. punktu Lagrange’a LI układu Słońce -  
Ziemia, czyli poruszać się wokół Słońca w 
taki sposób, że stale będzie się znajdować w 
przestrzeni między Ziem ią a Słońcem na 
prostej łączącej te ciała niebieskie w odle
głości mniej więcej 1.5 min km od Ziemi (w 
pobliżu tego punktu pracuje od dwóch lat 
satelita słoneczny Europejskiej Agencji 
Kosmicznej SOHO). Po około dwóch latach 
zbierania materii wyrzuconej ze Słońca za
w ierająca ją  kapsuła zostanie w sierpniu 
2003 roku sprowadzona na Ziemię. Na reali
zację tej misji NASA przeznaczyła 216 min 
dolarów.

Szósta misja programu Discovery o na
zwie Contour (ang. Com et Nucleus Tour) 
rozpocznie się startem w lipcu 2002 roku 
sondy kosmicznej, która przeleci koło trzech 
komet krótkookresowych. W listopadzie 
2003 roku zbliży się do jądra komety Encke- 
go na odległość około 100 km, w czerwcu 
2006 roku minie kometę Schwassmanna- 
W achm anna-3, a w sierpniu 2008 roku ko
metę d ’Arresta. Podczas tych wszystkich 
zbliżeń będą prowadzone wszechstronne ba
dania fizykochemicznych własności materii 
wyrzuconej z jąder komet oraz obserwacje z 
bliska samych jąder. Projekt Contour ma ko
sztować 154 min dolarów.

Oba najnowsze projekty programu Disco
very, łącznie z realizowanym już projektem 
Stardust, zm ierzają do lepszego poznania 
początków Układu Słonecznego. Zbadanie 
zarówno materii em itowanej stale ze Słońca, 
jak  również materii kometarnej, będącej pra
wdopodobnie pozostałością tworzywa, z 
którego powstało Słońce i planety, niewąt
pliwie przybliży nas do zrozum ienia z czego 
i jak  uform owała się nasza Ziem ia i je j śro
dow isko kosmiczne.

K rzysztof Ziołko wski

Nietypowe miejsca na obserwatoria 
astronomiczne

A tm osfera Ziemi jest dla w iększości ob
serwatorów, zw łaszcza dla m iłośników 
astronomii, nieustannym źródłem  licznych 
utrapień. Nie tylko opady śniegu czy desz
czu, ale silny wiatr czy choćby zachm urze
nie uniem ożliw iają często pracę, do której 
trzeba było długo i żm udnie się przygotow y
wać. Problemy takie mieli astronom owie od 
zawsze. Ostatnio dochodzą jeszcze uboczne . 
skutki cywilizacji -  oświetlone m iasta i wio
ski dające jasne łuny na niebie, zanieczysz
czenia przem ysłowe rozpraszające światło, 
„kosmiczne śmieci” czyli resztki rakiet i sa
telitów. Nic zatem dziwnego, że zaczęto się 
zastanawiać jak  ominąć te narastające trud
ności. B udowanie obserwatoriów  na coraz to 
wyższych terenach było jednym  z pierw 
szych pomysłów, który zresztą się sprawdził 
(patrz zdjęcie am erykańskiego O bserw ato
rium Palom arskiego w USA, na wysokości 
1710 m npm oraz polskiego obserwatorium 
W yższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie 
na Suhorze w Gorcach, wysokość 1000 m 
npm). N iestety nie udaje się zaham ować bu
dowy dróg i miast -  wiele m iejsc obserw a
cyjnych systematycznie traci swoje pierw ot
ne walory. Ciągle jednak pozostaje znako
mity pusty i ciemny teren... Antarktydy.
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K o p u ła  5  m  te le sk o p u  na M t P a lo m ar w  K alifo rn ii (U S A ) (/. lew ej s trony) i O b se rw a to riu m  A stro n o m iczn e  W S P  w  K rak o w ie  na 
S u h o rz e  w  G orcach .

Ten gigantyczny płaskow yż oferuje 
w prost w yjątkowo dobre warunki do obser
wacji astronom icznych. Przez pół roku, pod
czas zimowej nocy polarnej, w ysoko leżąca 
tropopaza je s t położona na poziom ie (osią
gającego 5140 m ) antarktycznego gruntu. To 
z kolei powoduje, że tem peratura powolutku 
rośnie, gdy się wznosim y, w wyniku czego 
warstwy atm osferyczne są praktycznie sta
bilne ze względu na konw ekcję. A to w koń
cu konw ekcja je s t głów ną przyczyną turbu
lencji rozm yw ającej obrazy gwiazd (zwykle 
obraz taki ma 1 do 2 sekund łuku, a nawet w 
najlepszych m iejscach nie udaje się zejść po
niżej 0,4 do 0,6 sekund). Poza tym atm osfe
ryczna para w odna je st zgrom adzona głów
nie w troposferze, bo pam iętam y, że woda 
skrapla się szybciej, gdy tem peratura maleje. 
Tak więc nałożenie się dwu czynników  -  
bardzo niskiej tem peratury i dużej w ysoko
ści -  prowadzi do bardzo niskiej zawartości 
wody w atm osferze Antarktydy. Gdyby w 
słupie pow ietrza nad tym płaskowyżem 
m ożna było skroplić całą parę w odną dosta
libyśm y słup wody o w ysokości ułam ka mm, 
a w zimie jeszcze mniej. Prowadzi to do ide
alnej nieom al przepuszczalności dla fal pod

czerwonych, subm ilim etrowych i m ilim e
trowych. M ożna więc otrzym yw ać nie tylko 
znacznie mniej rozm yte obrazy gwiazd, ale i 
prowadzić obserwacje w tych dziedzinach 
widma, które są z innych rejonów Ziemi nie
dostępne.

Kolejnym atutem potencjalnych obser
wacji antarktycznych są długie noce i dni. 
Polarne dni pozw alają prowadzić ciągłe ob
serwacje Słońca, polarne noce -  gwiazd, bo 
badany obiekt pozostaje widoczny przez set
ki godzin lub nawet dłużej. Pod tym wzglę
dem obserwacje z Antarktydy są podobne do 
obserwacji z satelitów okołoziem skich (w 
tym z powierzchni Księżyca -  patrz niżej), a 
dotrzeć tam jest o wiele łatwiej.

