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W środowisku astronomicznym naszego kra
ju jeszcze do niedawna dominowało prze
świadczenie, że Polski nie stać na wdrażanie 
rodzimej myśli technicznej dotyczącej badań 
kosmicznych, że ewentnalne osiągnięcia w 
tym zakresie nie będą w stanie sprostać kon
kurencji, i że wobec tego nie warto rozwijać 
związanych z nimi dyscyplin, koncentrując 
wysiłki raczej na badaniach teoretycznych 
oraz opracowywaniu danych obserwacyj
nych i pomiarowych uzyskiwanych zagrani
cą. Upór, zapał, przeświadczenie o słuszno
ści wybranej drogi, a przede wszystkim 
żmudna, codzienna praca -  bez względu na 
piętrzące się niejednokrotnie trudności -  nie
licznych grup entuzjastów, doprowadziły 
jednak do tego, że dziś zbudowana w Polsce 
aparatura leci do Saturana na pokładzie son
dy Cassini w ramach jednej z najbardziej 
wyrafinowanych i kompleksowych misji kos
micznych NASA i ESA, o której była mowa 
w poprzednim numerze. Niniejszy numer 
przynosi natomiast drugi, inny przykład 
obecnego zaangażowania Polski w najnowo
cześniejsze światowe programy badań kos
micznych. Zbudowany kilka lat temu w Bo
rowcu dalmierz laserowy jest dziś ważnym 
ogniwem kilku międzynarodowych sieci sta
cji laserowych, a uzyskiwane nim dokładno
ści pomiarów należą do najlepszych. Warto 
więc poznać trochę szczegółów związanych z 
mierzeniem odległości do satelitów z centy
metrową precyzją, które zawiera wstępny ar
tykuł dra Stanisława SCHILLAKA, kierow
nika Obserwatorium Astrogeodynamiczne- 
go w Borowcu. Na okładce reprodukujemy 
kilka otrzymanych ostatnio niezwykłych ob
razów powierzchni planet jako przykład mo
żliwości współczesnych technik sondowania 
Układu Słonecznego.
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Stanisław Schillak -  Borowiec

LASEROWE POMIARY ODLEGŁOŚCI DO SATELITÓW

1. Wprowadzenie

Idea wykorzystania lasera w celu zmie
rzenia odległości do satelitów pojawiła się 
już wkrótce po zbudowaniu przez M a i m a -  
n a w 1960 roku pierwszego lasera. Zasada 
pomiarów stosowana bez większych zmian 
do dnia dzisiejszego, oparta jest o pomiar 
czasu przelotu impulsu świetlnego do sateli
ty i z powrotem. W celu realizacji takiego 
pomiaru musimy z jednej strony mieć sateli
tę wyposażonego w lustra odbijające świat
ło, a z drugiej strony system pomiarowy 
składający się z lasera generującego impuls 
świetlny, teleskopu skierowującego światło 
do satelity i odbierającego fotony odbite od 
satelity, oraz licznik interwałów czasu z fo
todiodą startową i detektorem dla zmierze
nia czasu przelotu światła w obie strony. 
System pomiarowy musi być uzupełniony o 
dokładny zegar, który umożliwi rejestrację 
momentu wykonania pomiaru odległości.

Jeden pomiar będzie zatem przebiegał w 
sposób następujący: teleskop skierowuje się 
na pozycję na niebie, gdzie spodziewamy się 
wybranego przez nas satelity (pozycja sate
lity obliczona jest przed pomiarami na pod
stawie otrzymywanych danych opisujących 
orbitę satelity), w przewidywanym momen
cie laser generuje impuls świetlny, który wy
syłamy przez teleskop w stronę satelity reje
strując go równocześnie za pomocą fotodio
dy, sygnał z której startuje licznik interwa
łów czasu (stoper), impuls świetlny po odbi
ciu od satelity jest ogniskowany przez lustro 
odbiorcze teleskopu na fotokatodzie fotopo- 
wielacza, lub innego czułego detektora, syg
nał z którego zatrzymuje licznik interwałów 
czasu. Licznik interwałów czasu pokaże 
czas jaki upłynął od momentu wejścia do

licznika impulsu “start” do momenu wejścia 
impulsu “stop”, czyli czas przelotu światła 
do satelity i z powrotem. Sygnał startowy z 
fotodiody rejestruje również moment strzału 
lasera w czasie uniwersalnym. Wynikiem ta
kiego pomiaru będzie zatem podwójna odle
głość do satelity w jednostkach czasu i mo
ment wykonania pomiaru. W czasie jednego 
przelotu satelity nad stacją pomiarową mo
żemy obecnie wykonać do kilku tysięcy ta
kich pomiarów.

Pierwszy satelita “laserowy” (Beacon-B) 
wyposażony w lustra odbijające w postaci 
pryzmatów sześciennych został wystrzelony 
w 1964 roku. Od tego roku rozpoczęto wy
konywanie regularnych pomiarów odległo
ści do satelitów techniką laserową, głównie 
przez stacje NASA. Pierwsze laserowe po
miary odległości do Księżyca uzyskano w 
Obserwatorium Licka 1 sierpnia 1969 roku, 
uzyskując odbicia od pozostawionego przez 
misję Apollo panelu z pryzmatami sześcien
nymi. W pierwszym okresie stosowano wy
łącznie lasery rubinowe o czasie trwania im
pulsu 20 nanosekund (pierwsza generacja), 
które umożliwiały pomiary o dokładności 
jednego metra. W latach siedemdziesiątych 
wprowadzono lasery “drugiej generacji”, 
głównie neodymowe na krysztale YAG 
(granat itrowo-aluminiowy) o znacznie krót
szym impulsie (kilka nanosekund), zapew
niające dokładność pomiaru odległości po
niżej 10 cm. W tym czasie znacznemu roz
szerzeniu uległa ilość stacji. W latach osiem
dziesiątych wprowadzono lasery z sytemem 
synchronizacji modów (trzecia generacja), 
co pozwoliło na uzyskanie impulsów poni
żej 100 pikosekund i doprowadzenie dokład
ności pomiarów odległości do obecnego po
ziomu 1 cm.
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PHOT ODIODE

LASER N d :YAG CONTINUUM PY-62
Rys. 1 Schemat lasera im pulsowego YAG.

2. Budowa Stacji Laserowej.

Każdy system  laserowy przeznaczony do 
pomiarów odległości do satelitów i Księżyca 
składa się z następujących podstawowych 
bloków: lasera, teleskopu, elektroniki po
miarowej, bazy czasu i komputera.

2.1 Laser.

Fot. 1. Budynek Stacji Laserowej w Borowcu.

konania pomiaru odległości. Dla realizacji 
pomiarów odległości do satelitów stosuje się 
wyłącznie lasery im pulsowe i to tylko 
dwóch typów, lasery rubinowe w przeszłości 
i lasery neodym owe YAG obecnie. Najważ
niejszymi parametrami lasera określającymi 
jego  przydatność do pomiarów satelitarnych 
są: czas trwania impulsu (jak najkrótszy, 
obecnie 30 pikosekund), energia impulsu 
(10-300 mJ), częstotliwość pomiarów (10 
Hz) i stabilność energii wysyłanego impulsu 
(poniżej 10%). Prawie wszystkie stacje lase
rowe wykorzystują do pomiarów drugą har
m oniczną lasera YAG (podstawowa długość 
fali wynosi 1064 nanom etry, czyli światło 
jest niewidoczne), tzn. światło zielone o dłu
gości fali 532 nanom etrów. Przyczyną jesl 
bezpieczniejsza praca (wiązka jest w idocz
na), możliwość regulacji położenia wiązki 
na niebie i znacznie w iększa czułość wię
kszości detektorów  dla tej długości fali.

Zadaniem  lasera je s t wytworzenie krót
kiego impulsu św ietlnego służącego do wy-
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Jeden z najnowocześniejszych laserów 
stosowanych w pomiarach satelitarnych 
przedstawiono na Rys. 1. Rezonator optycz
ny lasera mieści się pomiędzy lustrami M l i 
M2 zawierając głowicę z prętem YAG i jed
ną lampą błyskową, dwa układy do synchro
nizacji modów; aktywny “mode-locker” 
akusto-optyczny i pasywny w postaci cieczy 
elektro-optycznej. Oba układy zapewniają 
bardzo krótki (35 pikosekund) i stabilny im
puls laserowy. Znajdująca się w rezonatorze 
komórka Pockelsa zapewnia wydzielenie 
jednego impulsu z ciągu kilku impulsów wy
tworzonych w rezonatorze, a polaryzator za
pewnia jego “wyrzucenie” z rezonatora. Im
puls o energii 1-3 mJ jest następnie ognisko
wany i po uformowaniu przeprowadzany 
przez przedwzmacniacz znajdujący się w 
głowicy generatora. Wzmocniony impuls 
przechodzi przez mały teleskop zwiększają
cy jego średnicę i zmniejszający rozbieżność 
i wchodzi do głównego wzmacniacza zasila
nego czterema lampami błyskowymi. Z 
wzmacniacza impuls o energii ponad 200 mJ 
przechodzi przez kryształ KDP wytwarzają
cy drugą harmoniczną, a stąd już zielony im
puls o energii 100 mJ jest skierowany do 
okna wyjściowego lasera. Standardowa czę
stotliwość strzałów tego lasera wynosi 10 
Hz, a stabilność energii wyjściowej 7%.

2.2 Teleskop.
Teleskop jest przeznaczony do skierowa

nia światła laserowego w stronę satelity i 
odbiór odbitych od niego fotonów. W po
miarach odległości do satelitów stosuje się 
dwa typy teleskopów: z dwoma osiami opty
cznymi, wówczas wyjście światła i jego od
biór zapewniają dwa oddzielne układy opty
czne, i nowocześniejszy z jedną osią optycz
ną, gdzie nadawanie i odbiór realizuje jeden 
układ optyczny. Rozdzielenie wiązki nada
wanej i odbieranej dokonuje się wówczas za 
pomocą wirującego z częstotliwością strza

Fot. 2. Promień światła dalmierza laserowego w Borowcu.

łów lasera lusterka z otworkiem. W momen
cie strzału lasera światło wchodzi do układu 
przez otworek, a w powrotnej drodze pada 
na lustro, które skierowuje go do detektora. 
W przeciwieństwie do pierwszych syste
mów, w których laser był montowany na te
leskopie, obecnie umieszcza się lasery wyłą
cznie w układzie Coude, tzn. laser jest w 
oddzielnym pomieszczeniu, natomiast świat
ło jest wyprowadzane na zewnątrz przez obie 
osie obrotu teleskopu. Prawie wszystkie stoso
wane obecnie teleskopy są sterowane w dwóch 
osiach, głównie w azymucie i wysokości.

Podstawowymi parametrami teleskopu 
określającymi jego przydatność dla wykona
nia pomiaru odległości do satelitów jest 
średnica lustra odbiorczego i dokładność 
śledzenia. Lustra mobilnych systemów lase
rowych mają zwykle średnicę 30-50 cm 
(problem wagi), stacjonarnych 50-100 cm, a 
księżycowych ponad 1 m. W systemach ste
rowania śledzeniem teleskopu stosuje się 
metodę krokową, wówczas teleskop jest na
prowadzany na pozycję i czeka na niej na 
strzał lasera, lub nowocześniejszą ciągłą w 
której telekop jest sterowany prędkościami 
zapewniając nieprzerywane śledzenie sateli
ty. W obu metodach teleskop musi być wy
posażony w system odczytu kątów zapew
niający kontrolę bieżącej pozycji i jej kore
ktę. Dokładność śledzenia decyduje o roz
bieżności wiązki lasera, a więc o zasięgu. 
Rozbieżność można regulować za pomocą
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teleskopu nadawczego poprzez zm ianę śred
nicy wchodzącej do niego wiązki. Dokład
ność śledzenia obecnie stosowanych tele
skopów wynosi kilka do kilkudziesięciu se
kund łuku, a dokładność odczytu kątów oko
ło 1 sekundy łuku. Przykład teleskopu z 
dw om a osiami optycznymi, laserem w ukła
dzie Coude i konfiguracji azymut-wysokości 
przedstawiono na Rys. 2. W skazano drogę 
św iatła przy nadawaniu i odbiorze.

Zwykle w teleskopach dw uosiowych na 
teleskopie, za lustrem odbiorczym, umiesz
cza się detektor, m igawkę i układ filtrów do 
regulacji siły sygnału dla celów kalibracyj- 
nych, oraz kam ery TV, lub CCD dla podglą
du pola w idzenia i korygowania położenia 
wiązki laserowej (w teleskopach jednoosio
wych układy te są um ieszczone poza tele
skopem). Teleskopy zw ykle zaopatrzone są 
również w szukacze, które um ożliw iają kon
trolę równoległości osi optycznych i ich 
orientację na podstawie obserwacji gwiazd, 
oraz ze względu na znacznie większe pole 
w idzenia niż odbiornik, na szukanie sateli
tów o małej dokładności predykcji.

2.3 Elektronika pomiarowa.
System pom iarowy składa się z fotodiody 

przeznaczonej do rejestracji impulsu “start” , 
detektora do rejestracji impulsu “stop” i licz
nika interwałów czasu do pomiaru odstępu 
czasu pom iędzy tymi impulsami. Obecnie 
stosuje się trzy typy detektorów: fotopowie- 
lacze, diody lawinowe i fotopowielacze mi- 
krokanałowe. D ioda law inowa jest elem en
tem bardzo czułym (wydajność kw antowa 
dochodzi do 70% ) i małym , ale wymaga 
punktow ego ogniska ze względu na bardzo 
m ałą pow ierzchnię światłoczułą. Fotopo
wielacze m ikrokanałow e są z kolei bardzo 
drogie i nietrwałe, ale um ożliw iają wysoką 
dokładność pomiarów. Dawniej stosowane 
fotopow ielacze klasyczne powoli są wyco
fywane z powodu wprowadzania dużego

LASER

Rys. 2 Teleskop dla laserowych pomiarów odległości.

błędu pomiarów wywołanego zmiennym 
opóźnieniem  reakcji na przychodzący syg
nał. Ze względu na wysyłanie przez detektor 
im pulsów szumowych, które przez system 
są nieodróżnialne od impulsów odbitych od 
satelity, przed wejściem do licznika musi 
być zainstalowana bramka, która blokuje ka
nał “stop” aż do m om entu spodziewanego 
przyjścia sygnału odbitego od satelity z ma
łym  wyprzedzeniem  zależnym od dokładno
ści przewidywanej odległości. Zwykle jest 
to rzędu 100-200 metrów.

