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lak już informowaliśmy od przyszłego roku 
Urania, 2 podtytułem  Postępy Astrono
mii, stanie się organem Polskiego Towarzy
stwa Miłośników Astronomii i Polskiego To
warzystwa Astronomicznego oraz będzie się 
ukazywać jako dwumiesięcznik o 'większym 
form acie i objętości; je j redaktorem naczel
nym został prof. Andrzej WOSZCZYK z 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru
niu. Zmiany te zostały podyktowane przede 
wszystkim pragnieniem lepszego służenia 
miłośnikom astronomii w Polsce. Połączenie 
Uranii i Postępów Astronomii wynika z 
przekonania kierownietzu obu Towarzystw i 
redakcji ich pism, że zarówno sytuacja eko
nomiczna naszego kraju, jak i potencjał inte
lektualny środowiska astronomicznego, 
zmuszają do podjęcia wspólnie -wysiłku w 
dziele upowszechniania i popularyzacji 
astronomii. Likwidując dotychczasowe roz
proszenie sił i środków stwarzamy szansę 
-wzbogacenia treści i form  ich przekazywa
nia, a przecież szybki rozwój i ogromny po
stęp -wiedzy o Wszechśzoiecie, którego jeste- 
my świadkami, i w którym usiłujemy uczest
niczyć, zobowiązuje do stosowania metod i 
sposobózu jej prezentacji na najwyższym z 
możliwych poziomie. Urania jest jednym z 
najstarszych czasopism w Polsce - w tym 
roku minęło 75 lat od ukazania się pierwsze
go numeru. Łącząc 'wartości je j tradycji z 
doświadczeniem wydawanych przez minio
ne 45 lat Postępów Astronomii chcemy 
nadal - używając słów z ostatniego numeru 
Postępów - jak najlepiej służyć Czytelni
kom w rozumnym odkrywaniu zarówno 
piękna jak i tajemnic Kosmosu oraz być do
brym i mądrym przewodnikiem po świecie 
ciał niebieskich. Mamy nadzieję, że Muza 
Astronomii będzie patronować tym zamie
rzeniom.

Czytelnikom „‘Uranii'' i wszystkim 
Miłośnikom JĄstronomii 

najlepsze życzenia z okazji 
Świąt Hożego ‘Narodzenia 

i ‘Howego 199S Koku 
składa Zarząd ^{óuiny 

i 'Redakcja „Uranii"

http://www.oa.uj.edu.pl/~ptma
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Bolesław Grabowski -  Opole

U GRANIC CZASU I PRZESTRZENI
(W ykład inauguracyjny r. akad. 1997/98 w Uniwersytecie Opolskim )

Czas -  nieuchwytny, ale jak  najbardziej 
realny i nieodłączny towarzysz naszego ży
cia. Czym on jest w istocie? To pytanie od 
wieków nurtuje uczonych -  filozofów, fizy
ków, astronom ów, m atem atyków ,.. .a mimo 
to ciągle nie mamy na nie dobrej odpowie
dzi. W  starogreckiej mitologii uosobieniem 
czasu był bożek Chronos, pod którego bacz
nym i apodyktycznym okiem płynął stru
mień istot ziemskich, w jednym  tylko kie
runku: od zaistniałej już, znanej przeszłości 
ku potencjalnej i niepewnej przyszłości. 
W czesnochrześcijański filozof, Sw. A ugu
styn, twierdził, że czas jest cechą wszech
świata stworzonego przez Boga i przed po
czątkiem w szechświata nie istniał. Dla wiel
kiego osiem nastowiecznego filozofa czas 
był iluzją; iluzją była też przestrzeń, a także 
namacalny, twardy, a nawet kaleczący go 
świat materialny. Anegdota głosi, iż w spół
czesny filozofowi, równie znany przyrodnik, 
gdy zetknął się z tak „iluzyjnyni” poglądem, 
zawołał z pogardą: „O, tak go obalam !” i 
kopnął pobliski kamień.

Na chwilę zachowajmy w pamięci te zna
mienne kontrowersje.

Druga kategoria -  przestrzeń -  odpowia
da własnościom naszego intuicyjnego, trój
wym iarowego i prostoliniowego postrzega
nia; z nią nie ma zasadniczych trudności po
jęciow ych. Na temat przestrzeni epoka sta- 
rogrecka wypowiedziała się nie tylko m ito
logicznie, ale i w prawdziwie wielkiej na
uce: geometrii Euklidesa.

Geom etria euklidesowa jest wzorem ści
słości m atem atycznej, ale też jest pierwszą w 
dziejach wielką teorią fizyczną. W okół niej 
przez ponad dwa tysiące lat krzepły funda

menty, na których później Newton zbudował 
wspaniałą katedrę mechaniki, imponującą 
pięknem i ogromem.