W szystkie opisane korzyści skłoniły 
astronom ów do podjęcia w latach osiem 
dziesiątych kilku wypraw na Antarktydę (by 
prowadzić obserw acje oscylacji słonecz
nych oraz prom ieniow ania submilimetrowe- 
go Galaktyki), rozw aża się także możliwość 
zbudow ania stałego dużego obserwatorium 
antarktycznego. Od 1993 roku dokładnie na 
biegunie um ieszczono amerykański teleskop 
o średnicy 1,7 m czuły na fale o długości 
milim etrowej (Antarktyczne Zdalnie Stero-
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wane Obserwatorium  Subm ilim etrowe, baza 
A m undsena-S co tta , na wysokości 2835 m). 
Francja zbudowała swoją bazę naukową na 
mniejszej wysokości. Służy ona głównie ce
lom geofizycznym , ale także mierzy się tam 
subm ilim etrową em isję zimnego pyłu w Ga
laktyce. Bliskość wysokich szczytów antar- 
ktycznej równiny sprawia, że baza ta stała 
się ciekawym punktem wyjścia do rozważań 
nad przyszłym obserwatorium astronom icz
nym. Myśli się także o innych projektach, 
jak  np. teleskop na podczerwień czy duży 
teleskop submilimetrowy o rozm iarach 10 
do 30 m. M iędzynarodowa Unia A stronom i
czna utworzyła nawet grupę roboczą do zor
ganizowania międzynarodowej współpracy 
nad wyborem m iejsc pod obserwatorium na 
Antarktydzie, ale je s t to jeszcze tzw. pieśń 
przyszłości.

A co ze wspom nianym  już  Księżycem ja 
ko m iejscem  obserwacji astronom icznych? 
M ożna oczywiście się zastanawiać po co bu
dować tam obserw atoria skoro blisko Ziemi, 
w przestrzeni kosmicznej też udaje się uwol
nić od szkodliwego wpływu atmosfery. Po
jazd kosmiczny powinien być w końcu zna
cznie potężniejszy by polecieć na Księżyc 
niż na niską orbitę. Pamiętać jednak  należy, 
że aby skutecznie uniknąć zakłóceń od ziem 
skich świateł, gwałtownych przejść między 
dniem i nocą, strumieni energetycznych czą
stek itp. -  orbity, na których um ieszcza się 
instrumenty wykorzystywane do astronom i
cznych obserwacji nie powinny być za ni
skie. W ydatek energetyczny przy wysokiej 
orbicie i dolocie do Księżyca robi się zatem 
porównywalny.

Poza tym w przeciwieństwie do obserwa
cji orbitalnych powierzchnia Księżyca ma 
wiele zalet odpowiadających idealnemu 
miejscu do astronom icznych obserwacji. 
Brak atmosfery i praktycznie doskonała 
próżnia pozwalają korzystać z całego widma 
prom ieniowania elektromagnetycznego, od

prom ieniowania gam ma do częstotliwości 
radiowych. Nie ma turbulencji, rozproszone
go światła atmosfery ani je j term icznego 
świecenia. Brak deszczów i wiatrów ograni
cza do minimum konieczność budowania 
kopuł dla teleskopów. Obecność twardego 
skalistego gruntu pozwala osadzić w nim de
tektory gam ma i zaopatrzyć je  w przesłony 
przeciw  galaktycznemu prom ieniowaniu 
kosmicznemu i przeciw cząstkom ze słone
cznych wybuchów. Tę możliwość osłaniania 
wykorzystają zresztą także ludzie, którzy bę
dą tam ewentualnie obecni. W końcu stabil
ność podłoża pozwala na zainstalowanie te
leskopów, których nastawianie nie będzie 
bardzo energochłonne (na satelitach by 
przejść od jednego obiektu do drugiego trze
ba kompensować parę sił obracającą tele
skop parą sił przeciwnych). Słaba aktywność 
sejsm iczna umożliwi pracę interferometrom 
-  nawet rentgenowskim. Zaburzyć to mogą 
jedynie rzadkie spadki meteorytów.

Pamiętać też należy, że ruch Księżyca 
względem gwiazd jest znany (w porównaniu 
z ruchem satelity) z nadzwyczajną precyzją, 
bo jest nieczuły na subtelne perturbacje (nie- 
regularności pola grawitacyjnego, w iatr sło
neczny, ciśnienie prom ieniowania itp.) K się
życowy dzień -  27 dni ziemskich -  pozwala 
długo obserwować ten sam obiekt bez prze
rwy. Zmienność gwiazd, ich oscylacje itp. 
mogą być śledzone fotometrycznie z dużą 
dokładnością. D ługotrwający dzień zapew 
nia jednocześnie bardzo powolne zmiany 
temperatury, co ułatwia term iczną stabiliza
cję aparatury. Ponadto horyzont księżyco
wy, widziany z wybranego miejsca, oferuje 
doskonale zdefiniowany brzeg, bez żadnych 
atmosferycznych deformacji. To z kolei po
zwala, dzięki zakryciom, na określenie kąto
wych rozmiarów źródeł prom ieniowania 
rentgenowskiego i gamma, dla których uży
wane teleskopy m ają małą zdolność roz
dzielczą. Księżycowe kratery położone w
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sąsiedztw ie biegunów są stale w sprzyjają
cym  pólśw ietle, podczas gdy ich grzbiety są 
ośw ietlone przez Słońce i m ogą być tam 
um ieszczone baterie słoneczne -  co zapewni 
zasilanie. Słabsza niż na Ziemi, ale nie zero
wa jak  w przestrzeni kosm icznej, grawitacja 
ułatwi ludzką pracę. Nie bez znaczenia jest 
też to, że druga strona Księżyca, daje natu
ralną zasłonę przed prom ieniow aniem  z Zie
mi -  zarówno naturalnym  jak  wytwarzanym 
przez człow ieka, w szczególności przed pro
m ieniow aniem  radiowym .

Oczywiście, oprócz zalet m ożna w yli
czyć także wady K siężyca jako  m iejsca do 
obserwacji astronom icznych. Ogrom na róż
nica tem peratur księżycow ego gruntu m ię
dzy dniem  (+130° C) i nocą (-180° C) nara
żać będzie instrum enty na poważne, cyklicz
ne zm iany term iczne. (Z drugiej strony, z 
wyjątkiem  sąsiedztw a biegunów, niska noc
na tem peratura pow ierzchni zapewnia w y
dajne chłodzenie teleskopów.) Rów nocześ
nie długość księżycowej nocy wym aga 
m agazynow ania energii potrzebnej do pracy 
instrum entów. Brak pola m agnetycznego na 
Księżycu pow oduje bezpośrednie w padanie 
cząstek w iatru słonecznego na jego  pow ierz
chnię -  na Ziem i cząstki te albo opływ ają 
m agnetosferę, albo są kanalizow ane w kie
runku biegunów. Trudno jest oczywiście 
obecnie ocenić w ydajność księżycowych, 
całkow icie autom atycznych obserwatoriów. 
N aw et zaaw ansow ana robotyzacja z pew no
ścią będzie w ym agać obecności ludzi. W a
runki są lepsze dla człow ieka na Księżycu 
niż na niskiej w okółziem skiej orbicie, gdzie 
cykl dzień -  noc jest krótki (1,5 h) i gdzie 
m oże w ystępow ać lęk przestrzeni czy klau- 
strofobia. Z  kolei na w ysokich orbitach czło
w iek narażony je st dodatkowo na silne dzia
łanie w ysokoenergetycznych cząstek pro
m ieniow ania kosm icznego i słonecznego.