Łatwo zauważyć, że ilość fotonów po
wracających do nas po odbiciu od satelity 
będzie bardzo zm ienna w zależności od sta
nu atmosfery, sposobu trafiania i wysokości 
satelity nad horyzontem, a dla niektórych sa
telitów także od konfiguracji pryzm atów od
bijających. Powoduje to bardzo silną dyna
mikę odbieranego sygnału, którego am plitu
da może się zm ieniać nawet w zakresie 
1:100. D la uniknięcia problem ów z rejestra-
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cją takich sygnałów przez licznik musimy w 

nasz kanał “stop” włączyć dyskryminator 

stało-frakcyjny. Jego zadaniem jest wytwo

rzenie sygnału o stałej amplitudzie startują

cego zwykle w połowie amplitudy sygnału 

przychodzącego. Zapewnia to uniezależnie

nie się od amplitudy sygnału “stop”. Dodat

kowo instaluje się wzmacniacz i tłumik, któ

re umożliwiają uzyskanie właściwych para

metrów sygnału. Przykład rozmieszczenia 

aparatury i drogę sygnałów nadawanego i 

odbieranego przedstawiono na Rys. 3.

We wprowadzeniu zaznaczono, że licz

nik mierzy czas pomiędzy wejściem do licz

nika impulsów “start” i “stop” . Tak zmierzo

na odległość do satelity byłaby oczywiście 

mało dokładna z powodu opóźnień wprowa

dzanych przez kable i aparaturę i braku do

kładnie określonego punktu do którego od

noszą się nasze pomiary. Aby uniknąć tych 

błędów należy ustalić punkt odniesienia do

którego będziemy wykonywać pomiary, 

zwykle jest to nieruchomy punkt w telesko

pie znajdujący się na przecięciu obu osi ob

rotu, oraz punkt naziemny, który może być 

tarczą lub pojedynczym pryzmatem sze

ściennym umieszczonym w odległości od 

kilku kilometrów do kilku metrów, lub na

wet może być zainstalowany na teleskopie. 

Istotna jest dokładna znajomość odległości 

pomiędzy tymi punktami, która będzie sta

nowiła naszą bazę. Przed i po obserwacji sa

telity wykonujemy pomiary do punktu na

ziemnego w taki sam sposób i przy tych sa

mych nastawach jak do satelity. Sygnał od

bity tłumimy za pomocą filtrów neutralnych 

tak, aby był zbliżony do średniego sygnału 

odbitego od satelity. Różnica pomiędzy 

zmierzoną przez nas średnią (zwykle z około 

100 pomiarów), a rzeczywistą odległością 

(bazą) musi być później odjęta od wszy

stkich naszych pomiarów do satelitów, które
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Rys. 3 Schemat stacji laserowej Borowiec (7811).
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uwalniamy w ten sposób od błędów wynika
jących z opóźnień, dowiązując się równa- 
cześnie do stałego ustalonego przez nas pun
ktu odniesienia. Wyznaczone z wyników ob
serwacji współrzędne stacji laserowej będą 
dotyczyły położenia tego właśnie punktu.

2.4 Baza czasu.
Jak już poprzednio przedstawiono, w wy

niku obserwacji laserowej uzyskujemy odle
głość do satelity i moment w jakim ta odle
głość została zmierzona. Musimy zatem dys
ponować zegarem, który dla uniknięcia błę
du w pomiarach powinien zapewnić nam do
kładność rejestracji czasu na poziomie 1 
msek w systemie czasu uniwersalnego. Taka 
dokładność wymaga dobrego dowiązania do 
czasu uniwersalnego, który jest tworzony 
przez wybrany zespół zegarów atomowych. 
Dowiązanie to przeprowadza się różnymi 
metodami wykorzystując sygnały telewizyj
ne, LORAN-C, DCF, ale obecnie najpro
stszą i najtańszą, a zarazem najdokładniejszą 
metodą jest odbiór sygnałów czasu z sateli
tów GPS (Global Positioning System). Za
pewnia to dokładność dowiązania nawet do 
kilku nanosekund, co znacznie przekracza 
nasze potrzeby.

Podstawowym elementem bazy czasu jest 
wzorzec częstotliwości, który jest naszym 
zegarem. System dowiązania czasu zapew
nia właściwe położenie sekundy zerowej, od 
której zliczamy impulsy wzorca do momen
tu rejestracji strzału lasera. Czas trwania im
pulsów zależy od częstotliwości wzorca, 
zwykle stosuje się 5 MHz, czyli 200 nanose
kund. I taka będzie wówczas dokładność re
jestracji czasu, jeśli oczywiście dokładność 
dowiązania jest taka sama, lub lepsza.

2.5 Komputer i oprogramowanie.
W systemach laserowych ostatnio coraz 

powszechniej stosowane są komputery PC,

które dysponują coraz większą mocą obli
czeniową i szybkością. Komputery tego typu 
całkowicie zapewniają realizację pomiarów 
laserowych do satelitów i Księżyca. Zadania 
komputera możemy podzielić na trzy pod
stawowe grupy: obliczanie efemeryd, stero
wanie systemem w czasie obserwacji i in
nych pomiarach uzupełniających, oraz opra
cowanie i wysłanie wyników pomiarów.

2.5.1 Programy przed-obserwacyjne
Pierwszym krokiem w wykonaniu pomia

rów odległości do satelitów jest uzyskanie 
danych umożliwiających z dostateczną do
kładnością obliczenie położenia satelity, tzn. 
na dowolne momenty czasu wyliczenie azy
mutu, wysokości i odległości do satelity. Da
ne te są przekazywane regularnie przez cen
tra obliczeniowe poprzez pocztę komputero
wą i muszą być co pewien czas uaktualniane. 
Dla niskich satelitów (do 2000 km) co dwa 
tygodnie, dla dalekich satelitów wystarczy 
nawet raz na dwa lata. Dane te podawane są 
w postaci 6 parametrów (3 współrzędne geo- 
centryczne i 3 składowe prędkości) z czę
stotliwością raz na dobę. Znając współrzęd
ne geocentryczne własnej stacji laserowej 
możemy z tych danych wyliczyć z krokiem 
np. co 1 sek potrzebne nam azymut, wyso
kość i odległość. Wyliczone przez nas pozy
cje satelitów na dany dzień gromadzimy w 
zbiorach, które wykorzystujemy w czasie 
obserwacji i przy opracowywaniu wyników. 
Co pewien czas, np. raz na tydzień, oblicza 
się plan przelotów satelitów, aby można 
przygotować dyżury obserwacyjne. W licze
nia efemerydy uwzględniany jest także mo
ment wejścia i wyjścia satelity z cienia Zie
mi, co jest istotne przy wizualnej kontroli 
położenia satelity. Jeśli jesteśmy ogranicze
ni tylko do obserwacji nocnych, wyznacza
my czas zachodu i wschodu Słońca, który 
umożliwia określenie początku i końca wy
konania obserwacji danej nocy.
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2.5.2 Program sterujący
Podstawowym zadaniem komputera jest 

sterowanie systemem w czasie obserwacji. 
Komputer wysyła dane do silników sterują
cych ruchem teleskopu, do lasera wyzwala
jąc jego  strzał, do bramki licznika interwa
łów czasu, natomiast pobiera dane z syste
mów odczytujących aktualne położenie tele
skopu, odczytuje wskazania licznika (odle
głość do satelity), odczytuje m om ent pom ia
ru (m om ent strzału lasera), odczytuje rów 
nież czas bieżący z dokładnością do 1 msek, 
który jest konieczny do sterowania progra
mem. Program sterujący składa się z trzech 
części: czynności wstępnych, głównej pętli 
sterującej i operacji kończących obserwację.

Czynności wstępne obejmują; wprowa
dzenie obliczonej wcześniej efemerydy da
nego satelity, zamianę azymutu i wysokości 
na wewnętrzne współrzędne teleskopu z 
uwzględnieniem wyznaczonego oddzielnie 
z obserwacji gwiazd m odelu błędów tele
skopu (położenie punktów zerowych, inkli
nacja, kolimacja, nachylenie płaszczyzny 
podstawy, ugięcie), pobranie parametrów 
satelity i stacji, odczyt danych m eteorologi
cznych (ciśnienie, temperatura, wilgotność) 
koniecznych później do obliczenia poprawki 
atmosferycznej wynikającej ze zm niejszenia 
prędkości św iatła przy jego  przejściu przez 
atmosferę, wykonanie pomiarów do celu na
ziemnego (kalibracja systemu przed obser
wacją) i ustawienie teleskopu na pozycję po
czątkową do obserwacji.

G łówna pętla sterująca systemem musi 
być wykonywana w czasie odstępu między 
strzałami lasera, tj. dla większości obecnych 
systemów w czasie 100 msek. System w tym 
czasie musi wykonać kilka operacji; w okre
ślonym przez efem erydę mom encie wyzwo
lić strzał lasera, odczytać m om ent strzału la
sera, wprowadzić wartość bramki na podsta
wie przewidywanej przez efemerydę odle
głości, po zarejestrowaniu przez licznik wy

niku odczytać jego  wartość, odczytać bieżą
cą pozycję teleskopu, zinterpolować i wpro
wadzić na silniki nową pozycję, lub pręd
kość z odpowiednią korektą wynikającą z 
różnicy pomiędzy przewidywaną, a odczyta
ną pozycją, kontrolować stan klawiatury, 
aby wprowadzić poprawki podawane przez 
operatora, wyświetlić na ekranie punkt róż
nicy pomiędzy przewidywaną, a zm ierzoną 
odległością, oraz punkt aktualnej poprawki 
teleskopu.

Bezpośrednio po obserwacji następuje 
odczyt danych m eteorologicznych, w ykona
nie pomiarów do celu naziem nego (kalibra
cja system u po obserwacji) i zapis uzyska
nych wyników i param etrów do katalogów.

2.5.3 Programy po-obserwacyjne
W yniki uzyskane w czasie obserwacji la

serowej m uszą być przed ich wysłaniem 
wstępnie opracowane i sform atowane. Pier
wszym zadaniem  jest wyznaczenie dla 
wszystkich punktów pom iarowych różnic 
pomiędzy odległością zmierzoną, a przewi
dywaną dla uzyskanych m om entów czasu. 
Potem następuje usunięcie pom iarów szu
mowych, realizowane zwykle za pomocą 
myszy, dobre wyniki są łatwo w idoczne po
nieważ układają się w krzywą ciągłą, punkty 
szumowe są natomiast rozrzucone wokół 
niej (Rys. 4). Po oczyszczeniu (Rys. 5a) w y
niki obserwacji są wyrównywane albo za po
mocą wielomianów, albo krótkim  łukiem  or
bity. W yrównanie prowadzone jest proce
sem iteracyjnym aż do usunięcia wszyskich 
punktów, które przekraczają wartość 2.5 s 
(odchylenie standardowe). Z pozostałych 
punktów tworzy się tzw. punkty normalne, 
które są średnią odległością do satelity w 
ustalonym dla niego przedziale czasowym  
(od 5 do 300 sek). Odchylenia po w yrów na
niu dla pojedynczych punktów (kropki) i 
punktów norm alnych (kółka) zamieszczono 
na Rys. 5b. Z tych odchyleń wyznacza się
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błąd pojedynczego pomiaru i błąd punktów 
normalnych. Od zm ierzonych odległości 
odejm uje się średnią poprawkę kalibracyjną, 
natom iast pozostałe dwie poprawki, atmo
sferyczną i na centrum masy satelity w pro
wadzane są przez ośrodki obliczeniowe 
opracowujące wyniki obserwacji danego sa
telity. W yniki są wysyłane do banku danych 
w postaci punktów norm alnych pocztą kom
puterow ą bezpośrednio po obserwacji w 
ustalonym przez organizacje m iędzynarodo
we formacie.

3. W ykorzystanie wyników, stacje
i satelity.

Stacje laserowe na św iecie są zgrupow a
ne w kilku organizacjach m iędzynarodo
wych: EUROLAS, organizacji grupującej 
stacje europejskie, NASA (Agencja Aero- 
nautyki i Przestrzeni Kosmicznej Stanów 
Zjednoczonych) dla stacji am erykańskich, 
oraz W PLTN (W est Pacific Laser Tracking 
Network) grupującej stacje zachodniego Pa
cyfiku (Australia, Chiny, Japonia, Rosja). 
W yniki obserwacji w postaci punktów nor
malnych są wysyłane do dwóch banków da
nych; Eurolas Data Center (stacje EURO
LAS) i Crustal Dynamics Data Information 
System (NASA), gdzie są one magazynowa-

O 1 2 3 4 5 6 7 8  9  MIN

STATION! BOROUIEC SATELLITE-. TOPEX 1996 -04 -21  21 iS 9 :3Q  3410 POINTS
Tine BIAS: - 3 1 .7 n s  RANOf BIAS: 2 -ł.lm  STEP OT POLY: 8 RMS: 3 .i2 c m

R ys. 5. a) R óżn ice  0 - C  po  usu n ięc iu  szum ów , w id o czn y  rozrzu t 
p rzy p ad k o w y  pun k tó w  p o m iarow ych , b) O d ch y len ia  po  w yrów 
naniu  d la  p un k tó w  p o jed y n czy ch  (k ro p k i) i n o rm a ln y ch  (kółka), 
z azn aczo n o  błqd p o jed y n czeg o  p om iaru  i błqd p u n k tó w  norm al
nych .

ne i dostępne przez wszystkie stacje lasero
we i ośrodki obliczeniowe. Pomiędzy EDC i 
CDDIS następuje stała w ym iana wyników, 
tak że każdy z tych banków danych dyspo
nuje wszystkimi wynikami obserwacji wy
konanymi na świecie.