Czas (choć pozostał zagadką co do swojej 
istoty) i przestrzeń (euklidesowa właśnie, 
choć także kryła w sobie niespodzianki, o 
jakich nie śniło się filozofom) legły u pod
staw newtonowskiej katedry. Odnajdujemy 
je  w samym je j centrum , jako  widownię dra
matów ziem skich i niebieskich. Dodajmy: 
widownię bierną i całkowicie obojętną na te 
dramaty.

U derzającą nowością newtonowskiej teo
rii był m atem atyczny opis przyrody. Teoria 
powstała z analizy obiegu ciał niebieskich, 
ale poprawnie tłum aczyła nie tylko zjawiska 
znane na niebie, ale także na Ziemi; więcej: 
przewidywała zjawiska, które odkryło zna
cznie później! Szeroko znane stało się po
wiedzenie, że równania matem atyczne są 
mądrzejsze od tego, kto je  sformułował.

Dzieło uniezależniło się od twórcy. Stało 
się dziedzictwem  kulturowym następnych 
epok, chętnie dyskutowanym  (zwykle z ze
rowym jej rozum ieniem ) w tzw. „dobrych 
tow arzystw ach” , a także swoistą ideologią 
światopoglądową, rozciągającą swoje pano
wanie na wszystkie dziedziny aktywności 
ludzkiej. Nawet w kręgach naukowych sze
roko podzielana była teza, iż na mapie ludz
kiej wiedzy już  wkrótce nie będzie białych 
plam, gdyż wszystko wyjaśni mechanika. 
M echanika jest dobra na wszystko! N ew to
nowska m echanika czuła się pow ołana -  i 
była chętnie „zapraszana” ! -  do tego, by opi
sywać przyszłe losy jednostek i społe
czeństw, czy wyjaśniać doznania artystycz
ne i duchowe. W ielki fizyk drugiej połowy
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dziewiętnastego wieku, Ludwig Boltzmann, 
z pełnym optymizmem utrzymywał, że me- 
chanistycznie będzie można wytłumaczyć 
powstanie pojęcia piękna, podobnie jak po
jęcia prawdy. Cały wszechświat jawił się 
wtedy jako samonapędzająca się, dobrze na
oliwiona machina, w której każdy -  nawet 
najmniejszy -  trybik ma swoją rolę do ode
grania i ma deterministycznie przewidziany 
ostateczny los. Nie ma w nim miejsca na 
wolną wolę człowieka i na jego swobodny 
wybór. Mechanika zaś jest kompetentna w 
opisie wszechrzeczy -  od najmniejszych 
drobin do krańców wszechświata. Bóg zo
stał zredukowany do roli „zbytecznej hipote
zy”, jak to lapidarnie ujął Pierre Laplace w 
rozmowie z Napoleonem.

Mechanika, która u Newtona łączyła się z 
refleksją teologiczną i z elementami mistyki 
wobec Najwyższego Rozumu w przyrodzie 
i „misterium wszechświata”, w fizyce bliż
szej naszym czasom otrzymała zupełnie od
mienny komentarz filozoficzny.

Tak ukształtowany mechanicyzm bardzo 
długo sprawował despotyczne rządy w umy
słach ludzi, nie tolerując przy tym żadnej 
konkurencji. (Nb. spóźnieni sukcesorzy tej 
ideologii są do dziś dobrze słyszalni, gdy ex 
cathedra pouczają „ciemnogrodzian”.)

Zatrzymajmy się na chwilę u progu XX 
wieku, równo sto lat temu, aby spojrzeć na 
panoramę ówczesnej nauki: dominacja fizy
ki jest absolutnie niepodważalna i jedynie 
matematyka, jako język fizyki, dzieli z nią 
splendor panowania. Ale, jak to często by
wa, triumfalizm i bezbrzeżna pewność sie
bie, już kryją w sobie zapowiedź zbliżającej 
się przegranej. Trzeba było ledwie paru lat, 
aby ten imponujący wielkością i pięknem 
gmach dziewiętnastowiecznej fizyki zadrżał 
w posadach i legł w gruzach. Prawa fizyki 
okazały się wewnętrznie sprzeczne, gdy za
stosowano je do opisu atomu.