R ozw ażania astronom ów na tem at zalet 
obserw acji z K siężyca są zaawansowane.

Drogą obiecującą jest budowa dużych tele
skopów optycznych z aktywną optyką, o 
średnicach 20 m i więcej. Podczerwień wy
maga instrumentów m niejszych, ale chło
dzonych (bądź biernie przez wypromienio- 
wanie w kosm iczną przestrzeń, bądź czynnie 
dzięki „termicznym studniom ” jak ie  oferuje 
księżycowy grunt, dokładniej -  księżycowe 
kratery).

Snując ogromne plany księżycowe naj
chętniej zbudowanoby interferometry czułe 
na prom ieniowanie od ultrafioletu do fal 
submilimetrowych. Na bazach hektometro- 
wych czy kilom etrowych radioteleskop księ
życowy m ógłby współpracować, przez 
VLBI, z instrumentami naziemnymi lub or
bitalnymi.

Dla prom ieniowania wysokoenergetycz
nego warunki na Księżycu są równie dobre 
dla zakresu rentgenowskiego jak  gamma, je 
śli dla tego ostatniego w ykorzysta się osłonę 
gruntu. Stabilność księżycowej powierzchni 
oferuje też dobre warunki do instalowania 
detektorów fal grawitacyjnych; ale nim za
cznie się to realizować trzeba będzie zebrać 
znaczące dośw iadczenia na Ziemi. Księżyc 
jest również idealnym m iejscem do badania 
Słońca, od prom ieniowania rentgenowskie
go do bliskiej podczerwieni. Osiągalna roz
dzielczość kątowa pozwoli rozróżniać na 
Słońcu struktury o rozm iarach kilku kilome
trów. M ożna będzie śledzić je  w sposób cią
gły i bardzo dokładny przez cały cykl aktyw
ności słonecznej -  o wiele lepiej niż to m oż
na osiągnąć z orbity. Jednak koszty zbudo
wania trwałej bazy księżycowej znacznie 
przekraczają obecnie sumy, jak ie kraje roz
winięte są gotowe przeznaczyć na badanie 
W szechświata. Chociaż więc bogactwo mo
żliwych programów badawczych uzasadnia 
taką budowę -  astronom ia księżycowa wpi
sze się prawdopodobnie dopiero w historię 
ludzkości XXI wieku.

Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska
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PORADNIK OBSERWATORA

„A s” -  bis!

Program astronom iczny „As” był już  pre
zentowany w Uranii w numerze 1 1/91. Od 
tego czasu uległ on wielu m odyfikacjom  i 
znacznej rozbudowie.

Głównym źródłem danych dla programu 
pozostał katalog gwiazd „Bright Star C atalo
gue” (BSC). Katalog ten zawiera około 
10000 gwiazd (wszystkie jaśniejsze niż 6.5m 
i kilkadziesiąt wybranych gwiazd o jasności 
do 8m). Cechą wyróżniającą ten katalog spo
śród innych jest ogromna ilość informacji o 
każdej z gwiazd w nim zamieszczonych. Z 
tego powodu do katalogu tego bardzo często 
sięgają astronom owie. Katalog zawiera m ię
dzy innymi dane o oznaczeniu gwiazdy, jej 
współrzędne, jasność, typ widmowy, ruch 
własny, odległość, prędkość radialną, pręd
kość rotacji. W  przypadku gwiazd w ielo
krotnych podane są: różnica jasności, sepa
racja, liczba składników. W yróżnione są 
także gwiazdy zm ienne i zaćmieniowe. W 
bardzo obszernym suplem encie katalogu za
wartych jest wiele dodatkowych informacji 
oraz szczegółowe uzupełnienia dotyczące 
danych zawartych w katalogu głównym.

Program zapewnia dostęp do pełnej infor
macji katalogu i suplementu. Podczas prze
glądania katalogu m ożliwe jest przesyłanie 
danych o wybranych gwiazdach do dysko
wego pliku „Notes” lub na drukarkę. M ożli
we jest również systematyczne drukowanie 
dowolnie dużych fragmentów katalogu. Za
pewnione jest ciągłe powiązanie katalogu z 
mapą nieba, czyli m ożliwa jest natychm ia
stowa lokalizacja na mapie każdej z gwiazd 
katalogu. Istnieje możliwość wyselekcjo
nowania gwiazd które spełniają określone 
wymagania. M oże to być na przykład wybór 
gwiazd które: są zmienne, jaśniejsze niż 6m, 
bliższe niż 10 parseków, m ają typ widmowy

w zakresie FO -  F9, ... itd. żądać można 
jednoczesnego spełnienia ośm iu wymagań.

Dodatkowym źródłem danych są niewiel
kie katalogi obiektów interesujących każde
go m iłośnika astronom ii. Są wśród nich ka
talogi: gwiazd zm iennych, gwiazd zaćm ie
niowych, gromad gwiazdowych, mgławic, 
galaktyk, gromad galaktyk, katalog Messie- 
ra, katalog rojów meteorów, lista nazw 
gw iazdozbiorów  oraz liczący 600 pozycji 
spis nazw gwiazd. W czesne wersje progra
mu nie zawierały planet. Teraz planety są. W  
program ie znaleźć m ożna ich pozycje na 
niebie, współrzędne, odległość od Ziemi 
oraz momenty wschodu, górowania i zacho
du. Pozycje planet liczone są z dokładnością 
około 1’.

Na liście każdego z katalogów rozróżnio
ne są graficznie obiekty widoczne i niewido
czne w ustalonym miejscu i czasie. Program 
oferuje możliwość przewidywania w idocz
ności dowolnego obiektu z listy w przeciągu 
roku (zadanie „Kiedy”).