3.1 Stacje laserowe.
Stacje laserowe dzielą się na stacje stacjo

narne i mobilne, czyli takie które można 
szybko przem ieszczać na dowolny punkt po
miarowy. W ykorzystanie stacji m obilnych 
ostatnio maleje ze względu na wysoki koszt 
ich eksploatacji i konkurencję znacznie tań
szych i łatw iejszych pomiarów techniką 
GPS. Kilka stacji wykonuje także pomiary 
odległości do Księżyca (Grasse, M cDonald, 
W ettzell). Ze względu na dużą odległość 
wymagane jest stosowanie dużego lustra od
biorczego (powyżej 1 metra), bardzo małej
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Tabela 1. SATELITARNE STACJE LASEROWE 1997 

I. STACJE STACJONARNE

11/1997

NR NAZWA ORGANIZACJA KRAJ
RMS
[cm]

1864 Maidanak RSA Uzbekistan 4.8
1867 Ewpatoria RSA Ukraina brak obserw.

1868 Komsomolsk RSA Rosja 4.3

1869 Bałchasz RSA Kazachstan brak obserw.

1873 Simeiz ASU Ukraina 4.0
1884 Ryga Uniw. Łotewski Łotwa 4.1

1893 Kaciveli RAS LPI Ukraina 4.3

1953 Santiago de Cuba IGA/GFZ Kuba brak obserw.

7080 Fort Davis Uniw. Teksas USA-Teksas 1.0

7090 Yarragadee NASA Australia 0.9

7105 Greenbelt NASA USA-Maryland 1.0

7109 Quincy NASA USA-Kalifornia 1.4

7110 Monument Peak NASA USA-Kalifornia 1.0

7210 Haleakala Uniw. Hawaii USA-Hawaje 1.2

7236 Wuhan Institute of Seismology Chiny 4.9

7237 Changchun Academia Sinica Chiny 3.7

7249 Pekin RISM Chiny 4.3

7308 Tokio CRL Japonia 4.3

7403 Arequipa NASA, TLRS-3 Peru 1.8

7404 Santiago NASA, TLRS-2 Chile brak obser.

7548 Cagliari Uniw. Cagliari Wtochy 4.6

7805 Metsahovi FGI Finlandia 4.5

7810 Zimmerwald Uniw. Berno Szwajcaria 3.9

7811 Borowiec CBK PAN Polska 3.1

7824 San Fernando RIA Hiszpania 4.5

7831 Helwan Uniw.Tech.Praga Egipt 3.2

7832 Riyadh NASA Arabia Saud. 2.3

7835 Grasse CERGA Francja 2.3

7836 Poczdam GFZ Niemcy 2.2

7837 Szanghai Academia Sinica Chiny 4.8

7838 Simosato JHD Japonia 2.7

7839 Graz AAS Austria 1.2

7840 Herstmonceux RGO Wlk.Brytania “ 7 . 1

7843 Orroral AUSLIG Australia 2.1

7918 Greenbelt NASA USA-Maryland 1.0

7939 Matera ASI/NASA Wtochy 4.6

8834 Wettzell IFAG Niemcy 1.8

RMS -  dokładność obserwacji satelitów LAGEOS-1 i LAGEOS-2 wg. analizy Centrum Badań Kosmicz
nych Uniwersytetu w Teksasie w okresie od 1 stycznia do 30 września 1997.
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NAZWA ORGANIZACJA KRAJ UWAGI

TLRS-1 NASA USA Stacja przekazana Włochom (ASI)

TLRS-4 NASA USA Planowane umieszczenie w Indiach

MTLRS-1 IF AG Niemcy Planowane umieszczenie w Chinach

MTLRS-2 DUT Holandia Planowane umieszczenie w Indonezji

HTLRS JHD Japonia Tylko niskie satelity -  w-py Japońskie

PSLR AUSLIG Australia Stacja modernizowana -  Perth

FTLRS CERGA Francja Tylko niskie satelity -  Korsyka

CTLRS Academia Sinica Chiny Stacja uruchamiana

TSLRS JHD Japonia Stacja uruchamiana

Stacja Quincy (7109) zostanie przeniesiona na Thaiti (Polinezja Francuska)
Stacja Greenbelt (7918) zostanie przeniesiona do RPA

Oznaczenia:
AAS -  Austrian Academy of Sciences, Institut fur Weltraumforschung; ASI -  Agenzia Spatiale Italiana; 
ASU -  Academy of Sciences of the Ukraine; AUSLIG -  Australian Surveying and Land Information Group 
CBK PAN -  Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk; CERGA -  Centre d’Etudes et de 
Recherches Geodynamiques et Astronomiques; CRL -  Communications Research Laboratory; DUT -  
Delft University of Technology; FGI -  Finnish Geodetic Institute; G F Z -G eo Forschungs Zentrum; IFA G - 
Institut fur Angewandte Geodasie; IGA -  Instituto de Geofisica y Astronomia; JHD -  Japenese Hydrograp
hic Department; NASA -  National Aeronautics and Space Administration; RAS LPI -  Russian Academy of 
Sciences, Lebedev Physical Institute; RGO -  Royal Greenwich Observatory; RIA -  Real Instituto y 
Observatorio de la Armada; RISM -  Research Institute of Surveying and Mapping; RSA -  Russian Space 
Agency; FTLRS -  French Transportable Laser Ranging System; HTLRS -  Hydrographic Department 
Transportable Laser Ranging System; MTLRS -  Modular Transportable Laser Ranging System; PSLR -  
Portable Satellite Laser Ranging System; TLRS -  Transportable Laser Ranging System; CTLRS -  China 
Transportable Laser Ranging System; TSLRS -  Transportable Satellite Laser Ranging System.

rozbieżności wiązki laserowej i znacznej 
energii impulsu laserowego (300 mJ).

Obecnie (1997) działa około 40 stacji la
serowych, których rozm ieszczenie je s t bar
dzo niekorzystne dla badań globalnych, tyl
ko 4 stacje są na półkuli południowej, pozo
stałe są zgrupowane głównie w Europie, ob
szarze zachodniego Pacyfiku i zachodnim  
w ybrzeżu Ameryki Północnej (Rys. 6). Ze
stawienie stacji zm ieszczono w Tabeli 1.

3.2 Satelity laserowe.
Liczba satelitów przeznaczonych do w y

konyw ania obserwacji laserowych w ostat
nim  okresie gw ałtownie wzrasta. O ile w la
tach osiem dziesiątych były obserw ow ane 
tylko trzy satelity (STARLETTE, LAGEOS-

1, AJISAI), to obecnie jest ich już 21, i w 
każdym roku przybywają nowe. Zestawienie 
aktualnych (1997) satelitów laserowych 
przedstawiono w Tabeli 2. Satelity przezna
czone wyłącznie do obserwacji laserowych 
są kulami o średnicy od 21.5 cm (GFZ-1) do 
2 m etrów (ETALON) obłożonymi od kilku 
do kilkuset pryzmatam i sześciennymi. Pozo
stałe satelity są zwykle stabilizowane na or
bicie tak aby kilka, lub kilkanaście pryzm a
tów było cały czas widocznych z Ziemi. Rok 
wystrzelenia satelity określają pierwsze 
dwie cyfry numeru, z wyjątkiem satelity 
G F Z -1, który został wyrzucony ze stacji kos
micznej M IR w 1995 r., a numer dotyczy 
roku w ystrzelenia tej stacji.
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Tabela 2. SATELITY LASEROWE 1997

1 1/1997

NAZWA NUMER ODLEGLOŚĆ
[km] PRZEZNACZENIE ORGANIZACJA

DIDEME1-C 6701101 800 pole grawitacyjne C N E S - Francja
DIDEME1-D 6701401 800 pole grawitacyjne C N E S - Francja

STARLETTE! 7501001 850 pole grawitacyjne CNES -  Francja

LAGEOS-1! 7603901 5900 geodynamika NASA -  USA

AJISAI! 8606101 1500 geodynamika NASDA-Japonia

ETALON-1! 8900103 20000 geodynamika ZSRR

ETALON-2! 8903903 20000 geodynamika ZSRR

TOPEX/POSEIDON 9205201 1500 badania Ziemi altimetr

LAGEOS-2! 9207002 5900 geodynamika ASI/NASA-Włochy/USA

GPS-35 9305401 20000 nawigacja J P L -U S A

FIZEAU 9305501 1000 odbłyśnik FIZEAU RSA -  Rosja

STELLA! 9306102 850 pole grawitacyjne CNES -  Francja

GPS-36 9401601 20000 nawigacja J P L -U S A

GLONASS 63 9402102 20000 nawigacja RSA -  Rosja

GLONASS 67 9405003 20000 nawigacja RSA -  Rosja

RESURS 9407401 1000 badania Ziemi RSA -  Rosja

GLONASS 71 9500901 20000 nawigacja RSA -  Rosja

ERS-2 9502101 850 badania Ziemi altimetr

GFZ-1! 8601795 400 pole grawitacyjne G F Z - Niemcy

TiPS-NORTON 9602902 1000 pole grawitacyjne U SN O -U S A

TiPS-RALPH 9602903 1000 pole grawitacyjne U S N O -U S A

ADEOS 9604601 850 odbłyśnik RIS NASDA-Japonia

ZEYA 9788801 400 pole grawitacyjne RSA -  Rosja

! -  satelity przeznaczone wyłącznie dla obserwacji laserowych

satelity TiPS-NORTON i TiPS-RALPH połączone są linką o długości 4 km

31 lipiec 1997 -  zakończenie obserwacji satelity ADEOS 
31 lipiec 1997 -  zakończenie obserwacji satelity ZEYA 
30 wrzesień 1997 -zakończen ie  obserwacji satelity GLONASS-63 
1 paździrnik 1997 -  rozpoczęcie obserwacji satelity GLONASS-71

3.3 Centra obliczeniowe.
W yniki obserwacji laserowych z w szy

stkich stacji są kierowane do baz danych i 
pobierane przez centra obliczeniow e, któ
rych zadaniem jest w yznaczenie orbity sate
lity, tzn. z m aksym alnie m ożliw ą dokładno
ścią określenie położenia satelity w  dow ol
nym m om encie czasu. O bliczenia te w ym a
gają bardzo dużych programów opartych na 
teorii ruchu satelity uwzględniającej w szy
stkie znane nam zaburzenia w  ruchu orbital

nym. Im w iększa będzie ilość odcinków  or
bity pokrytych przez obserwacje i im w ięcej 
będzie stacji obserw acyjnych tym wyniki 
będą dokładniejsze. Porównanie od ległości 
zmierzonej z obliczoną um ożliw ia przede 
w szystkim  w yznaczenie współrzędnych sta
cji obserw acyjnych, a zatem rów nież zmiany 
tych w spółrzędnych w ynikających bądź z 
ruchu bieguna, ruchu płyt tektonicznych, lub 
zmian lokalnych. C iągłe opracow yw anie  
w yników  jest rów nież istotne dla poprawia-
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Rys. 6 Rozm ieszczenie stacji laserowych (1997).

nia predykcji służących do w ykonania ob
serwacji i kontroli wyników poszczególnych 
stacji. W yniki obserwacji satelitów geo- 
dynam icznych LAGEOS są opracowywane 
na bieżąco w okresach tygodniowych przez 
dw a centra obliczeniowe; Centrum  Badań 
K osm icznych Uniwersytetu w Teksasie i w 
ram ach EUROLAS przez U niw ersytet Tech
niczny w Delft, a w okresach miesięcznych 
przez Royal Greenwich O bservatory. W yni
ki obserwacji satelitów ERS-2, GFZ-1 i 
D IA D EM E są opracowyw ane w okresach 
m iesięcznych przez centrum  obliczeniowe 
G eoForschungsZentrum . O becnie istnieje 
kilkanaście ośrodków zajm ujących się opra
cow yw aniem  wyników obserwacji lasero
wych, w tym Centrum Badań Kosmicznych 
Polskiej Akadem ii Nauk.

3.4 Zastosowanie obserwacji laserowych 
Pom iary odległości do satelitów  m ają za

stosowanie w kilku dziedzinach badaw
czych; w wyznaczaniu położenia punktów

na powierzchni Ziemi i związanych z tym 
badań zmian położenia tych punktów i wy
jaśnianie przyczyn tych zmian (geodynami- 
ka, geodezja globalna), wyznaczaniu do
kładnych pozycji satelitów koniecznych dla 
realizow anych przez te satelity programów 
badawczych, np. altimetria, systemy nawi
gacyjne, wyznaczaniu efektów zaburzają
cych ruch satelity um ożliwiających dalsze 
zwiększanie dokładności wyznaczania orbit 
(m echanika nieba). Bardziej szczegółowe 
zastosowania satelitarnej techniki laserowej 
zam ieszczono poniżej.

I. W yznaczanie pozycji stacji: 
definicja ziem skiego układu odniesienia, 

»*• wyznaczanie centrum  masy Ziemi jako 
punktu odniesienia,

«*• ruchy płyt tektonicznych,
ruchy pionowe skorupy ziemskiej,

»  wyznaczanie param etrów ruchu obroto
wego Ziemi,
badanie zmian regionalnych i lokalnych, 
badanie poziomu mórz i oceanów,
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■w wyznaczanie punktów oporowych dla 
sieci geodezyjnych.
II. Wyznaczanie zaburzeń w ruchu satelity: 

o - wyznaczanie i badanie zmian pola gra
witacyjnego Ziemi,

i®- pływy skorupy ziemskiej i oceanów,
"S" badanie górnych warstw atmosfery, 
w  weryfikacja i udokładnienie teorii orbit 

satelitów.
III. Wyznaczanie pozycji satelity: 

gs" kalibracja satelitów GPS,
i®’ wsparcie satelitów altimetrycznych, 
i® wsparcie dla innych satelitów, których 

programy wymagają dokładnej orbity.
IV. Inne zastosowania:

Radosław K. Rek -  Warszawa

BURZE MAGNETYCZNE -  CZY

Pierwszego września 1859 roku angielski 
astronom Richard C a r r i n g t o n  (1826- 
1875) przypadkowo zaobserwował rozbłysk 
na Słońcu. Dzień później obserwatoria geo
fizyczne odnotowały silne zaburzenia ziem
skiego magnetyzmu. Badacz skojarzył oba 
te wydarzenia ze sobą i można pokusić się o 
stwierdzenie, że była to dla fizyki związków 
Słońce-Ziemia chwila przełomowa.

Wpływ Słońca na zjawiska obserwowane 
na Ziemi był w tym czasie dyskutowany 
przez wielu naukowców, ale nie bezpośred
nio gdyż dotyczył obserwacji zórz polar
nych. Trudno dziś stwierdzić czy ówcześni 
badacze zdawali sobie sprawę z tego, że ob
serwując zorzę polarną śledzą przejawy cze
goś, co obecnie jest nazywane aktywnością 
słoneczną. Wydaje się jednak, że nie uszło to 
ich uwadze. Wiadomo, że zorze obserwowa
no na całej Ziemi w trakcie burzy magnety
cznej, która nastąpiła po wspomnianym wy
żej rozbłysku. Dziś istnienia relacji między 
tymi zjawiskami jesteśmy w pełni świadomi.

<w fizyka fundamentalna, wyznaczanie i we
ryfikacja stałych fizycznych, 
dowiązanie systemów czasu.
Realizacja wszystkich tych zadań wyma

ga ciągłej pracy obserwacyjnej jak najwię
kszej liczba stacji i ich równomiernego roz
mieszczenia na kuli ziemskiej. Wzrastająca 
ilość stacji laserowych, udokładnianie i 
modernizacja stacji istniejących, oraz istot
ny wzrost liczby satelitów laserowych poz
wala przypuszczać, że nasza znajomość przed
stawionych powyżej problemów badawczych 
będzie dzięki laserowym pomiarom odległo
ści do satelitów coraz doskonalsza.

RZECZYWIŚCIE ZAGROŻENIE?