Znane jest powiedzenie: nowa fizyka na
stała z nowym wiekiem. Nastała ona we 
wstrząsach i przełomach dwóch wielkich re
wolucji naukowych. Pierwszą zapoczątko
wał Max Planck w grudniu 1900 roku wpro
wadzeniem stałej fizycznej, określającej do
lną granicę podziału energii światła i -  jak 
się później okaże -  zarazem dolną granicę 
poznawalności materialnego mikroświata. 
Znamy ją odtąd jako stałą Plancka. Drugą 
rewolucję nazwano celnie „rewolucją 1905 
roku” -  w tym bowiem roku została opubli
kowana pierwsza część wielkiego rangą (a 
skromnego objętościowo) dzieła Einsteina: 
teorii względności, degradującej mechanikę 
Newtona do roli szczególnego przypadku.

Wstrząsy i przełomy były iście straszliwe. 
W 1906 r. Boltzmann w obliczu ostateczne
go załamania się porządku XIX -  wiecznej 
fizyki popełnił samobójstwo. Koniec hu- 
raoptymizmu starej fizyki, pretendującej do 
rangi Absolutu, zbiegł się z akordem tragicz
nej śmierci detronizowanego monarchy.

Nastała era magii mechaniki kwantowej -  
wielkiej XX-wiecznej teorii mikroświata, 
przemawiającej językiem delfickiej Pytii: tu
-  nie tu, cząstka -  nie cząstka, teraz -  nie 
teraz, i drugiej wielkiej teorii naszego wieku
-  teorii makroświata, całkowicie rozchodzą
cej się z naszym intuicyjnym trójwymiaro
wym postrzeganiem. Obie teorie usadowiły 
się w rozłącznych królestwach swoich kom
petencji - je d n a  u granic wielkości nieskoń
czenie małych, druga -  nieskończenie du
żych.

Przed zdumionymi oczami fizyków mate
rialne minigrudki atomów rozpłynęły się 
niemal dosłownie -  przeistoczyły się w stru
ktury utkane /  włókien mgieł, cieni i mate
matycznych funkcji. Minicząstka mogła być 
naraz w dwóch różnych miejscach przestrze
ni i zarazem w ogóle nie być cząstką. Stała 
się paczką fal -  swoistą, nielokalizowalną, 
„nieobliczalną” iluzją właśnie: nie wskutek
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niemocy naszego dzisiejszego instrum enta
rium naukowego, ale z samej swojej istoty, z 
mocy tąjem niczych i cudownych praw rzą
dzących m ikroświatem . Jeśli ktoś nie jest 
wstrząśnięty mechaniką kwantową, to zna
czy że jej nie zrozumiał -  wspomni później 
jeden z jej głównych twórców, Niels Bohr.

Czy świat kwantów jest konieczny, aby z 
jego  tworzywa mogły powstać m yślące i 
czujące istoty, takie jak  my sami? Czy tą 
w łaśnie ścieżką, której wyrazem jest znana 
w fizyce zasada nieoznaczoności Heinsen- 
berga, przeniknął do materii duch sam oświa
domości? Zostało człowiekowi nadane pra
wo do wolnego wyboru? Nie ma żadnej, bar
dziej niż f izyka właśnie, podstawowej nauki 
przyrodoznawczej, na którą dałoby się zrzu
cić uwierający ciężar pytań ostatecznych. A 
fizyka, mim o je j oszałam iających sukcesów, 
dziś staje wobec nich w pokorze. Czy zatem 
m ożna je  stawiać nauce?...

Na drugim  -  w ielkoskalowym  biegunie 
świata, rozciąga się nie mniej zaczarowana 
kraina Mr. Tom pkinsa. Najw iększą prędko
ścią w przyrodzie jest prędkość światła, rów 
na 300 tys. km/s, niezależnie od tego jak 
względem siebie poruszaliby się nadawca 
sygnału świetlnego i jego odbiorca; zegary 
w ruchu, lub w wielkich polach grawitacyj
nych, chodzą wolniej, a lecący foton w ogóle 
nie odczuwa upływu czasu!

Co teraz z głównymi bohaterami naszych 
rozważań: czasem i przestrzenią, stanowią
cymi dotąd oddzielne składowe biernej, wy
alienowanej areny zdarzeń fizycznych? „Od 
tej chwili -  to są słowa matem atyka, Herma
na M inkowskiego, z 1908 roku -  czas sam w 
sobie i przestrzeń sama w sobie są skazane 
na rozpłynięcie się w cieniach, a jedynie ro
dzaj ich zjednoczenia zachowa swoją nieza
leżną realność.” Pojawia się nierozdzielne 
czterowym iarowe kontinuum -  czasoprze
strzeń, która nada einsteinowskiej teorii 
względności najbardziej elegancką postać

matem atyczną. G raw itacja ujawnia się jako 
zakrzywienie czasoprzestrzeni, zaś zakrzy
wienie czasoprzestrzeni rządzi ruchem ciał, 
a w ięc i grawitacją. Scena staje się współ- 
aktorem  w dramacie. W ypływają prawdziwe 
m onstra -o so b liw o śc i (w rozumieniu m ate
matyki), w których graw ilacjajest tak potęż
na, iż z tej grawitacyjnej otchłani nawet 
światło nie jest w stanie się wydostać: czarne 
dziury.