W ażnym obszarem działania programu są 
operacje na mapie nieba. Na mapę m ogą być 
nanoszone wszystkie obiekty zawarte w ka
talogach, a także konfiguracje gw iazdozbio
rów i nazwy gwiazd oraz siatka współrzęd
nych. Przy rysowaniu mapy nieba w ykorzy
stywana jest pełna dokładność katalogu BSC 
(0. Is w rektascensji i 1” w deklinacji). Po
zwala to z łatwością rozdzielić wiele zna
nych układów wizualnie podwójnych. Ruch 
po m apie i zm iana wielkości pola obserwacji 
są prawie ciągłe. Mapa widoczna na ekranie 
może być przeglądana w powiększeniu (za
danie „Lupa” ). Narzędzie to jest szczególnie 
przydatne w tych obszarach nieba, w których 
występuje duże zagęszczenie obiektów. 
Podczas przeglądania mapy możliwy jest 
natychmiastowy dostęp do pełnych danych 
katalogowych o dowolnym obiekcie mapy.
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Istnieje pełna bieżąca inform acja o położe
niu w zględem  horyzontu całego pola obser
wacji lub dow olnego punktu tego obszaru. 
Prawie natychm iast poznać m ożna roczną 
historię w idoczności dow olnego obiektu lub 
punktu w skazanego na mapie.

Istnieje m ożliw ość selekcji gwiazd na 
m apie. N a przykład spośród gwiazd w idocz
nych na ekranie wyróżnić m ożna te, które: są 
zm ienne, jaśn ie jsze niż 6m, bliższe niż 10 
parseków, m ają typ widmowy w zakresie FO 
-  F9, ... itd. żądać można jednoczesnego 
spełnienia sześciu wymagań.

Podczas przeglądania mapy m ożliw e jest 
przygotow anie wydruków przydatnych pod
czas prow adzenia obserwacji. Jeśli inform a
cje o obiekcie zostaną przesłane do pliku 
„N otes” lub na drukarkę to na mapie obiekt 
taki je s t oznaczany identyfikatorem . Takim 
sam ym  identyfikatorem  zostają oznaczone 
dane o tym  obiekcie. Dzięki temu wydruko
w aną m apę i dane o obiektach łatwo ze sobą 
kojarzyć.

Program  um ożliw ia śledzenie ruchu pla
net w zględem  gwiazd. Krok czasowy anim a
cji w ybierać m ożna z zakresu 1 m in.-7 dni.

Innym  bardzo ważnym  obszarem  działa
nia program u są operacje na sferze nieba. 
Podstaw ą tego obszaru program u jest klasy
czny rysunek przedstawiający sytuację ob
serw atora w widoku z zewnątrz (płaszczy
zna horyzontu, sfera nieba, oś świata). Zm ie
niać m ożna rozm iary całego rysunku i na
chylenie horyzontu do płaszczyzny ekranu. 
Na sferę nieba m ogą być nakładane wszy
stkie obiekty zawarte w katalogach oraz 
konfiguracje gw iazdozbiorów  i nazwy 
gw iazd. M ożna też wprowadzić ekliptykę, 
rów nik niebieski, siatkę współrzędnych. Na 
ekranie m ogą być prezentow ane tylko te 
obiekty, które są położone ponad horyzon
tem lub w szystkie (nad i pod horyzontem ). 
U żytkow nik ustala jasność najsłabszych 
gw iazd w idocznych na sferze. O bserw ator

(położony w środku sfery) położony jest w 
płaszczyźnie ekranu. Płaszczyzna ekranu 
dzieli sferę na dwie równe części. W każdej 
chwili na ekranie widać tylko jedną z nich, tę 
mianowicie, na którą skierowane jest cen
trum pola obserwacji. M ożliwa jest ciągła 
zm iana położenia i rozmiarów pola obser
wacji. W lewym górnym rogu ekranu wy
świetlane są współrzędne równikowe i hory
zontalne określające pole obserwacji. Na 
ekranie m ogą być na bieżąco rysowane od
powiednie (w zależności od wybranego 
układu współrzędnych) kąty współrzęd
nych. Podczas przeglądania nieba możliwe 
jest oglądanie zawartości pola obserwacji 
tak jak  widzi je  obserwator.

M ożliwa jest anim acja ruchu sfery. Para
metry określające ten ruch (krok czasowy, 
zachowanie pola obserwacji w trakcie ruchu, 
pozostawianie śladu przez obiekty) mogą 
być zm ieniane. U m ożliw ia to zilustrowanie 
wielu podstawowych definicji i pojęć astro
nom icznych jak  np.: oś świata, równik nie
bieski, ekliptyka, doba słoneczna, równanie 
czasu, doba gwiazdowa, ruch Słońca, Księ
życa i planet względem  gwiazd.

W program ie dostępna jest bieżąca po
moc (Help). Do programu dołączona jest 
broszura. Zawiera ona ogólne inform acje o 
programie, opis jego struktury i poszczegól
nych stanów, a także przykłady scenariuszy 
korzystania z programu.

Wymagania sprzętow e: IBM PC 
(640Kb); DOS 3.2; EGA/VGA; mile widzia
ny kolorowy m onitor; koprocesor choć przy
datny nie jest konieczny. Zalecane jest insta
lowanie programu na twardym dysku (3Mb). 
Jedną z trzech dyskietek, jakie otrzym uje na
bywca, jest tzw. „dyskietka kluczowa” . Pro
gram czasami (bardzo rzadko) żąda jej uży
cia. Ponieważ jest ona niekopiowalna, w za
mówieniu określić należy rodzaj dyskietek 
dystrybucyjnych, (5.25”, 1.2Mb), (3.5”, 
1,44Mb).
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Czytelnicy Uranii mogą kupić program 
za cenę 29 zł. Norm alnie program sprzeda
wany jest po 87 zł. Zam ów ienia m ożna prze
syłać pod adresem: „Kom pAs” , ul. Kard. S.

W yszyńskiego9/61, 15-888 Białystok. Prze
syłka z programem zawiera trzy dyskietki, 
opis programu oraz rachunek uproszczony.

Andrzej Branicki

OBSERWACJE

Obserwacje fotograficzne całkowitego 
zaćmienia Księżyca

Zdjęcia całkowitego zaćm ienia Księżyca 
w dniu 16 w rześnia 1997 roku (patrz trzecia 
strona okładki) wykonałem obiektywem 
zwierciadlano-m eniskowym  typu ZM -6A (o 
jasności 6,3), którego ogniskową (f = 500 
mm) wydłużyłem do 1000 mm przy użyciu 
telekonwertera 2-krotnego, co obniżyło ja s 
ność obiektywu do 12,6. Do obiektywu za
mocowałem aparat fotograficzny Praktica 
M TL 5B, który posłużył za komorę astrogra- 
fu.