Jednym z pierwszych badaczy tego za
gadnienia był Elias L o o m i s ,  który w arty
kule pt. “The Aurora Borealis or the Polar 
Light” opublikowanym w 1866 roku napi
sał: “Zorze wywierają znaczący wpływ na 
przewody telegrafu. Podczas trwania jas
nych zórz linie telegraficzne stają się nie
sforne. Zorza wytwarza prądy elektryczne w 
przewodach, co (...) często czyni niemożli
wym przekaz zrozumiałych sygnałów. Pod
czas zorzy 2 września 1859 roku, prądy ele
ktryczne w kablach telegrafu Stanów Zjed
noczonych były tak silne, że na kilku liniach, 
operatorom udało sie wykorzystać je  do ce
lów telegraficznych zamiast baterii; wiado
mości telegraficzne były transmitowane je 
dynie dzięki zorzy, bez użycia jakiegoś 
źródła napięcia. Wyraźnie to dowodzi, że 
zorza wywołuje w kablach telegraficznych 
prądy elektryczne podobne do tych, jakie 
uzyskuje się z baterii, a różnią się one jedy
nie natężeniem.”
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W książce Sophusa T r o m h o 11 a wyda
nej w 1885 roku przeczytać natomiast moż
na: "... wyjątkowe zaburzenia w kablach te
legrafu pojawiaja sie w czasie wielkich zórz; 
...w  kablach płyną prądy elektryczne, które 
działają przeciwnie i często całkowicie zno
szą te prądy, za pomocą których telegramy 
są przesyłane od stacji do stacji. Wtedy tele
grafowanie po całym kraju może być z tego 
powodu przerwane i uniemożliwione na 
krótszy bądź dłuższy czas; jeśli się jego wte
dy nie używa, prąd zaburzenia sam z siebie 
wysyła depesze, jak się to już czasem zda
rzało.”

Zorze są oczywiście tylko jednym z natu
ralnych skutków aktywności słonecznej. Li
nie ziemskiego pola magnetycznego wnika
ją  w okolicach okołobiegunowych w ziem
ską jonosferę i energetyczne cząstki “uwię
zione” w pasach radiacyjnych powodują jo 
nizację i co ważniejsze -  wzbudzanie wystę
pującego na tych wysokościach zjonizowa- 
nego tlenu. Jest to główny powód tego, że 
możemy zorze obserwować.

Różne zjawiska na Słońcu są także źród
łem zaburzeń ziemskiego pola magnetycz
nego oraz jonosfery. Pociagają za sobą inne 
interesujące skutki, zwłaszcza obecnie, gdy 
powszechnie są wykorzystywane zdobycze 
elektroniki. Do najbardziej narażonych na 
przejawy słonecznej aktywności zalicza się 
sztuczne satelity, urządzenia telekomunika
cyjne i nawigacyjne, a także systemy wytwa
rzające i przesyłające energię. Od dawna 
znanym efektem rozbłysków słonecznych są 
zakłócenia komunikacji radiowej w zakresie 
HF (3 -  30 MHz) podczas burz magnetycz
nych oraz obserwowane wcześniej przerwy 
w łączności spowodowane wzrostem kon
centracji w jonosferycznej warstwie D. 
Wpływ wywierany na łączność radiową nie 
jest jednak niczym nowym, podobnie jak 
sam wynalazek radia. Świat zdążył się do 
faktu jego istnienia przyzwyczaić.

Zjawiska towarzyszące burzom magnety
cznym oddziały wują na systemy technologi
czne zarówno w przestrzeni okołoziemskiej, 
jak i na samej powierzchni Ziemi. W szcze
gólności dotyczy to dużych szerokości geo
magnetycznych oraz rozległych systemów 
energetycznych.

Wygodną miarą określającą wielkość za
burzenia w magnetyzmie jest -  wyliczany na 
podstawie danych pomiarowych z kilkuna
stu stacji leżących na różnych szerokościach 
geomagnetycznych -  tzw. wskaźnik Ap. Jest 
on używany do klasyfikowania zaburzeń. 
Pozwala na wyróżnienie okresów burzo
wych, a także na porównanie ich względne
go natężenia.

Wysoki poziom aktywności słonecznej 
odnotowano ostatnio w latach 1989-1991, 
podczas maksimum minionego 22 cyklu sło
necznego. W okresie trwającym kilka lat, 
kilkakrotnie zdarzały się burze magnetyczne 
powodujące zakłócenia w pracy, a nawet 
zniszczenie różnych urządzeń. Od marca 
1989 roku do października 1991 roku odno
towano łącznie 8 burz klasy “severe” (Ap 
100), którym pociągnęły za sobą rozmaite 
usterki aparaturowe.

Licząc od 1941 roku burza, która miała 
miejsce w dniach 13-14 marca 1989 roku 
była trzecią pod względem intensywności. 
Wskaźnik Ap sięgnął wtedy 285. Według 
powszechnie stosowanej klasyfikacji nale
żałoby ją  zaliczyć właśnie do klasy “severe” 
czyli burz najintensywniejszych. Niewiele 
silniejsze odnotowano jedynie w 1941 i 
1960 roku. Burza ta zalicza się zdecydowa
nie do najciekawszych i najczęściej przyta
czanych w literaturze przedmiotu. Należy 
także do najbardziej obfitujących w niepożą
dane skutki.

Za główną jej przyczynę uważa się bar
dzo silny rozbłysk klasy X15/3B (oznacza 
to, że był on niezwykle jasny zarówno w 
zakresie rentgenowskim jak i w H alfa). Po-
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jaw ił się 6 marca w olbrzymiej i złożonej 
pod względem struktury pola m agnetyczne
go grupie plam na Słońcu. W kilka dni póź
niej, 13 marca, czwarte z najsilniejszych za
burzeń geom agnetycznych zarejestrowa
nych w bieżącym stuleciu spowodowało wy
łączenie przesyłającego w normalnych wa
runkach 21 tys. MW energii systemu ener
getycznego Hydro Quebec. Bezpośrednią 
przyczyną były szybkie, w ielkoskalowe 
zmiany pola geom agnetycznego nad Kanadą 
i towarzyszące temu prądy indukowane.

Public Service Electric & Gas Co. do
świadczył wówczas serii usterek transform a
tora w siłowni Salem, skutkiem  czego uległo 
zniszczeniu je j wyposażenie. Zaburzenia po
la magnetycznego Ziemi były także przy
czyną kłopotów kilkunastu innych elektrow 
ni jądrow ych w północno-wschodnim  rejo
nie Stanów Zjednoczonych: Oyster Creek, 
South Texas, Shearon Harris, Surry 1, Zion 
2, W NP 2, Peach Bottom 3, D.C. Cook 1, 
Susquehanna, M aine Yankee i Nine-M ile. 
W ięszość z nich sąsiaduje z obszarami skał 
wulkanicznych badź została zlokalizowana 
nad brzegiem morza, co także może mieć 
związek z występowaniem  wzmocnień w 
systemach energetycznych.

W spom niane wcześniej zorze pojawiają 
się zwykle w okolicach okołobiegunowych. 
Z rzadka obserwowane są na terenie Polski. 
Obszar gdzie najczęściej występują nie sięga 
nawet granicy amerykansko-kanadyjskiej, 
ale tego dnia zorze widziane były nawet na 
Florydzie.

W  ciągu kilku godzin, skierowany na 
wschód electrojet zorzowy (czyli zasilany 
przez konwekcję prąd jonosferyczny) poja
wił się ponad położonym i na średniej szero
kości geom agnetycznej obserwatoriami 
am erykańskimi, gdzie w warunkach uzna
nych za normalne nie obserwuje sie go. Jo- 
nosfera nad Boulder efektywnie “zniknęła”, 
a na całym świecie odnotowano olbrzymi

tzw. spadek Forbusha, czyli zm niejszenie 
natężenia obserwowanego prom ieniowania 
galaktycznego.

Podczas rozbłysków miały miejsce wyłą
czenia systemu LORAN, a komunikacja ra
diowa w zakresie HF była na całym świecie 
nieużyteczna. Problemy z nawigacją skoń
czyły sie nawet sprawami sądowymi w kilku 
krajach.

W dniu 17 marca 1989 roku zamilkł ja 
poński satelita geostacjonarny CS-3b, zaś 
kilka satelitów należących do sieci INTEL
SAT doświadczyło swego rodzaju “ude
rzeń” . W tym sam ym  czasie US Air Force 
and Navy odnotowało wzrost liczby tzw. 
niezidentyfikowanych obiektów orbitalnych 
dostrzeżonych przez systemy radarowe. L i
czba niezidentyfikownych obiektów znaczą
co wzrosła 18 marca, wskutek zmian pozycji 
satelitów spowodowanych zwiększoną gę
stością plazmy i wyrzuceniem ich poza okna 
obserwacyjne.

Nie była to jedyna burza magnetyczna, 
której przypisuje się podobne skutki i stw ier
dzony wpływ na prace urządzeń. Np. pod
czas zaburzeń w dniach 12-21 sierpnia 1989 
roku wystąpiły m.in. usterki naziem nych sy
stemów komputerowych. W dniu 29 wrześ
nia 1989 roku zostały zniszczone elementy 
fotoczułe sondy M agellan lecącej ku W enus, 
a satelita NOAA-IO dośw iadczył rzadkich 
“komend fantom owych” . Dane z czujników 
prom ieniowania zainstalowanych na 
ponaddźwiękowych odrzutowcach Concor
de wykazały, że posażerowie i załoga odby
wający tego dnia loty, otrzym ali dawkę pro
m ieniowania równoważną otrzym ywanej 
podczas prześwietlenia klatki piersiowej.

Podczas burzowego okresu w dniach 19- 
29 października 1989 roku, odnotowano 
przynajmniej 4 energetyczne em isje zwane 
rozbłyskami protonowymi. Podczas podo
bnych wydarzeń em itowane są cząstki z 
energiami z zakresu od 10 do 100 MeV. Zja-
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wiskom towarzyszył także wzrost promie
niowania kosm icznego powyżej ustalonego 
tła na powierzchni Ziemi. Został zarejestro
wany trzykrotnie jako tzw. GLE. Jest to bar
dzo rzadkie zjawisko związane z przedziera
niem się protonów o energiach rzędu 500 
MeV. W  tym samym czasie satelity pozosta
jące na orbitach okołobiegunow ych do
świadczyły wielokrotnego w yłączenia jed 
nostek transm itera m ikrofalowego, a komer
cyjne satelity geostacjonarne -  zniszczenia 
panelu mocy. Również wówczas, jasna czer
wona zorza była widziana na w yjątkowo ni
skiej szerokości ponad Japonią.

W  dniach 20-21 października wskaźnik 
Ap podczas burzy sięgnął wartości 162. W y
strzelono wówczas wahadłowiec Atlantis z 
zadaniem  wyniesienia sondy Galileo. Prze
bywający na pokładzie astronauci raporto
wali irytujące “błyski” w oczach gdy energe
tyczne protony penetrowały ich nerwy opty
czne. Twierdzili oni, że musieli przenieść się 
do wewnętrznej, ekranowanej części statku. 
Błyski jednak  nie ustały dopóki trwały roz
błyski protonowe. TASS natomiast ośw iad
czyła, że radzieccy kosmonauci pozostawali 
na stacji orbitalnej M IR podczas wszystkich 
czterech głów nych rozbłysków protono
wych. Zm ieniły one poziom prom ieniow a
nia w ew nątrz M IRa, a ówczesne M inister
stwo Zdrow ia zaleciło kosm onautom  pozo
stanie w najbardziej zabezpieczonej strefie 
stacji. 26 października zm ierzona daw ka po
chłoniętego prom ieniowania przez załogę 
w yniosła 3.9 REM , co stanowiło jedynie 4 
razy mniej niż daw ka dopuszczalna w przy
padku lotu o podobnym  czasie trwania.

W  dniach 10-11 kwietnia 1990 roku burza 
m agnetyczna o Ap=141 pojawiła się bez 
rozpoznanego słonecznego prekursora. Tym 
razem  dośw iadczyły problem ów satelity sy
stemu globalnej nawigacji GPS. Zakłócenia 
ich pracy m ogły być rezultatem  w zm ocnio
nego strum ienia elektronów o energiach

większych niz 2 MeV. Skądinąd wiadomo, 
że system pracując w modzie pomiarów ab
solutnych może podawać wyniki obarczone 
sporym błędem. W ykorzystanie wiązek o 
dwu różnych częstotliwościach sondujących 
jonosferę zm niejsza te różnice w sposób bar
dzo wyraźny. Szybkie zmiany pola, jakie 
mogą się pojawić podczas burz, m ogą także 
spowodować, że dowolna wiązka znajdzie 
się nagle poza pasmem transmisji powodu
jąc tym samym czasową utratę sygnału z sa
telity.

Najintensywniejsza od m arca 1989 roku 
burza (Ap=181) miała miejsce w marcu 
1991 roku. Po rozbłyskach z 22 i 23 marca, 
INM ARSAT utraciła satelitę MARECS-1 
oraz łączność z innymi satelitami telekom u
nikacyjnymi. W yładowania elektrostatycz
ne mogły spowodować utratę wzm acniacza 
pasm a L na kolejnym satelicie. W iele sateli
tów geostacjonarnych straciło 1 do 2 procent 
mocy, zaś sonda Galileo pozostając już  w 
głebokiej przestrzeni kosmicznej doświad
czyła “uderzenia” spowodowanego prawdo
podobnie przez falę uderzeniową przem iesz
czającą się w wietrze słonecznym. Lotnicza 
kom unikacja radiowa była przerywana, a na
ziemne systemy prądotwórcze i przesyłania 
energii doświadczyły zakłóceń w funkcjo
nowaniu. Podobne zakłócenia odnotowano 
także w latach 1958, 1972 i 1981.

Również w dniach 28-29 października 
1991 roku (Ap sięgnęło wówczas wartości 
156), miały miejsce samoczynne wyłączenia 
kondensatora bocznikowego (Bonnewille 
System na rzece Kolumbia, V irginia Power) 
oraz trzyprocentowe spadki napięcia. Nie
które z transform atorów wydawały dźwięki 
charakterystyczne dla układów naprężonych 
(W isconsin Electric Power), a wyjściowa 
moc w Salem Nuclear Plant (New Jersey) 
została zredukowana o 20 procent by unik
nąć zniszczenia. W ysycenie rdzenia trans
form atora zakończyło się także samoczyn-
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nym wyłączniem obwodów zabezpieczją- 
cych w S. California Edison System.

Wpływ burz magnetycznych na oceanicz
ne kable telekomunikacyjne przebadano na 
dwu wybranych kablach. Jeden z nich łączy 
Amerykę z Hawajami, drugi zaś Europę z 
Ameryką. Kabel pacyficzny nosi nazwę 
HAW-1 i ma 4000 km długości, natomiast 
atlantycki kabel światłowodowy ma 6000 
km. Kabel HAW-1 przecina siatkę równo
leżników geomagnetycznych pod kątem 
zmieniającym się od 55 (u wybrzeży Amery
ki Pn.) do 30 stopni (Hawaje). Kabel atlanty
cki jest w przybliżeniu równoległy i przebie
ga nieco na północ od równoleżnika 60 sto
pni. Zasilane są one prądem ze stacji znajdu
jących się na lądzie stałym. Można było się 
spodziewać, że i w tym przypadku duże wa
hania napięcia na długich przewodnikach 
powinny być obserwowane podczas okre
sów wysokiej aktywności słonecznej. Ze 
względu na wyższą szerokość kabla atlan
tyckiego należało również oczekiwać wy
ższych wartości napięcia indukowanego na 
tym kablu co najmniej podczas najsilniej
szych burz. Stwierdzono jedynie istnienie 
pewnych korelacji.

We współczesnych rurociągach, by za
bezpieczyć je  przed korozją, jest utrzymy
wana stała różnica potencjałów pomiędzy 
konstrukcją a glebą. Metoda ta uniemożliwia 
tworzenie się rdzawych ognisk i znana jest 
pod nazwą zabezpieczenia katodowego. K o
rozja je st procesem elektrochemicznym z 
udziałem metalu i otoczenia. Jeśli otoczenie

KRONIKA

Pochodzenie układu Ziemia -  Księżyc

Ziemia, relatywnie mała planeta, okrąża
na jest przez jeden z największych księży
ców Układu Słonecznego. Relacja ta -  roz-

wykazuje się niezerowym przewodnictwem, 
pomiędzy wybranymi fragmentami metalu 
płyną prądy. Jony opuszczają wtedy metal, 
zaś na ich m iejsce wprowadzane są cząstecz
ki gleby. Wytwarzane napięcie niezbędne do 
zabezpieczenia katodowego wykazuje jed 
nak wahania, które korelują się ściśle z okre
sami burz magnetycznych. Wiązać się to 
może z m ożliwością powstawania rdzy i tym 
samym nieszczelności w pokryciu gazocią
gów.

N a zakończenie wspomnijmy jeszcze o 
wpływie burz magnetycznych na zmysł na
wigacji u ptaków. Podczas dalekich i wy
czerpujących przelotów ptaki korzystają 
głównie z nawigacji opartej na wyglądzie 
nieba. Ornitolodzy doszli do takiego wnio
sku badając m.in. tzw. niepokój wędrówko
wy. Jak sie okazało, potrafią one odszukać 
oś firmamentu i na tej podstawie wybierają 
kierunek lotu. Istnieją pewne przesłanki 
świadczące o tym, że co najmniej u niektó
rych gatunków zaburzenia pola magnetycz
nego są na tyle silnie odczuwane, że m ogą w 
efekcie przyczynić się do pomylenia kierun
ku migracji. Znana badaczka z Boulder, J.A . 
J  o s e 1 y n, wspomina o wysokich stratach 
wśród gołębi podczas trwania burz magnety
cznych. Gdyby jednak u większości ptaków 
zmysł wykorzystujący pole magnetyczne 
był dominujący, prawdopodobnie nie prze
szkadzałoby im zachmurzenie, a temu prze
czą obserwacje. Do gatunków szczególnie 
wrażliwych na zmiany pola magnetycznego 
zaliczany jest np. rudzik.

miar obydwu ciał do odległości między nimi 
-  czyni układ Ziemia -  Księżyc wyjątko
wym w skali całego Systemu.

Obecnie Księżyc jest, po Ziemi, najlepiej 
poznanym ciałem niebieskim. Był on najin-
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tensywniej badanym obiektem w Kosmosie 
przez dziesięciolecia. Kilkadziesiąt am ery
kańskich i radzieckich misji kosm icznych do 
K siężyca zgrom adziło obszerny m ateriał na
ukowy, przy czym  szczególnie owocne były 
misje serii A pollo związane z lądowaniem 
ludzi na Księżycu. Zebrano prawie 400 kg 
próbek gruntu, przeprow adzono wiele eks
perym entów, które dotyczyły sejsmiki po
w ierzchni, rozkładu i transferu ciepła pod 
pow ierzchnią, dynam iki ruchu orbitalnego 
tego ciała, jego  pola m agnetycznego, inter
akcji pow ierzchni z wiatrem słonecznym  i 
wiele innych. M im o zdobycia tak dużej wie
dzy, Księżyc zdołał jednak zachować swoją 
największą tajem nicę: do dziś nie istnieje 
spójna teoria tłum acząca jego powstanie.

Przed erą misji Apollo istniały trzy, kon
kurencyjne względem  siebie, teorie pow sta
nia naszego naturalnego satelity. W  przy
padku każdej z tych teorii m ożna przytoczyć 
nie tylko argum enty przem awiające za nimi, 
ale również pow ażne argumenty św iadczą
ce przeciw  nim. I tak za pierwszą teorią od
dzielenia się proto-Księżyca od niestabilnie 
rotującej Z iem i, przem aw iają takie fakty jak  
podobieństw a składu chem icznego obu ciał, 
w szczególności podobieństwo izotopów tle
nu na Ziem i i księżycowych bazaltów, brak 
m etalicznego jąd ra  Księżyca, czy też postu
lowana jeszcze bliższa w przeszłości odle
głość pom iędzy orbitami układu Z iem ia -  
Księżyc. Teoria oddzielenia nie potrafi wy
tłum aczyć jednak  w jaki sposób m ogło dojść 
do takiego rozszczepienia ciała. W iadom o, 
że m asa tracona je st głównie w okolicy rów 
nika, a w ten sposób podział jednego ciała na 
dwa, nie je s t możliwy.

K olejną je s t teoria przechw ycenia przez 
Ziem ię K siężyca swobodnie poruszającego 
się w U kładzie Słonecznym. Argum entem  
przem aw iającym  za tą hipotezą m oże być 
w spom niana wyżej bliskość orbit obydwu 
ciał. Jednak teoria ta ma dużo więcej niewia

domych, czy też argumentów przeciw, z któ
rych najpoważniejsze dwa to: brak żelazne
go jąd ra Księżyca (skoro został uformowany 
w innym obszarze, podlegając podobnym 
mechanizm om tworzenia jak  inne planety -  
powinien więc m ieć jądro  m etaliczne) oraz 
problem rozprowadzenia energii podczas ta
kiego przechwycenia. Sądzi się, że jeśli takie 
przechwycenie rzeczywiście miało miejsce, 
to z całą pewnością m usiało wpłynąć na 
zm ianę orbity Ziemi. Tym czasem  brak na to 
jakichkolw iek przesłanek. Teoria ta nie po
trafi także wyjaśnić podobnego składu che
micznego obydwu ciał. Jeśli zostały one 
uform owane w innych rejonach Układu Sło
necznego to powinny wykazywać istotne 
różnice w budowie.

N astępną hipotezą pow stania Księżyca 
jest teoria równoczesnego form owania się 
obydwu ciał. Tłumaczy ona podobieństwa w 
składzie chem icznym  oraz przypuszczenie o 
m niejszej odległości pomiędzy ich orbitami 
w przeszłości, ale nie jest w stanie wytłum a
czyć braku żelaznego jądra we wnętrzu 
Księżyca.

Na podstawie danych przywiezionych z 
misji Apollo została opracowana kolejna 
teoria powstania Księżyca: teoria zderzenia. 
W edług niej, Księżyc mógł powstać na sku
tek kolizji dużego ciała z Ziemią. Jeśli zało
ży się, że zderzenie to nie było centralne, to 
na skutek kolizji bardzo duże ilości materii 
obydwu ciał zostały wyrzucone na orbitę 
okołoziem ską. Z m aterii tej w krótkim czasie 
mogło uformować się drogą akrecji większe 
ciało: proto-Księżyc. W iemy, że we wczes
nych stadiach tworzenia się Układu Słonecz
nego zderzenia protoplanet zarówno z m ały
mi jak  i z dużym i ciałami były powszechne. 
Zarówno podobieństwa jak  i różnice w skła
dzie pomiędzy Ziem ią i Księżycem można 
wyjaśnić zm ieszaniem  się materii Ziemi i 
ciała, z którym się zderzyła. Brak jądra we 
wnętrzu Księżyca, brak atmosfery wokół
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niego oraz m niejsza odległość pomiędzy 
Ziem ią a Księżycem w przeszłości, dosko
nale współgra z tą teorią. Chociaż nie udało 
się dotychczas przedstawić żadnych argu
m entów przeciw tej teorii, to jednak posiada 
ona kilka kwestii otwartych. N ajpoważniej
szym był problem czy Księżyc m ógł się 
uform ować z niezwiązanej materii krążącej 
wokół Ziemi.

Na to pytanie znamy odpowiedź zaledwie 
od dwóch miesięcy. W  Nature z 25-go 
września 1997 roku, pojawił się artykuł, syg
nowany przez astronom ów japońskich i 
amerykańskich, przedstawiający bardzo do
kładnie symulację kom puterową przypusz
czalnej akrecji proto-Księżyca z dysku m a
terii poruszającej się wokół Ziemi. Należy 
podkreślić, że nie jest to pierwsza praca roz
w ażająca taką możliwość, ale z całą pew no
ścią pierwsza, która bardzo głęboko stara się 
opisać ten problem.

Rys. 1 schem atycznie ilustruje form owa
nie się proto-Księżyca w wyniku zderzenia

Ziemi z ciałem niebieskim  wielkości Marsa:
a) obiekt wielkości M arsa uderza w Zie

mię,
b) wokół Ziemi tworzy się gorący, o tem 

peraturze znacznie powyżej 70 K, ob
łok (atm osfera pyłowa, złożona głów
nie z krzemianów),

c) pył w obłoku kondensuje się do stałych, 
drobnych cząstek, z których powstał 
później proto-Księżyc,

d) system atyczne oddalanie się orbit oby
dwu ciał.

Autorzy artykułu starali się sprawdzić 
możliwość istnienia przejścia pomiędzy fazą 
„c” a fazą „d” , czyli odpowiedzieć na pyta
nie czy m ożliwa jest akrecja drobnych czą
stek, o masach rzędu 10'5 do 10'2 masy K się
życa, tworzących torus wokół Ziemi, do jed 
nego dużego ciała o masie podobnej do obe
cnej masy naszego naturalnego satelity. W 
tym celu przeprowadzili 27 symulacji kom 
puterowych polegających na całkowaniu ru
chu N  ciał (gdzie N je st liczbą cząstek rotu-

ciało uderzajqce 
o masie Marsa

Proto - Ziemia

Otoczka pyłowa — 7

si'A'/S/A'/s/,

S ch em at fo rm o w an ia  się  K siężyca  w w yniku  zd erzen ia  Z iem i z c ia łem  n ieb iesk im  w ie lkośc i M arsa.
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jących wokół Ziemi wraz z innymi ciałami 
perturbującymi ten ruch; w symulacjach 
przyjęto N równe 1500, 2000 i 2700 obie
któw) w czasie od pół miesiąca do 10 miesię
cy, startując za każdym razem z nieco zmie
nionych warunków początkowych. Rezulta
ty były obiecujące -  w większości z przepro
wadzonych symulacji dochodziło do formo
wania się jednego lub dwu ciał o masie po
dobnej do obecnej masy Księżyca. Pra
wdopodobieństwo utworzenia się takiego 
ciała jest bardzo małe w przypadku zderze
nia z ciałem o masie porównywalnej z masą 
Marsa. Dopiero gdy ciało uderzające jest 
około dwukrotnie masy wniejsze, istnieje re
alna szansa na utworzenie się rozległego 
dysku cząstek. Jeśli warunek ten nie jest 
spełniony, większość cząstek nie zostanie 
wyrzucona daleko od Ziemi i po pewnym 
czasie opadnie na powierzchnię planety na 
skutek działania sił pływowych. Ciało o ma
sie Marsa, zderzając się z Ziemią, spowodo
wałoby wyrzucenie masy równej około 2.5 
obecnej masy Księżyca, większość z tej ma
sy pozostałaby wewnątrz powierzchni Ro
che’a (w tym wypadku: fikcyjnej powierz
chni ekwipotencjalnej nad Ziemią, we
wnątrz której poruszająca się materia po 
pewnym czasie opadłaby na Ziemię), a po
została część byłaby zbyt mało masywna 
aby utworzyć proto-Księżyc. Z kolei teoria 
akrecji Układu Słonecznego przewiduje po
wstanie planet o masie porównywalnej z ma
są Ziemi w odległościach rzędu 1 j.a. od 
Słońca. Prawdopodobieństwo sformowania 
się planety o znacznie większej masie jest 
znikome. Tak więc można przypuszczać, że 
powstanie relatywnie małej planety jaką jest 
Ziemia z tak dużym satelitą może być trakto
wane jako anomalia.

Z uwagi na znaczne podobieństwa w skła
dzie chemicznym, obiekt, który zderzył się z 
Ziemią, także musiał zostać sformowany w 
pobliżu orbity Ziemi. Nie wiadomo co mog

ło być przyczyną takiej zmiany jego orbity 
by mogło nastąpić zderzenie. Poza tym, zde
rzenie z tak masywnym obiektem musiało 
dostarczyć systemowi Ziemia -  Księżyc kil
kakrotnie większego momentu pędu niż po
siadany obecnie. Nie ma dziś jeszcze wyjaś
nienia w jaki sposób został aż kilkakrotnie 
zmniejszony.

Choć pojawiła się praca tłumacząca, w 
jaki sposób mogło dojść do sformowania się 
większego ciała z materiału pyłowego wo
kół Ziemi, pozostało jeszcze wiele proble
mów do rozwiązania. Nie można jeszcze 
stwierdzić z całą pewnością, że teoria po
wstania Księżyca, czy inaczej: pochodzenia 
układu Ziemia -  Księżyc, na skutek zderze
nia Ziemi z masywnym ciałem niebieskim, 
najlepiej opisuje stan rzeczywisty. Wydaje 
się jednak być najbardziej prawdopodobną 
obecnie hipotezą powstania układu Ziemia -  
Księżyc.

Ryszard Gabryszewski

Czy wulkan Olympus Mons jest 
najwyższą górą Marsa?

Problem poruszony w tytule wydawał się 
być dawno definitywnie rozwiązany. Prze
cież co najmniej od 1970 roku planetolodzy 
zdecydowanie dowodzili, iż wulkan Olym
pus Mons (18 N, 133 W) to nie tylko najwy
ższa góra Marsa, ale w ogóle najwyższa góra 
w całym Układzie Słonecznym. Dziś już tak 
nie można twierdzić, pojawiły się bowiem 
zupełnie nowe fakty, które podważają doty
chczasowe poglądy. Z badań dokonanych 
niedawno przez Wolfganga Z e j 11 e r a i Jo
hana O b e r t z a wynika po prostu, że pod 
względem wysokości Olympus Mons ustę
puje i to dość znacznie innemu wulkanowi 
marsjańskiemu. Do takiego wniosku uczeni 
niemieccy doszli na podstawie wnikliwej 
analizy bogatego materiału, składającego się 
zarówno z najnowszych map Marsa, jak i
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obrazów tej planety przekazanych przez 
sondy kosmiczne, zw łaszcza zaś przez krą
żące wokół m arsjańskiego globu człony sa
telitarne obu Vikingow. Z badań tych wyni
ka, że wysokość wulkanu Olympus M ons 
wynosi 23 085 metrów, gdy tymczasem le
żący na wyżynie Tharsis M ontes wulkan 
Ascreus M ons (12 N, 104 W) ma aż 23 944 
metrów wysokości i to on raczej pełni rolę 
m arsjańskiego Everestu! Jest to jeden z 
trzech wielkich wulkanów, pokrywających 
wspom nianą wyżynę Tharsis Montes (12 
S /16N , 101/125 W). Na zachód od niej znaj
duje się właśnie Ares Vallis (2/10 N, 14/23 
W), u ujścia której -  jak  pam iętamy - 4  lipca 
1997 roku wylądowała sonda Mars Pathfin
der. W szystko wskazuje na to, iż dolina Ares 
Vallis „uchodzi” do największego zagłębie
nia Marsa, czyli jakby żłobiące ją  wody 
spływały do tam tejszego Rowu M ariańskie
go. Dotąd za najniżej leżący teren m arsjań
skiego globu uchodziło dno kotliny Hellas 
Planitia (30/55 S, 275/310 W).