Nie zdołałem zarejestrować całego za
ćmienia, ponieważ Księżyc był zasłonięty 
od początku zaćm ienia aż po prawie koniec 
fazy maksymalnej przez wysokie budynki 
osiedla, w którym mieszkam. W obserw a
cjach fotograficznych położyłem nacisk na 
rejestrację części powierzchni Księżyca, 
znajdującej się w cieniu Ziemi. W ymagało 
to zastosowania stosunkowo długich czasów 
naświetlania błony, a więc i zastosowania 
m ontażu paralaktycznego. W szystkie zdję
cia wykonałem na błonie kolorowej Scotch 
Imation HP 400. W  przypadku fazy całkowi
tej zastosowałem  20 sekundowe naświetla
nie (jak się okazało, stanowczo za krótki), a 
przy ostatnim z prezentowanych zdjęć około 
5 sekundowe naświetlanie. Oczywiście, 
przy każdym z tych zdjęć należało prowa
dzić obiektyw za Księżycem. Realizowałem 
to korzystając z posiadanego montażu para
laktycznego konstrukcji i wykonania kol. 
Leszka M a r c i n k a .  Teleskopem prowa

dzącym był obiektyw typu MTO 1000. Pro
blemem było znalezienie dostatecznie w yra
zistego i małego punktu na powierzchni 
Księżyca, który pozwoliłby na prowadzenie 
za Księżycem w okularze z krzyżem mikro- 
metrycznym , przy powiększeniu 160x. O sta
tecznie udało mi się taki obiekt znaleźć, nie
stety na skraju tarczy Księżyca. W arto tu 
zwrócić uwagę na szczegół być może mało 
istotny, ale jak  się później okazało w rozm o
wach z obserwatorami, nader często stoso
wany w astro fotografii. Należało m ianow i
cie tak rozjustować osie optyczne teleskopu 
prowadzącego i obiektywu fotograficznego 
by w środku krzyża okularu teleskopu znaj
dował się wyżej wspomniany punkt pow ie
rzchni i jednocześnie tarcza Księżyca była w 
środku kadru błony fotograficznej. Jak się 
okazało jest to metoda często stosowana w 
przypadku braku dostatecznie jasnej gwiaz
dy prowadzenia. W takim przypadku nasta
wia się teleskop na najbliższą, dostatecznie 
jasną gwiazdę prowadzenia, nie koniecznie 
widoczną w polu widzenia astrografu.

Zdjęcia wykonywałem tylko do momentu 
kiedy faza zm alała do około 0,5, ponieważ w 
dalszej części zaćm ienia kontrast między 
fragmentem tarczy oświetlonym przez Księ
życ, a znajdującym się w cieniu Ziemi był 
tak duży, że praktycznie należałoby się de
cydować, czy naświetlać błonę na część „od
krytą” czy „zaciem nioną” . W  pierwszym 
przypadku na zdjęciach widać by było w yłą
cznie część oświetloną i ledwie zauważalną 
część w cieniu, bez szczegółów. W  drugim 
przypadku obraz części oświetlonej przez
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Słońce byłby prześwietlony w tak dużym 

stopniu, że światło to tłumiło by szczegóły 

na części w cieniu Ziemi.

Zdjęcia krawędzi tarczy Księżyca prze

mieszczającego się z cienia do półcienia Zie

mi, po zakończeniu fazy całkowitej zaćmie

nia, uwidaczniają jakby bardzo rozmytą i 

mało zdefiniowaną granicę między częścią

tarczy Księżyca oświetloną przez Słońca, a 

częścią znajdującą się jeszcze w cieniu Zie

mi. Rozmycie to zmniejsza się po pewnym 

czasie i granica cienia staje się bardziej ostra.

Obserwacje tego zaćmienia dały mi dużą 

satysfakcję i możliwość nowego zastosowa

nia posiadanego montażu paralaktycznego.

Zbigniew Rzepka

TO i OWO

Widoczność Wenus nad Bałtykiem

Podczas tegorocznej wyprawy na jachcie 

„Solaris” (!), po odpłynięciu od wybrzeża 

polskiego - od Świnoujścia i wyspy Wolin - 

można było podziwiać nie tylko czyste wody 

Morza Bałtyckiego, ale również wspaniale 

rozgwieżdżone niebo.

5 czerwca, w Międzynarodowym Dniu 

Ochrony Środowiska, mieliśmy okazję zo

baczyć piękny zachód Słońca, uwieczniony 

na załączonej fotografii. Wkrótce po zacho

dzie naszej Gwiazdy Dziennej, na rozjaśnio

nym jeszcze niebie (poświata na północnym 

niebie utrzymywała się praktycznie przez 

całą noc), udało się dostrzec Wenus! Biała 

planeta była widoczna do 22h54m, do wyso

kości około jednego stopnia nad horyzontem 

morskim. Jacht podówczas znajdował się na 

wysokości południowej Skanii (<j> = 55°55’, 

X  = -17°00’). Gdyby nie wznoszące się nad 

(niewidocznym) lądem niewielkie chmurki 

- można je zauważyć na zdjęciu zachodu 

Słońca - Wenus prawdopodobnie byłaby 

widoczna niemal do horyzontu, do powierz

chni morza.

W ciągu rejsu niejednokrotnie mieliśmy 

okazję podziwiać na wieczornym niebie 

Wenus, jednak tak znakomite warunki jak w 

dniu 5 czerwca więcej się nie powtórzyły. 

Nic zatem dziwnego, iż na lądzie niemal nie

możliwa jest widoczność Wenus prawie do 

samego horyzontu.

T. Zbigniew Dworak
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Układ Lokalny Galaktyk

Układ Lokalny Galaktyk, Lokalna Grupa 

Galaktyk - skupisko kilkudziesięciu gala

ktyk znajdujących się w najbliższym sąsie

dztwie naszej Galaktyki (patrz Urania 
5/1993). Dysk Galaktyki widoczny na noc

nym niebie jako Droga Mleczna (w którym, 

około 2/3 promienia od centrum, na skraju 

spiralnego ramienia, jest Słońce z Układem 

Planetarnym) ma około 30 kpc średnicy - 

najbliższe galaktyki są odległe o duże kilka

dziesiąt kiloparseków. Podobnie bowiem jak 

gwiazdy - galaktyki nie występują pojedyn

czo, ale skupiają się w większe gromady, 

tworzą w przestrzeni lokalne zagęszczenia.

Średnie odległości międzygalaktyczne w 

gromadzie galaktyk w stosunku do rozmia

rów galaktyk je tworzących sąjednak mniej

sze niż odległości międzygwiazdowe w sto

sunku do rozmiarów gwiazd (pomijamy tu

taj gęste gromady kuliste gwiazd oraz centra 

galaktyk, których budowę dopiero poznaje

my; porównanie dotyczy gwiazd dysku).

Widoczna - przy dobrej pogodzie - go

łym okiem jako rozmyta mgiełka galaktyka 

M31 (Wielka Mgławica w Andromedzie) od

legła jest od naszej o 740 kpc, ale np. Obłoki 

Magellana (widoczne z południowej półku

li) tylko o 65 kpc (Wielki) i o 87 kpc (Mały).