Czy i ewentualnie na ile wyniki uzyskane 
przez Zejtlera i Obertza są poprawne? Tego 
na razie nie potrafimy powiedzieć, lecz 
wszystko przem awia za tym, iż nasza nie
pewność nie będzie zbyt długo trwała. D efi
nitywnych odpowiedzi na zadane pytania 
winny udzielić dane uzyskane za pomocą 
sondy M ars Global Surveyor.

Stanisław R. Brzostkiewicz

Mars Global Surveyor

W krótce po dramatycznym wydarzeniu z 
końca sierpnia 1993 roku, kiedy to łączność 
z sondą kosmiczną Mars Observer została 
nagle przerwana i nie udało się już nigdy 
więcej je j nawiązać, zaczęły krystalizować 
się plany wykorzystania zapasowych eg
zemplarzy jej aparatury i powtórzenia pro
gramu naukowego, który m iała zrealizować, 
w następnej misji marsjańskiej. Jej przygo

towanie wym agało jednak poznania przy
czyn awarii sondy Mars Observer, z którą 
wiązano przecież wielkie nadzieje; przypo
mnijmy, że m iała ona zapoczątkować nowy 
am erykański program intensywnej eksplora
cji M arsa, którego zwieńczeniem miał być 
lot człowieka na tę planetę. N ie udało się 
jednak definitywnie ustalić powodu porażki, 
która kosztowała NASA około 800 m ilio
nów dolarów. Za najbardziej praw dopodob
ny uważa się pęknięcie zbiornika paliwa 
podczas próby ciśnieniowej przed włącze
niem silnika dla wprowadzenia sondy na or
bitę okołomarsjańską. G wałtowne opróżnie
nie zbiornika wprawiło sondę w niekontro
lowany ruch obrotowy, co doprowadziło do 
utraty sterowności i w konsekwencji nie
możności ukierunkowania jej anteny na Z ie
mię. Usilne próby „przechwycenia” przy
padkowego położenia anteny, które um ożli
wiłoby kontakt, nie przyniosły jednak  ocze
kiwanego rezultatu. Mars Observer został 
bezpowrotnie stracony.

Nowa misja, którą nazwano M ars Global 
Surveyor i na którą przeznaczono znacznie 
m niejszą kwotę około 230 milionów dola
rów, wykorzystała okno startowe w końcu 
1996 roku. Lot sondy M GS rozpoczął się 6 
listopada startem rakiety Delta 2 poprzedza
jąc  nieudany niestety start sondy M ars-96 w 
dniu 17 listopada i start sondy Mars Pathfin
der w dniu 4 grudnia (której spektakularne 
lądowanie na M arsie 4 lipca 1997 roku zo
stało opisane w numerze 7 -  8/1997 Uranii). 
M ars Global Surveyor osiągnął M arsa 12 
września 1997 roku i po udanym tym razem 
uruchomieniu silnika stał się sztucznym sa
telitą planety. Zanim to jednak nastąpiło po
jaw iły się pewne kłopoty. W krótce po star
cie, gdy sonda rozpoczynała swobodny lot 
ku planecie, nastąpiło rozłożenie dwóch pła
tów baterii słonecznych o długości 3.5 m. Z 
niewiadomych powodów jedno ze skrzydeł 
nie rozwinęło się do końca i nie zakleszczyło
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w odpow iedniej pozycji pozostając odchylo
ne o kilkanaście stopni od właściwego poło
żenia. W ydaw ało się, że ta drobna na pozór 
usterka nie będzie m iała znaczenia w dal
szym przebiegu misji.

Podczas dziesięciom iesięcznego lotu 
sondy z Ziemi do M arsa przeprowadzono 
cztery korekcje je j toru (ostatnią 25 sierpnia 
1997 roku), ażeby MGS zbliżył się do celu z 
odpow iedniej strony i z w łaściwą prędkością 
dla zm inim alizow ania czasu pracy silnika 
potrzebnej do w prow adzenia sondy na orbitę 
okołom arsjańską. Chodziło tu przede wszy
stkim o jak  najm niejszą ilość paliwa, które 
sonda m usiała zabrać ze sobą, a więc o m ini
m alizację m asy sondy, a tym sam ym  kosztu 
je j w ystrzelenia (m asa startowa sondy MGS 
wynosiła 1060 kg podczas gdy sondy M ars 
O bserver aż 2573 kg). W dniu 12 września 
1997 roku dw udziestodw um inutow a praca 
silnika zm niejszyła prędkość sondy wzglę
dem M arsa z 5.1 na 4.4 km/s, co spow odo
wało, że M GS zaczął okrążać M arsa w okre
sie około 45 godzin po orbicie eliptycznej, 
której najm niejsza i największa odległość od 
pow ierzchni planety wynosiły odpow iednio 
263 i 54025 km.

G łów nym  zadaniem  misji M ars Global 
Surveyor jest wykonanie zdjęć M arsa dla 
sporządzeniajak  najdokładniejszej mapy ca
łej jego  powierzchni. O ptym alną dla realiza
cji tego celu orbitą, po której pow inna poru
szać się sonda, je s t biegunowa orbita koło
wa, której średnia odległość od powierzchni 
planety w inna w ynosić 378 km, a okres obie
gu wokół M arsa 118 minut. Krążąc po takiej 
orbicie sonda przecinałaby płaszczyznę 
rów nika planety zawsze o godzinie 14 m iej
scowego czasu m arsjańskiego (co stale za
pew niałoby odpow iednie ośw ietlenie foto
grafow anego obszaru) i przelatyw ałaby nad 
tym  sam ym  terytorium  co 88 okrążeń. 
W prow adzenie sondy na taką orbitę w ym a
gałoby sporych ilości paliwa, co znacznie

podniosłoby koszt całej misji. Zdecydowano 
się więc na doprowadzenie do takiego ruchu 
sondy w sposób poniekąd naturalny, a więc 
tani, chociaż trwający znacznie dłużej.

Podczas trzeciego okrążenia M arsa, gdy 
sonda przechodziła przez apocentrum swej 
orbity, w łączono na 6.5 s główny silnik, co 
zm niejszyło jej prędkość o 4.41 m/s. Spowo
dowało to zm niejszenie odległości od po
wierzchni planety perycentrum  orbity sondy 
z początkowych 263 km do 150 km. Po czte
rech, coraz subtelniejszych tego typu ma
newrach odległość perycentrum  zm alała do 
około 110 km. Przelatując na tej wysokości 
nad pow ierzchnią sonda napotykała słaby 
opór górnych warstw atmosfery Marsa, któ
ry działając przez kilka minut nieco przyha
mowywał jej ruch. To naturalne zm niejsze
nie prędkości sondy w perycentrum powo
dowało obniżenie apocentrum  orbity. I tak 
np. po 13 okrążeniach planety odległość 
apocentrum sondy zm niejszyła się z począt
kowych 54025 km do 48770 km, a okres jej 
obiegu wokół planety skrócił się z 45 godzin 
do około 39 godzin. W ykorzystując w ten 
sposób opór atmosfery M arsa zamierzano w 
ciągu dwóch miesięcy ukołowić orbitę krą
żącej wokół niego sondy MGS.

Zupełnie niespodziew anie plany te po
krzyżował nagły wzrost gęstości atmosfery 
Marsa, który zauważono w dniu 6 
października. Podczas 15 przejścia sondy 
przez perycentrum  orbity okazało się, że wy
wołane oporem atm osfery ciśnienie wywie
rane na płaty baterii słonecznych wyniosło 
0.93 N /m 2 w porównaniu z 0.62 N/m2 przy 
poprzednich przejściach (projektując misję 
zakładano, że będzie ono mieścić się w gra
nicach 0.58 -  0.68 N /m 2). W prawdzie nie 
spowodowało to żadnego uszkodzenia, ale 
pogłębiło nieprawidłowe ustawienie jedne
go ze skrzydeł baterii słonecznych, które na 
początku lotu nie do końca się rozwinęło. 
Zm usiło to kierownictwo misji do przerwa-
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nia naturalnego procesu ukołowiania orbity. 
W dniu 12 października, gdy sonda znajdo
wała się w okolicy apocentrum , włączeniem 
na krótko silnika doprowadzono do podnie
sienia perycentrum orbity do odległości 172 
km od powierzchni planety. Na tej wysoko
ści atmosfera M arsa jest już tak rzadka, że 
nie wywierała na sondę żadnego wpływu.

Intensywne analizy zaistniałej sytuacji 
(symulacje komputerowe i eksperymenty te
stowe na makiecie sondy) oraz próby znale
zienia jednak sposobu na ukołowienie orbity 
MGS dla pełnego zrealizowania głównego 
celu misji, doprowadziły do wniosku, że roz
poczęte działania można bezpiecznie konty
nuować pod warunkiem, że ciśnienie wy
wierane na baterie słoneczne będzie trzy
krotnie mniejsze niż zakładane dotychczas 
tzn. nie przekroczy około 0.2 N /m 2. Takiej 
wartości oporu atmosfery można się spo
dziewać na wysokości około 125 km nad 
powierzchnią. Proces naturalnego ukołowia
nia orbity poprzez wykorzystanie oporu at
mosfery M arsa podczas przechodzenia son
dy przez perycentrum został więc wznowio
ny 7 listopada. Będzie trwał jednak znacz
nie dłużej niż zakładano pierwotnie. Prawie 
kołową orbitę (o odległościach od powierz
chni punktów perycentrum i apocentrum 
wynoszących około 350 i 410 km) sonda 
osiągnie dopiero w połowie stycznia 1999 
roku, a nie jak początkowo planowano w po
łowie stycznia 1998 roku. Systematyczne 
obfotografowywanie powierzchni M arsa 
rozpocznie się natomiast w marcu 1999 ro
ku.

Po przerwaniu naturalnego procesu uko
łowiania orbity obawiano się, że nie uda się 
już uzyskać zakładanej pierwotnie synchro
nizacji ruchu sondy z ruchem Słońca po mar- 
sjańskim niebie, dzięki której fotografowany 
obszar byłby zawsze oświetlony pod takim 
samym kątem. Szybko znaleziono jednak 
sprytne rozwiązanie tego problemu. Roczne

opóźnienie wprowadzenia sondy na właści
wą orbitę równe mniej więcej połowie roku 
m arsjańskiego powoduje, że dla uzyskania 
oczekiwanego efektu fotografowanie należy 
prowadzić nie podczas ruchu sondy z półno
cy na południe, lecz gdy będzie poruszać się 
w kierunku przeciwnym  przecinając płasz
czyznę równika planety z południa na pół
noc o godzinie 2 czasu miejscowego.

Zadaniem misji Mars Global Surveyor 
jest nie tylko poznanie zjawisk powierzch
niowych, procesów geologicznych i topo
grafii Marsa. Oprócz służących do tego ka
mer sonda wyposażona jest również w apa
raturę do zdalnego badania składu chem icz
nego i własności fizycznych minerałów i lo
dów na powierzchni oraz gazów i pyłów w 
atmosferze, śledzenia wzajem nych oddzia
ływań na siebie procesów atm osferycznych i 
zjawisk powierzchniowych, pomiarów pola 
magnetycznego i badań środowiska plazm o
wego planety. Szczegółowa analiza trajekto
rii sondy MGS pozwoli udokładnić model 
pola grawitacyjnego M arsa i kształtu jego 
globu. Sonda MGS będzie w przyszłości peł
nić rolę stacji przekaźnikowej danych z lą- 
downika misji Mars Surveyor ’98, którego 
lądowanie na czerwonej planecie przew i
dziane jest w grudniu 1999 roku.

Misji Mars Global Surveyor nauka za
wdzięcza już odkrycie pola magnetycznego 
Marsa. Dotychczasowe pomiary wykony
wane przez wiele sond kosmicznych nie 
przyniosły jednoznacznego rozstrzygnięcia 
kwestii istnienia pola magnetycznego tej 
planety. Czulszy niż w poprzednich misjach 
m agnetom etr sondy MGS już  15 września 
zarejestrował kilka jakby plam magnetycz
nych na powierzchni tworzących własne sła
be pola m agnetyczne (o indukcji m agnetycz
nej rzędu 400 nanotesli; dla porównania 
przypomnijmy, że indukcja ziemskiego pola 
magnetycznego wynosi około 30 tys. nano
tesli). Przypuszcza się, że wnętrze globu
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m arsjańskiego je s t m agnetycznie martwe, a 
zaobserw ow ane anom alie pochodzą ze zgro
m adzonych pod skorupą pow ierzchniow ą 
obszarów  zestalonej w wyniku ochłodzenia 
magm y są pozostałościam i pierwotnego sil
nego pola m agnetycznego. W ydaje się, że

próby pow iązania obserwowanych obecnie 
śladów dawnego m agnetyzm u planety ze 
zjawiskami geologicznymi na jej powierz
chni pozw olą lepiej poznać przeszłość i pro
cesy ewolucyjne Marsa.

K rzysztof Ziotkowski

KRONIKA PTMA

XXXVI Walny Zjazd Delegatów  
Polskiego Towarzystwa Miłośników 
Astronomii

Zgodnie ze statutem  Polskiego Tow arzy
stwa M iłośników  A stronom ii, w trzy lata po 
Jubileuszow ym  W alnym  Zjeździe PTM A  w 
Toruniu w 1994 roku, który w uroczysty 
sposób upam iętnił siedem dziesięciopię- 
ciolecie Tow arzystw a, w dniach 27 i 28 
w rześnia 1997 roku został zorganizowany 
kolejny, X XXVI W alny Zjazd Delegatów 
PTM A. O dbył się on w Puławach, gdzie od 
trzech lat prężnie działa M iędzyszkolne Ob
serw atorium  A stronom iczne im. Franciszka 
A rm ińskiego zorganizow ane i zbudowane 
staraniem  m iłośników  astronom ii zrzeszo
nych w Puław skim  Oddziale PTM A.