Rozmiar Układu Lokalnego szacuje się 

na 1 do 3 Mpc. Znajdują się w nim galaktyki 

powiązane siłami grawitacyjnymi na tyle, że 

układ jest względnie stabilny, o ujemnej cał

kowitej energii mechanicznej. W  tej skali nie 

mamy jeszcze do czynienia z ekspansją

Hubble’a! Nie jest jednak łatwo wyróżnić 

galaktyki, które z pewnością do Układu Lo

kalnego należą - po prostu nie jesteśmy w 

stanie (jeszcze) dokładnie oszacować jedno

cześnie masy, położenia i wektora prędkości 

każdej pojedynczej galaktyki (najlepiej daje 

się wyznaczyć prędkość radialna). Pozostaje 

zatem klasyfikowanie galaktyk wg ich odle

głości. Jeśli jako kryterium przynależności 

do Układu Lokalnego przyjmiemy odległość 

tylko 1 Mpc, to w kuli o tym promieniu znaj

dzie się mniej niż 100 galaktyk. Największa 

i najmasy wniejsza to cytowana już Wielka 

Mgławica w Andromedzie - trzykrotnie ma

sy wniejsza od Galaktyki (która jest druga). 

Następne to kolejno M33 (galaktyka w Trój

kącie) i Obłoki Magellana. Reszta to gala

ktyki bardzo małe (z oddali byśmy ich nawet 

nie widzieli; ich rozmiary szacuje się na oko

ło 1 procent rozmiarów galaktyki M31).

W  Układzie Lokalnym większość to pra

wie sferyczne lub eliptyczne galaktyki kar

łowate, nie ma w ogóle ogromnych galaktyk 

eliptycznych, są trzy galaktyki spiralne 

(M 31, M33 i nasza) oraz cztery nieregularne 

(dwie z nich to Obłoki Magellana). Układ 

Lokalny, jedna z mniejszych gromad (bo 

gromady liczą na ogół po około 400 gala

ktyk), jest zaledwie małą cząstką większego 

skupiska - tzw. Supergromady Lokalnej. Ta 

Supergromada koncentruje się wokół gro

mady w Pannie (która z kolei skupia się przy 

potężnej galaktyce aktywnej M87) i liczy 

około 100 gromad (1000 do 2000 galaktyk) 

w kuli o średnicy około 70 Mpc.

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 Styczeń 1998

W 1998 roku wystąpią dwa zaćmienia 
Słońca: całkowite 26 lutego i obrączkowe 22 
sieipnia, obydwa niewidoczne w Polsce.

W tym roku tarcza Księżyca czterokrot
nie zakryje najjaśniejszą gwiazdę w gwiaz
dozbiorze Byka, Aldebarana. Dnia 26 marca 
dojdzie do zakrycia przez Księżyc planety 
Jowisz, widocznego w Polsce.

W 1998 roku do Słońca zbliży się 15 zna
nych komet krótkookresowych, lecz wszy
stkie będą widoczne jedynie przez teleskopy.

Słońce

Ziemia w swym ruchu po orbicie około- 
słonecznej znajdzie się 4 stycznia o godzinie 
211117m najbliżej Słońca, a zatem Słońce bę
dzie wtedy w perygeum w odległości około 
147 min km. Dni stają się coraz dłuższe. W 
Warszawie 1 stycznia Słońce wschodzi o 
6h45m, zachodzi o 14h34m, a 31 stycznia 
wschodzi o 6h19m, zachodzi o 15h21m. W 
styczniu Słońce wstępuje w znak Wodnika.

Księżyc

Bezksiężycowe noce będziemy mieli na 
początku i pod koniec miesiąca, bowiem ko
lejność faz Księżyca jest w tym miesiącu 
następująca: pierwsza kwadra 5d14h18m, 
pełnia 12d17h24m, ostatnia kwadra 
20d 19h40m, nów 28d06h01m. W perygeum 
Księżyc znajdzie się 3 stycznia o 8h31m, w 
apogeum 18 stycznia o 20h40m, oraz ponow
nie w perygeum 30 stycznia o 14h10m.

Planety i Planetoidy

Przez cały styczeń nad ranem, nisko nad 
wschodnim horyzontem możemy próbować 
odnaleźć M e r k u r e g o  około zerowej 
wielkości, oddalającego się od swojej ma
ksymalnej elongacji od Słońca -  6 stycznia 
osiąga ona wartość 23°. W e n u s  znajduje 
się w pobliżu koniunkcji ze Słońcem (w dniu

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 0h czasu uniwersalnego)

Data
1998

p
n

Bo
[']

Lo
[']

I 1 2.14 -3.01 283.16

3 1.17 -3.25 256.83

5 0 .2 0 -3.47 230.49

7 -0.77 -3.70 204.15

9 -1.73 -3.92 177.81

11 -2.69 -4.13 151.47

13 -3.64 -4.34 125.13

15 -4.58 -4.54 98.80

17 -5.52 -4.74 72.46

19 -6.44 -4.93 46.13

21 -7.35 -5.12 19.79

23 -8.25 -5.30 353.46

25 -9.13 -5.47 327.13

27 - 1 0 . 0 0 -5.64 300.80

29 -10.85 -5.79 274.46

31 -11.69 -5.95 248.13

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy; Bo, Lo -  helio- 
graficzna szerokośćć i długość środka tarczy; 
22d12h05m -  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0'.

16 stycznia) i jest niewidoczna. M a r s  zbli
ża się do koniunkcji ze Słońcem i jest także 
niewidoczny. Wieczorem można spróbować 
znaleźć J o w i s z a  i S a t u r n a  po zacho
dzie Słońca nisko nad zachodnim horyzon
tem. Pozostałe planety znajdują się na niebie 
blisko Słońca i są niewidoczne.

W styczniu możemy obserwować w po
bliżu opozycji kilka planetoid:

(9) Metis, (jasność 9.6m). 1 I: 3h01.6m, 
17° 16’; 11 I: 3h04.3m, 17°57’;21 I: 3h10.4m, 
18“47’; 31 I: 3h19.3m, 19°43\

(23) Thalia, (jasność 9.7m). 1 I: 4h42.1m, 
27°52’; 11 I: 4h35.8m, 28°25’; 21 I: 4h33.5m, 
28°54’, 31 I: 4h35.3m, 29°22’.
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(27) Eulerpe, (jasność 9.0m). 1 I: 5h35.9"\ 
23" 12'; II I: 5h28.2m, 23° 19’; 21 1: 5h24.0m, 
23°27‘; 311: 5h23.9m, 23"37’.

Meteory

W dniach od 1 do 5 stycznia prom ieniują 
K w a d r a n t y d y .  M aksimum aktywności 
spodziewane jest 4 stycznia. Radiant m eteo
rów leży w gwiazdozbiorze Sm oka i ma 
współrzędne rekt. 15h28m, deki. +50°. Na
zwa roju pochodzi od nieistniejącego już  na 
dzisiejszych mapach gwiazdozbioru Qu
ad) ans Mu rai is, um ieszczonego w począt
kach XIX w. na granicy gwiazdozbiorów 
Smoka, Herkulesa i W olarza. W arunki ob
serwacji w tym roku są dobre w związku r. 
Księżycem w pierwszej kwadrze.

'k  -k 'k  
1d03h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 4‘.

1d23h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 3'.

3d17h36m Początek zakrycia III księżyca Jowisza (Gani- 
medesa) przez tarczę planety.

4d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji za
chodniej.

4d21h17m Ziemia w peryhelium na swej okołosłonecznej 
orbicie w odl. 147 min km od Słońca.

5d12h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 0.2°.

6d14h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej ze 
Słońcem (23').

7d15h20m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez 
tarczę planety.

8d15h46m Cień I księżyca Jowisza (lo) opuszcza tarczę 
planety.

8d16h20m Koniec zakrycia IV księżyca Jowisza (Callisto) 
przez tarczę planety.

9d17h Złączenie Wenus z Neptunem w odl. 4'.

11d16h44m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Euro
py) przez tarczę planety.

12d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji 
wschodniej.

13d15h16m Cień II księżyca Jowisza (Europy) opuszcza 
tarczę planety.

14d15h15m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) poja
wia się na tarczy planety.

14d16h06m III księżyc Jowisza (Ganimedes) schodzi z tar
czy planety.

15d15h23m Cień I księżyca Jowisza (lo) pojawia się na 
tarczy planety.

15d17h01m I księżyc Jowisza (lo) schodzi z tarczy planety. 

16d11h Wenus w koniunkcji dolnej ze Słońcem.

19d23h Neptun w koniunkcji ze Słońcem.

20d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji za
chodniej.

20d06h44m Słońce wstępuje w znak Wodnika, jego długość 
ekliptyczna wynosi wówczas 300 

20d16h43m II księżyc Jowisza (Europa) schodzi z tarczy 
planety.

21d01h Złączenie Marsa z Jowiszem w odl. 0.2‘. 

22d16h45m Początek przejścia I księżyca Jowisza (lo) na 
tle tarczy planety.

23d16h45m Koniec zaćmienia I księżyca (lo) przez cień 
Jowisza.

26d17h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 8'.

27d00h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 3‘.

27d01h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 5'. 

28d17h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 2‘.

28d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji 
wschodniej.

28d20h Uran w koniunkcji ze Słońcem.

29d15h35m Koniec zaćmienia II księżyca (Europy) przez 
cień Jowisza.

30d01h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 2’.

30d15h57m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) 
przez tarczę planety.

31d15h35m I księżyc Jowisza (lo) schodzi z tarczy planety. 

31d15h59m Cień I księżyca Jowisza (lo) opuszcza tarczę 
planety.

Uwaga: Momenty wszystkich zjawisk podane są 
w czasie uniwersalnym UT (Greenwich). Aby 
otrzymać datę w obowiązującym w grudniu w 
Polsce „czasie zimowym” należy dodać 1 godzi- 
nę.

Opracował: T. Scięior.

+ Sprzedam teleskop Newtona firmy „Uniwersau” <I>=250 mm, f=1500 mm z teleskopem celowniczym Newtona 

<I>=90 mm, f=900 mm, na montaÓu paralektycznym z mechanizmem zegarowym. Cena 4500 PLN, Karol 

Zwilling, tel. (0-32) 25-23-364, Katowice.

+ Sprzedam lornetkA 25x70 - cena 400 PLN oraz teleskop Maksutowa pow. max. 222 - cena 600 PLN. Janusz 

Konofalski, ul. Jagiellońska 10c/9,80-371 Gda-sk, tel. (0-58) 53-07-19.
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POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOSNIKOW ASTRONOMII

założone zostało w roku 1919 i od tego czasu skupia w swych szeregach wielu m iłośników 
astronom ii. Członkow ie działając obecnie w osiemnastu oddziałach terenowych i sześciu 
sekcjach specjalistycznych oddają się wspaniałem u hobby jakim  jest. rozstrzyganie zagadki 
W szechśw iata poprzez własne obserwacje i inne formy działania. W miarę możliwości To
w arzystw o usiłuje dopom óc swym członkom  w nabyciu niezbędnych pomocy astronom icz
nych. Dla zainteresow anych podajem y adres:

ZARZĄD GŁÓW NY -  ul. Św. Tomasza 30/8, 3 1 -027 Kraków, tel. (0-12) 422-38-92. 
O D D ZIA ŁY  I SEKCJE

(1 ) B ia ło s to ck i -  K o lo n ia  K s ię ży n o  4 ,1 5 -6 0 1  B ia ły s to k ,

(2 ) C z ę s to c h o w sk i -  In s ty tu t F izy k i W S P , p. 185, Al. A rm ii K ra jo w ej, 4 2 -2 0 0  C z ęsto ch o w a ,

(3 ) G l i w i c k i - A l .  K o rfan te g o  23 /1 , 4 4 -1 0 0  G liw ice ,

(4) G ru d z ią d z k i -  P la n e ta r iu m , ul H o fm an a  5, 8 6 -3 0 0  G ru d z iąd z ,

(5 ) Je le n io g ó rsk i -  P lac  P iasto w sk i 1 8 ,5 8 -5 6 0  Je le n ia  G óra ,

(6 ) K rak o w sk i -  Z G  P T M A , ul. Św . T o m a sz a  30 /8 , 3 1 -0 2 7  K raków  (jest to  tak że  ad res Sekcji 
O b se rw a c ji G w ia z d  Z m ien n y c h  i S ekcji O b se rw a to ró w  K om et), tel. (0 -12 ) 4 2 2 -3 8 -9 2

(7) K ro śn ie ń sk i -  C z a jk o w sk ie g o  92 , 3 8 -4 0 0  K rosno ,

(8) L u b e lsk i -  In s ty tu t F izy k i, P lac  M . C u rie -S k to d o w sk ie j p. 254, 20-031 L ub lin ,

(9) Ł ó d zk i -  P la n e ta r iu m , ul. P o m o rsk a  16, 9 1 -4 1 6  Ł ó d ź , tel. (0 -42 ) 3 3 -13-63  (jest to  ró w n ież  adres 
S ek c ji O b se rw a c ji P o zy c ji i Z ak ry ć),

(1 0 ) N o w o są d e c k i -  ul. Ś n ia d e c k ic h  6 /1 0 , 3 3 -3 0 0  N o w y  S ącz,