W  rozdanym  uczestnikom  Zjazdu Infor
m atorze PTM A  i M iędzyszkolnego O bser
w atorium  zatytułow anym  Kometa  czytamy: 
„D ziałalność PTM A  w Puławach je st nawią
zaniem  do tradycji ośw iatow ych m iasta z 
ubiegłego wieku, zw łaszcza do A dam a Ka
zim ierza i A dam a Jerzego książąt Czartory
skich, którzy uczynili z Puław stolicę nauki 
i kultury polskiej. Tradycje ośw iatow e w 
szerokim  znaczeniu obejm ują rów nież tra
dycje astronom iczne, jakkolw iek jedynie 
śladow o. Zapoczątkow ane zostały za cza
sów A dam a Jerzego, ustawieniem  granito
wego głazu ze specjalną tablicą pośw ięconą 
dziełu K opernika. N iestety, głaz ten «zagi- 
nął» w czasie okupacji hitlerowskiej. N a da

chu pałacu książąt Czartoryskich istniało 
prawdopodobnie obserwatorium astronom i
czne, o czym mało wiemy. W  czasach obe
cnych w M uzeum Czartoryskich, wśród 
zbiorów dziewięćdziesięciukilku «czartory- 
skian», znajduje się kilka pam iątek astrono
m icznych, co dokum entuje tezę, że W ielkim 
M ecenasom  Puław astronom ia nie była ob
ca. W łaśnie do tych tradycji w swojej dzia
łalności nawiązujemy. Taki też cel legł u 
podstaw idei zbudowania w Puławach ob
serwatorium astronom icznego, która to idea 
zrealizowana została wysiłkiem garstki en
tuzjastów .” (z tekstu Edwarda Kozaka).

Dobrze się stało, że reprezentanci m iłoś
ników astronom ii z całej Polski mogli podzi
wiać wyniki tych wysiłków i spotkać się z 
tymi, którym Puławy zawdzięczają dzisiaj 
powrót również i do astronom icznych trady
cji.

Zjazd w Puławach zdom inowany był 
czynnościam i statutowymi. M iłym jego  po
czątkiem  było podjęcie uchwały o nadaniu 
honorowego członkostwa PTM A Stanisła
wowi R. Brzostkiewiczowi. Czym zasłużył 
na to najwyższe wyróżnienie w Tow arzy
stwie czytelnikom  Uranii nie trzeba przypo
m inać -  niemal w każdym zeszycie naszego 
pism a m ożna przecież znaleźć tego dowody. 
Przy okazji przypomnijmy, że oprócz S.R. 
Brzostkiewicza członkami honorowym i 
PTM A są jeszcze tylko trzy osoby: W ilhel
m ina Iwanowska, Józef Smak i M aciej M a
zur. Ponadto, podczas uroczystości otwarcia
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Zjazdu, wielu szczególnie zasłużonym dzia
łaczom Towarzystwa wręczone zostały złote 
i srebrne odznaki oraz dyplomy honorowe 
PTMA.

Jedynym elementem czysto naukowym 
Zjazdu był referat dr Krzysztofa Ziółko
wskiego zatytułowany „Nowy obraz Układu 
Słonecznego-’. Jego głównym celem było 
pokazanie, że w świetle najnowszych odkryć 
należy przyjmować, iż Układ Słoneczny 
składa się ze Słońca, które obiega 8 wielkich 
planet (Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jo
wisz, Saturn, Uran i Neptun) oraz bardzo 
dużo małych planet nazywanych najczęściej 
planetoidami, których tory grupują się prze
ważnie między orbitami Marsa i Jowisza (w 
tzw. pasie głównym) oraz poza orbitą Nep
tuna (w tzw. pasie Kuipera). Pluton, dotych
czas traktowany jak dziewiąta planeta Ukła
du Słonecznego, wydaje się dziś być typo
wym, chociaż być może największym, obie
ktem pasa Kuipera. W jeszcze większych 
odległościach okrążają Słońce małe ciała 
tworzące kolisty obłok Oorta stanowiący 
prawdopodobnie rezerwuar komet. W prze
ciwieństwie do potwierdzonego najnowszy
mi obserwacjami istnienia pasa Kuipera, 
obecność obłoku Oorta jest ciągle jeszcze 
tylko hipotezą.

Głównym wątkiem dyskusji na Walnym 
Zjeździć w Puławach była przyszłość Ura
nii. Wydaje się, że rozwiała ona obawy 
związane z połączeniem od przyszłego roku 
Uranii i Postępów Astronomii. Potencjał 
ekonomiczny naszego kraju, jak również

intelektualny polskiego środowiska astro
nomicznego, uzasadniają skoncentrowanie 
wysiłku na tworzeniu jednego, prężnego i 
dobrego, popularnonaukowego pisma astro
nomicznego, zaspokajającego potrzeby za
równo licznej rzeszy miłośników astrono
mii, jak i uczniów, studentów, nauczycieli 
czy wreszcie profesjonalistów w zakresie 
astronomii i nauk jej pokrewnych.

Do najważniejszych czynności Walnego 
Zjazdu należał wybór władz PTMA na nową 
kadencję. Prezesem Towarzystwa został po
nownie dr Jan Mietelski z Krakowa. Prze
głosowano ponadto, że skład nowego Zarzą
du Głównego będzie taki sam jak w poprze
dniej kadencji. Tak więc do Prezydium Za
rządu, oprócz Prezesa, wchodzą: Henryk 
Chrupała (Chorzów) i Krzysztof Ziołkowski 
(Warszawa) jako wiceprezesi, Henryk Bran- 
cewicz (Kraków) jako sekretarz, Andrzej Ja
nus (Kraków) jako skarbnik i Leszek Bene- 
dyktowicz (Kraków), a członkami Zarządu 
Głównego są: Mieczysław Borkowski 
(Łódź), Roman Fangor (Warszawa), Zofia 
Huppenthal (Toruń), Barbara Maciejowska 
(Tarnów), Adam Michalec (Kraków), Lu
cjan Newelski (Warszawa) i Andrzej Ow
czarek (Jarocin). Również Komisja Rewi
zyjna pozostała w nie zmienionym składzie: 
Andrzej Kułak (Kraków) -  przewodniczący, 
Mieczysław Amanowicz (Gorzów Wielko
polski), Karol Brzeziński (Kościerzyna), 
Włodzimierz Jakubas (Olkusz) i Zofia Wit
kowska (Kraków).

K.Z.

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Andrzej Lisicki, Pływy na morzach i oceanach -  monografia zjawiska, Gdańskie Towarzy
stwo Naukowe, Gdańsk 1996, stron 130.

Z dużym zainteresowaniem przeczytałem ona podzielona na cztery części, w których 
najnowszą książkę Andrzeja Lisickiego. Jest omówione są kolejno następujące zagadnie-
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nia: zjawiska pływów i ich ogólny opis, po
wstawanie pływów i statyczna teoria pły
wów, dynamiczna teoria pływów i zasady 
prognozowania pływów, systemy pływowe i 
systemy amfidromiczne na morzach i oce
anach.

Prawie 15% polskiej granicy stanowi 
morskie wybrzeże, ale przypływy i odpływy 
morza większość Polaków zna tylko ze sły
szenia. Nic w tym dziwnego, bowiem na 
Bałtyku, który należy do tak zwanych mórz 
zamkniętych, wąskimi cieśninami oddzielo
nych od otwartego oceanu, przypływy pra
ktycznie nie występują. Nie występują także 
na często kiedyś odwiedzanych bułgarskich 
wybrzeżach Morza Czarnego. Zaś niewielki, 
sięgający tylko pół metra skok, mają pływy 
na coraz częściej obecnie odwiedzanych 
śródziemnomorskich plażach Grecji, Włoch 
i Hiszpanii. Aby z autopsji znać zjawisko 
pływów, trzeba więc bywać na wybrzeżach 
otwartych mórz i oceanów. Człowiekiem 
by wałym na takich morzach, jest bez wątpie
nia autor omawianej książki. Będąc z wy
kształcenia astronomem, przez wiele lat wy
kładał mianowicie astronawigację -  zarów
no na lądzie jak i na pokładzie szkolnego 
statku Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.

Ponieważ jest to zjawisko geofizyczne, 
wywołane przyczynami astronomicznymi, o 
pływach mówi się niemal w każdym podrę
czniku ogólnej astronomii, ale zwykle bar
dzo pobieżnie. W omawianej książce, teoria 
pływów przedstawiona jest znacznie bar
dziej wyczeipująco. Stosowany przy tym 
aparat matematyczno-fizyczny nie wykra
cza poza program szkoły średniej, więc

książka ze zrozumieniem czytana być może 
przez bardzo szeroki krąg czytelników. A 
już koniecznie powinni ją  przeczytać wszy
scy miłośnicy astronomii. Pływy są bowiem 
doskonałym przykładem wpływu, wywiera
nego przez Księżyc i Słońce ną praktyczną, 
gospodarczą działalność człowieka.

Z treści książki jasno wynika, że już na 
etapie teorii statycznej, pływy, czyli podno
szenie się i opadanie poziomu wody oraz 
poziome prądy pływowe, są zjawiskiem bar
dzo złożonym. W dodatku, zgodny z teorią 
przebieg zjawiska, miałby miejsce tylko 
wtedy, gdyby na Ziemi nie było lądów, a 
ocean pokrywający całą jej powierzchnię 
miałby wszędzie jednakową głębokość oko
ło 20 km. Rzeczywiste pływy, będące wyni
kiem oddziaływania fali pływowej z dnem 
zbiorników wodnych i z brzegami konty
nentów, są zjawiskiem na tyle złożonym, że 
podstawą do ich analizy i prognozowania 
nadal są długoletnie, systematyczne pomiary 
poziomu wody w poszczególnych akwe
nach. Nie ma bowiem na Ziemi dwóch pun
któw, w których przebieg pływów byłby 
identyczny.

Pomimo omawiania tak bardzo skompli
kowanego zjawiska geofizycznego, autor z 
umiarem stosuje specjalistyczny naukowy 
żargon. Dzięki temu, spore fragmenty książ
ki można uznać za literaturę popularnonau
kową. Pomijając wzory, których ja zresztą 
też nie analizowałem, nawet osoby nie cier
piące matematyki i fizyki, z pożytkiem mogą 
ją  przeczytać. Na pewno warto to zrobić, bo 
w języku polskim nie ma innej pozycji, w 
sposób przystępny a równocześnie tak szero-

/ | 7  Programy ASTRO-BIT
kom puterowe, Ireneusz Włodarczyk

£  algorytmy, katalogi ul. Rewolucjonistów 15/13, 42-500
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astronomiczne tel. (0-32) 761-29-46
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ko i wyczerpująco prezentującej zjawisko rzystwie Naukowym, 80-841 Gdańsk, ul. 
pływów. Za zaliczeniem pocztowym, książ- Grodzka 12. Cena 5 zl plus koszty przesyłki, 
kę można jeszcze kupić w Gdańskim Towa- Kazimierz Schilling

Zbigniew Dworak, Zbigniew Paprotny, Zbigniew Sołtys, Milczenie Wszechświata, Wiedza 
Powszechna, Warszawa 1997, stron 228.

W zaledwie zapełniającej księgarnie lite
ratury astrologicznej, książek dowodzących 
wizyt kosmitów na Ziemi, jak też ich wpły
wu na nasze obecne życie, niedaleko od po
radników -  samouczków jak być szczęśli
wym w życiu (bo jak pisał wiele lat temu 
Tadeusz B o y - Ż e l e ń s k i  co teraz jest je 
szcze bardziej aktualne niż wtedy gdy to pi
sał: „dzisiaj każdy, prosty, czy krzywy, chce 
być szczęśliwy”) odnaleźć można recenzo
waną książkę.

Poświęcona jest ona odpowiedzi na pa
sjonujące ludzkość pytanie, dlaczego nie 
udaje się odebrać sygnałów pochodzących 
od innych cywilizacji, czyli poszukiwanie 
odpowiedzi na zagadnienie tytułowe książ
ki. Książkę napisało trzech Zbigniewów, z 
których każdy jest specjalistą w jednej z 
dziedzin, starających się odpowiedzieć na 
pytanie o przyczyny milczenia Wszech
świata.

Do ewentualnego powstania inteligencji 
potrzebny jest splot odpowiednich okolicz
ności. Rozważaniami na ten temat zajmuje 
się m.in. ewolucja kosmologiczna i ewolucja 
biologiczna. Pierwsza część książki poświę
cona jest ewolucji kosmologicznej. Zbig
niew D w o r a k  omawia ewolucję Wszech
świata od ery Plancka aż do powstania ukła
dów planetarnych. Książka jest popularno
naukowa, a więc taka jest też ta część. Jest 
ona jednak niesłychanie skondensowana, 
zmuszając czytelnika do bardzo uważnego 
czytania. Odnoszę wrażenie, że autor tej czę
ści brał udział w konkursie na najbardziej 
zwięzłe przedstawienie problemu i po zaję
ciu wysokiego miejsca nagrodzoną pracę 
przedstawił w tej książce. Sytuację tego

działu poprawiają liczne, bardzo dobrze do
brane kolorowe fotografie. Problem skróto- 
wości nie występuje w części drugiej, po
święconej ewolucji biologicznej, a napisanej 
przez Zbigniewa S o ł t y s a .  Część trzecia 
książki napisana przez Zbigniewa P a p r o t - 
n e g o przedstawia zarówno zasadnicze 
strategie poszukiwań cywilizacji pozaziem
skich, jak i konkretne programy poszuki
wań. Jest to część najbardziej zmatematyzo
wana, ale również dostępna dla uczniów1 
szkół średnich.

Zastanawiające jest, iż w jednym z roz
działów autorowie zastrzegając się, iż dys
kutują aktualny stan wiedzy, podają datę na
pisania książki: połowa 1995 roku. Oznacza 
to, że książkę drukowano, jak za dawnych 
czasów, dwa lata.

Na uwagę zasługuje też rozdział pier
wszy, przedstawiający problemy życia poza 
Ziemią w ujęciu historycznym. W tej części 
czytelnik znajdzie liczne dowcipne sformu
łowania i obserwacje, których nie brak też w 
innych rozdziałach.

Reasumując, jest to książka w całościowy 
sposób prezentująca ewolucję od powstania 
struktur we Wszechświecie, poprzez po
wstanie galaktyk, gwiazd i układów plane
tarnych do pojawienia się życia i powstania 
życia rozumnego, jak też możliwości wykry
wania cywilizacji. Mam nadzieję, iż bardzo 
dobrze przedstawiony opis wielkiej przygo
dy intelektualnej ludzkości, pokazujący, jak 
z ograniczonej liczby danych obserwacyj
nych można wyciągnąć logiczne, niesprze- 
czne wnioski, znajdzie licznych czytelni
ków, na co z pewnością zasługuje.

Piotr Flin
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Supergromady galaktyk

Supergromady galaktyk -  gromady gro
mad, skupiska mniej lub bardziej licznych 
grup galaktyk podobnych do Układu Lokal
nego (patrz Urania 10/97). Układ Lokalny 
składa się z kilkudziesięciu galaktyk (w tym 
z naszej Galaktyki), ale należy do niedużych 
-  na ogół galaktyczne gromady liczą od 100 
do 400 członków. Natomiast supergromady 
skupiają po kilkaset gromad -  w Supergro- 
madzie Lokalnej zidentyfikowano ich około 
100, razem mniej więcej 2500 galaktyk w 
obszarze o rozmiarach rzędu 70 Mpc. Nie 
jest to jednak obszar przypominający kulę, 
ale struktura wyraźnie spłaszczona. Na ogół 
supergromady są większe, mają rozmiary 
rzędu 100 Mpc, ale zawsze są podobnie wy
dłużone, tzn. gromady galaktyk (kilka do 
kilkunastu) układają się wzdłuż „włókien” ; 
podwyższona gęstość galaktyk jest wyraźnie 
widoczna na tle obszarów uboższych w te 
obiekty. Takie włókna są kilka razy dłuższe 
niż ich szerokość.

Supergromada, na której skraju znajduje 
się Układ Lokalny, nazywana jest wymien
nie Supergromadą Lokalną lub Supergroma- 
dą Virgo, bowiem jest zdominowana przez 
liczebną, ogromną i położoną blisko cen
trum supergromady gromadę galaktyk w 
Pannie (która z kolei skupia się przy galakty
ce aktywnej M87). Do Supergromady Lo
kalnej wchodzą (z bardziej znanych gromad) 
w sumie trzy gromady galaktyk w Pannie, 
jedna gromada w Pucharze, jedna w Lwie i 
jedna (z dużą „odnogą” -  mogą być to zatem 
dwie) w Psach Gończych.

Obecnie daje się wyodrębnić na niebie 
kilkanaście supergromad, z których najwię
ksza (rozciągająca się na 1/3 nieboskłonu) to 
supergromada koncentrująca się wokół gro
mady galaktyk w Herkulesie. Jest od nas od

legła o około 200 Mpc.
Gdyby starać się porównać względne roz

miary rozważanych struktur, to przyjmując, 
że galaktyki miałyby rozmiary piłeczek 
ping-pongowych, a większe tenisowych -  w 
gromadach piłeczki te byłyby rozrzucone w 
odległościach rzędu metrów. Natomiast są
siadujące ze sobą gromady dzieliłyby odle
głości porównywalne mniej więcej z roz
miarami tych gromad, obszary „puste” i 
„pełne” byłyby podobne pod względem zaj
mowanej objętości. Oznacza to, że gromady 
w supergromadach są rozmieszczone znacz
nie ciaśniej niż galaktyki w gromadach.

Widać zatem, że we Wszechświecie ma
teria nie jest rozłożona równomiernie, przy
najmniej tak wynika z danych w dziedzinie 
optycznej. Obserwuje się tzw. pustki -  miej
sca nieomal bez galaktyk (albo tylko z gala
ktykami karłowatymi, których nie wykrywa
my).

Często dla określenia stosunku objętości i 
kształtu „pustego do pełnego” korzystano z 
porównań do żółtego sera (dużo sera i cza
sem dziura) albo do baniek mydlanych (dużo 
pustego i czasem mydliny). Najczęściej jed
nak podaje się, że dostępne dane obserwa
cyjne pozwalają sądzić, iż wielkoskalowa 
struktura Wszechświata przypomina budo
wą gąbkę. Przenikające się obszary puste 
(dziury) pozwalają na „wędrówkę” wzdłuż 
„ścianek”. „Powierzchnię” bańki stanowią 
supergromady galaktyk -  jak pamiętamy nie 
wykazujące symetrii sferycznej, ale 
wyraźnie wydłużone. Środek zaś jest ową 
obserwowaną pustką.

Przebadana część Wszechświata, to 
wszystko, co jest dostępne naszym obserwa
cjom, nazywane bywa Metagalaktyką. Liczy 
ona orientacyjnie 1012 galaktyk, ale pamię
tać należy, że nie sięgamy jeszcze do odle
głości kilkunastu miliardów lat świetlnych,
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gdzie znajdują się najdalsze a w ięc i najstar- odnosi się w łaśnie do tych najw iększych, nie 
sze obiekty. Zakładana w m odelach kos- poznanych jeszcze, skal odległości, 
m ologicznych jednorodność W szechśw iata MSK

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Luty 1998

Słońce

Dni stają się coraz dłuższe. S łońce wędru
je  po części ekliptyki położonej pod płasz
czyzną równika niebieskiego, ale jeg o  dekli
nacja wzrasta w ciągu m iesiąca od -1 7 °  do 
- 8 °, w zw iązku z czym  dnia przybywa pra
w ie o dw ie godziny: w W arszawie 1 lutego  
Słońce w schodzi o 6h17m, zachodzi o 
15h2 3 m, a 2 8  lutego w schodzi o 5h25m, za
chodzi o  16h13m. W  lutym Słońce wstępuje 
w znak Ryb. 26  lutego wystąpi całkow ite  
zaćm ienie Słońca, w idoczne z zachodniej 
półkuli Z iem i.

Księżyc

B ezk siężycow e noce będziem y m ieli pod 
koniec lutego, bow iem  kolejność faz K się
życa jest w  tym m iejscu następująca: pier
w sza kwadra 3d22h53m, pełnia 1 l d10h23m, 
ostatnia kwadra 19d15h27m, nów 26d17h26m. 
W  apogeum  K siężyc znajdzie się  
15d14h45m, a w perygeum 27d19h54m.

Planety i planetoidy

M e r k u r y  w lutym przebywa blisko  
Słońca i jest niew idoczny. Nad ranem, przed 
w schodem  Słońca, coraz wyżej w znosi się 
W e n u s ,  oddalająca się od koniunkcji ze 
Słońcem . Pod koniec m iesiąca elongacja  
W enus w yniesie 4 3 ”. Planeta w drugiej poło
w ie m iesiąca osiąga swoją maksymalną jas
ność: - 4 .7 m! M a r s  zbliża się do koniunkcji 
ze Słońcem  i ginie w blasku zorzy w ieczor
nej. J o w i s z  znajduje się w koniunkcji ze 
Słońcem  i jest niew idoczny. S a t u r n a  m o
żem y obserw ow ać w gw iazdozbiorze Ryb

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 0h czasu uniwersalnego)

Data
1998

P

[I
Bo

['I
Lo

[']
I 1 - 1 2 . 1 0 - 6 . 0 2 234 .97

3 -12 .9 1 -6 .1 6 208 .63

5 -1 3 .7 0 -6 .2 9 182.30

7 -1 4 .4 7 -6 .41 155.97
9 -1 5 .2 2 -6 .5 3 129.63

11 -1 5 .9 5 -6 .6 4 103.30

13 -1 6 .6 5 -6 .7 4 76.96

15 -1 7 .3 4 -6 .8 3 50 .63

17 -1 8 .0 0 -6 .91 24 .29
19 -1 8 .6 4 -6 .9 8 357 .95

21 -1 9 .2 6 -7 .0 5 331 .62

23 -1 9 .8 5 -7 .1 0 305 .28

25 -2 0 .4 2 -7 .1 5 278 .94
27 -2 0 .9 7 -7 .1 9 252 .60

III 1 -2 1 .4 9 -7 .2 2 226 .25

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy; Bo, Lo -  helio- 
graficzna szerokośćć i długość środka tarczy; 
18d20h17m -  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0'.

wieczorem  jako gw iazdę 0 .7m. U r a n ,  
N e p t u n  i P l u t o n  przebywają na niebie 
zbyt blisko Słońca i są niew idoczne.

W  lutym m ożem y obserw ow ać w pobliżu  
opozycji planetoidę (3) J u n o, (jasność 
9.6m). 10 II: 12h22 .7m, -2 ° 0 0 ’; 20  II: 
12h 18.7m, -0 ° 5 1 ’; 2 III: 12h12.7m, 0°33 ’.

★ ★ ★

1d21h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 0.6'.

2d11h Złączenie Merkurego z Neptunem w odl. 2'.
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8d5h Złączenie Merkurego z Uranem w odl. 1 Maracai bo w Ameryce Południowej. Centralna faza 

Rd9nhR4m c w 0 vuctonMio w Ruh ionn Htnnnćr zaćmienia w średnie południe nastąpi o 17 24 w18 20 54m Słońce wstępuje w znak Ryb, jego długość ia u '"OMla "  , T p-cb
ekliptyczna wynosi wówczas 330'. d Phunkc,e 0 współrzędnych <*=3 53, X=18 58.

22d09h Merkury w górnej koniunkcji ze Słońcem. 4 Zt^czenie Jowisza 2 Ksi^ cem w odL 1 '

22d14h Złączenie Merkurego z Jowiszem w odl. 1 \ 27^01 Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 1 .

23d09h Jowisz w koniunkcji ze Słońcem. 27 22 Zt^czenie Marsa z Ksi(^ cem w odL 07 ■

23d17h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 2‘. Uwaga: Momenty wszystkich zjawisk podane są
24d06h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 3'. w czasie uniwersalnym UT (Greenwich). Aby
24d22h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 3'. otrzymać datę w obowiązującym w lutym w Pol-
26d Całkowite zaćmienie Słońca widoczne z zachodniej see „czasie zimowym” należy dodać 1 godzinę, 

półkuli Ziemi. Pas fazy całkowitej przejdzie przez Wy- Opracował T. Ściężor 
spy Galapagos, Przesmyk Panamski i rejon jeziora

OGŁOSZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTMA

Obecnie wysyłamy członkom (i sympatykom) następujące materiały astronomiczne. (Podane kwoty 
w nowych zdenominowanych złotych obejmują koszty wraz z opłatami pocztowymi. Pieniądze prosimy 
przesyłać przekazem pocztowym na adres PTMA. Wpłata na konto PTMA opóźnia otrzymanie materia
łu, a dodatkowo PKO pobiera duże prowizje.)

Amatorski Teleskop Z w ie rc ia d la n y ............................................................................................. 3,00 zl

Kalendarz Astronomiczny na rok ]998  ................................................................................11,00 zł

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

Poradnik Obserwatora Pozycji i Zakryć (wysyłamy po Nowym R o k u ) .......................... 13,00 zł

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

ODDZIAŁY I SEKCJE

(1) Białostocki -  Kolonia Księżyno 4, 15-601 Białystok,
(2) Częstochowski -  Instytut Fizyki WSP, p. 185, Al. Armii Krajowej, 42-200 Częstochowa,
(3) Gliwicki -  Al. Korfantego 23/1, 44-100 Gliwice,
(4) Grudziądzki -  Planetarium, ul Hofmana 5, 86-300 Grudziądz,
(5) Jeleniogórski -  Plac Piastowski 18, 58-560 Jelenia Góra,
(6) Krakowski -  ZG PTMA, ul. Św. Tomasza 30/8, 31-027 Kraków (jest to także adres Sekcji 

Obserwacji Gwiazd Zmiennych i Sekcji Obserwatorów Komet), tel. (0-12) 422-38-92
(7) Krośnieński -  Czajkowskiego 92, 38-400 Krosno,
(8) Lubelski -  Instytut Fizyki, Plac M. Curie-Skłodowskiej p. 254, 20-031 Lublin,
(9) Łódzki -  Planetarium, ul. Pomorska 16, 91-416 Łódź, tel. (0-42) 33-13-63 (jest to również adres 

Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć),
(10) Nowosądecki -  ul. Śniadeckich 6/10, 33-300 Nowy Sącz,
(11) Poznański -  ul. Dmowskiego 37, 61-772 Poznań, Dom Kultury „KRĄG”
(12) Puławski -  ul. Filtrowa 50, 24-100 Puławy, tel. (0-81) 886-49-68
(13) Szczeciński -  D.K. „Hetman” ul. 9-go Maja 17, 70-136 Szczecin,
(14) Śląski -  Planetarium Śląskie, skr. poczt. 10, 41-500 Chorzów, tel. (0-32) 254-63-30
(15) Toruński -  ul. Kopernika 42, 87-100 Toruń (jest to również adres Sekcji Obserwatorów Słońca), 

tel. (0-56) 228-46
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(16) Warmijski -  Obserwatorium, ul. Żołnierska 13, 10-558 Olsztyn, przy oddziale działa Komisja 
Współpracy Planetariów Polskich, ul. M.P. J. Piłsudskiego 30, 10-450 Olsztyn, przy oddziale 
pracuje Sekcja Meteorów i Meteorytów, skr. poczt. 6, 14-530 Frombork,

(17) W arszawski-CAMK, ul. Bartycka 18,00-716 Warszawa (jest to również adres Sekcji Instrumen
talnej), tel. (0-22)41-00-41

(18) Zielonogórski -  Zielonogórskie Centrum Astronomii WSP Wieża Braniborska, ul. Lubuska 2, 
65-265 Zielona Góra, tel. (0-68) 20-28-63.
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OBJAŚNIENIA ZDJĘĆ NA OKŁADCE:
Pierwsza strona okładki: Trójwymiarowa wizualizacja warstw powierzchniowych Jowisza wykonana na podstawie 

zdjęć i pomiarów z sondy Galileo; obejmuje obszar około 34 tys. x  11 tys. km rejonu równikowego planety; 
miejsce to jest prawdopodobnie podobne do tego, w które 7 grudnia 1995 roku zanurzył się próbnik Galileo. 
Strukturę wertykalną obłoków udało się odtworzyć dzięki pomiarom promieniowania podczerwonego, które 
jest absorbowane przez metan atmosferyczny na różnych wysokościach w zależności od długości fali. Fot. 
NASA/JPL.

Druga strona okładki: U góry -  panorama powierzchni Marsa wokół sondy Mars Pathfinder, która wylądowała tam 
4 lipca 1997 roku. W środku -  wykonane z lądowika Pathfindera dwa zdjęcia kamienia nazwanego Rekin 
(z prawej strony u góry na zdjęciu lewym i z lewej strony u góry na zdjęciu prawym), którego wysokość 
wnosi 69 cm, a szerokość jest równa 40 cm; jego odległość od lądownika oceniono na 640 cm. U dołu -  
obraz tego samego kamienia złożony ze zdjęć wykonanych z pojazdu Sojourner (duży kamień u góry 
zdjęcia); mały kamień na pierwszym planie z prawej strony ma 10 cm wysokości i 20 cm szerokości, 
widoczne są na nim kilkucentymetrowe zaokrąglone uwypuklenia przypominające granule. Fot. NASA/JPL.

Trzecia strona okładki: Obraz wulkanu Olympus Mons na powierzchni Marsa uzyskany ze zdjęć wykonanych 20 
października 1997 roku z pokładu sondy Mars Global Surveyor (patrz Kronika). Fot. NASA/JPL.

Czwarta strona okładki: Dalmierz laserowy w Obserwatorium Astrogeodynamicznym Centrum Badań Kosmicz
nych PAN w Borowcu koło Poznania (fot. S. Schillak).
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