(1 1 ) P o z n a ń sk i -  ul. D m o w sk ie g o  37 , 6 1 -7 7 2  P o zn ań , D o m  K u ltu ry  „K R Ą G "

(1 2 ) P u ła w sk i -  ul. F iltro w a  50 , 2 4 -1 0 0  P u ła w y , tel. (0 -81 ) 886 -4 9 -6 8

(1 3 ) S z c z e c iń sk i -  D .K . „ H e tm a n ” ul. 9 -g o  M aja  17, 7 0 -1 3 6  S zczec in ,

(1 4 ) Ś ląsk i -  P la n e ta r iu m  Ś ląsk ie , sk r. poczt. 10, 4 1 -5 0 0  C h o rzó w , tel. (0 -32) 2 5 4 -6 3 -3 0

(15) T o ru ń sk i -  ul. K o p ern ik a  4 2 , 8 7 -1 0 0  T o ru ń  (jest to  ró w n ież  ad res Sekcji O b se rw a to ró w  S łońca), 
te l. (0 -5 6 ) 2 2 8 -4 6

(1 6 ) W a rm ijsk i -  O b se rw a to riu m , ul. Ż o łn ie rsk a  13. 10-558 O lsz ty n , przy  o d d z ia le  d z ia ła  K o m isja  
W sp ó łp ra c y  P la n e ta r ió w  P o lsk ic h , ul. M .P . J. P iłsu d sk ieg o  30, 10-450 O lsz ty n , p rzy  o d d z ia le  
p ra c u je  S ek c ja  M e teo ró w  i M e teo ry tó w , skr. p o cz t. 6 , 14-530  F rom b o rk ,

(1 7 ) W a rsz a w sk i -  C A M  K, ul. B a rty ck a  1 8 ,0 0 -7 1 6  W a rsz a w a  (jest to ró w n ież  ad res S ekcji In s tru m e n 
ta ln e j) , tel. (0 -2 2 )4 1 -0 0 -4 1

(1 8 ) Z ie lo n o g ó rsk i -  Z ie lo n o g ó rsk ie  C e n tru m  A stro n o m ii W S P  W ieża  B ran ib o rsk a , ul. L u b u sk a  2, 
6 5 -2 6 5  Z ie lo n a  G ó ra , tel. (0 -68 ) 2 0 -2 8 -6 3 .

O becnie wysyłam y członkom  (i sym patykom ) następujące m ateriały astronom iczne. (Po
dane kwoty w nowych zdenom inow anych złotych obejm ują koszty wraz z opłatami poczto
wymi. P ieniądze prosim y przesyłać przekazem  pocztowym  na adres PTM A. W płata na konto 
PTM A  opóźnia otrzym anie materiału, a dodatkowo PKO pobiera duże prowizje.)

OGŁOSZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTMA

Amatorski Teleskop Zwierciadlany . 
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. 3 ,0 0  zł 

1 1,00 zł
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Uniwersytet Krakowskiego jako miejsce duchowych narodzin Mikołaja Kopernika . . . 4,00 zł
Poradnik obserwatora Meteorów ......................................................................................... 5,00 zł
Obrotowa Mapa N ie b a ...............................................................................................................3,50 zł
Mapa Księżyca z diagramem f a z ..............................................................................................3,50 zł

W wypadku zamawiania wielu pozycji prosimy o kontakt, gdyż wtedy będą mniejsze 
opłaty pocztowe.

W sprawie starych numerów Uranii prosimy o kontakt listowy.
O ile pieniądze zostały wysłane pocztą i minęły trzy tygodnie (bądź wpłacone na konto i 

minęło 5 tygodni) a Zarząd nie nadesłał zamówionych materiałów -  prosimy o interwencję 
listowną.

CONTENS COflEPXAHHE

K . Z i o ł k o w s k i K.  3 h o j i k o b c k h

Sounding of S a tu rn ........................... . 258 3oHAHpoBaHHe C aT ypH a................. 7,58
K . R u d n i c k i K.  Pyf l HHI JKH

The contribution of ancient Romans BicHafl aHTHHHoro PtiMa
to cosm ology.................................. . 265 B KOCMOrOHHK) ..................................... 76*1

S . R .  B r z o s t k i e w i c z C . P .  B j K O I J T K e B H H

Mercury and its se c re ts ....................... . 269 MepicypHH h ero 3 a ra flK H .................... 7,69
C h r o n i c l e : X p o H H K a :

New projects of N A S A .................... . 275 HoBue npoeKTH N A S A .................... 275
Unusual sites for astronomical OcooHte MecTa fljia  acTpoHOM ireecKnx

observato ries.................................. . 276 oÓcepBaTopnH .............................. 776

V a d e - m e c u m  f o r  O b s e r v e r s . 280 C n p a B O H H H K  H a f iji io f la T e j iH  . 280
O b s e r v a t i o n s ...................................... 282 H a Ó j i i o f l e H a ......................................... 282
M i s c e l a n e a  ......................................... . 283 T o  h c e ................................................... 283

A s t r o n o m y  P r i m e r ....................... . 284 E y K B a p b  Y p a H H H  ................................. 284

A s t r o n o m i c a l  C a l e n d a r  . . . .. 285 A c T p O H O MH H e C K H H  K a j t e H f l a p b  . 285

OBJAŚNIENIA ZDJĄĆ NA OKŁADCE:
Pierwsza strona okładki: Sonda kosmiczna Cassini opuszcza Ziemię (Rys. David Seal, 

NASA).

Druga strona okładki: start sondy Cassini w dniu 15 października 1997 roku (Fot. NASA).
Trzecia strona okładki: Zdjęcia całkowitego zaćmienia Księżyca w dniu 16.09.1997 r. 

wykonane przez Zbigniewa Rzepkę z Lublina (patrz Obserwacje).
Czwarta strona okładki: Odłączenie próbnika Huygens od sondy Cassini w listopadzie 2004 

roku (Rys. NASA).

U R A N I A  -  Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Redaguje kolegium: Krzysztof Ziolko- 
w sk i-red ak to r naczelny, M agdalena Sroczyńska-K ożuchow ska-sekretarz redakcji. Adres redakcji: ul. Bartycka 18, 
00-716 Warszawa. Adres wydawcy: Zarząd Główny PTMA, ul. św. Tomasza 30/8, 31 -027 Kraków, tel 422 38 92. Nr 
konta PTMA: PKB Lublin o/Kraków 17701363-1603-111-KOBI-Ol. Koszt wy tworzenia tego zeszytu 4,80 zł. Uranię 
rozprowadza się w ramach składki członkowskiej; w 1997 roku 50 zl. Cena poza PTMA 4,80 zł. Nr indeksu 380016.

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