M onstra te są jedną wielką zagadką, z im
plikacjami nawet dla historii losów całego 
wszechświata.

A wszechświat to już  nie Układ Słonecz
ny, jak sądzili Kopernik i Newton i nie poje
dyncza galaktyka, jak  m niem ano jeszcze na 
początku naszego stulecia. Przed zaskoczo
nymi oczami badaczy otw iera się wszech
świat, którego rozmiary wprost nie poddają 
się wyobrażeniom, i to wszechświat dynam i
czny, rozszerzający się w tempie rosnącym 
w raz z odległością „od nas” .

Z jawisko ekspansji wszechświata, jedno 
znacznie wskazujące na to, że wszechświat 
kiedyś miał swój początek, odkrył obserw a
cyjnie am erykański astronom  Edwin Hubble 
w 1929 roku.

Często powtarzane są słowa Einsteina 
„Najbardziej niepojęte jest to, że wszech
świat jest pojm ow alny”, jak ie wypowiedział 
po latach, gdy okazało się, że równania gra
witacji jego Ogólnej Teorii W zględności 
w iedzą lepiej o losach w szechśw iata niż 
twórca teorii. Początkowo Einstein nie 
chciał zaakceptować niestacjonarnego, 
zapadającego się wszechświata, jakiego wi
zję podsuwała mu teoria. Próbował stabili
zować go sztuczną atrapą -  ujemną graw ita
cją , a potem, zniechęcony, odszedł od tem a
tyki.

Te same równania eisteinowskiej graw i
tacji, nie krępowane jednak wędzidłem m y
lącego się w tym miejscu geniusza, prowa
dziły jeszcze dalej i już  wkrótce dwóch mło-
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dych matem atyków -  A leksandra Friedm a
na z rosyjskiego Piotrogrodu i belgijskiego 
księdza, Georgesa Lem aitre’a -  niezależnie 
przywiodły ku pierwszej naukowej wizji 
stworzenia świata: wszechświat rodzi się w 
błysku gigantycznego wybuchu i rozwija się 
ku bezkresom czasoprzestrzeni. Przed wy
buchem -c z a su  ani przestrzeni nie ma. Czas, 
który minął od chwili wybuchu, Friedman 
bez wahania nazwał „czasem jaki upłynął od 
początku św iata” .

Parę lat przed odkryciem ekspansji 
w szechświata Friedman i Lem aitre przewi
dzieli dokładnie co Hubble m iał zaobserwo
wać!

Czasy w młodym Związku Radzieckim 
były straszne i nikt, kto ośm ielił się szerzyć 
„klechowstwo” (popowszczinu) o początku 
świata, nie m iał prawa przeżyć najbliższych 
lat. Friedman, szczęśliwie dla niego, zmarł 
wcześniej, nim wszyscy jego  uczniowie zo
stali zamęczeni w łagrach. Ocalał tylko je 
den, który zdołał wcześniej zbiec do Amery
ki -  znany później w św iecie jako George 
Gamow. W  latach pięćdziesiątych Gamow 
szczegółowo odtworzył scenariusz zjawisk 
fizycznych w pierwszych chwilach po naj
większej eksplozji wszechczasów, a także 
przewidział „pogłos” tej eksplozji, jaki jesz
cze dziś powinien być „słyszalny” -  relikto
we prom ieniow anie m ikrofalow e tła. Teraz z 
kolei Gam ow przewidział dokładnie to, co 
zostało obserwacyjnie odkryte prawie 20 lat 
później! N agroda Nobla przypadła jednak 
przypadkowym  odkrywcom  (nb. pracują
cym nad udoskonaleniem  sprzętu telefonicz
nego), a nie w izjonerowi dziejów  wszech
świata.

Im potężniejsze narzędzia stosujemy do 
obserwacji, tym liczniejsze i dalsze -  a więc 
starsze! -  obiekty w ynurzają się z głębi mro
ków: obserwowany horyzont wszechświata 
przesuwa się ku coraz dalszym bezkresom. 
W istocie rzeczy obserwujem y jednak nie

obiekty, lecz ich rozmyte cienie, bezkształt
ne plamy, w jakie nasza ziem ska atmosfera 
deform uje podobizny obiektów -  tym dra
styczniej deform uje, im obiekty są dalsze, a 
więc i słabsze. Całą „resztę” , poniżej pewne
go progu, całkowicie gubi w naturalnym 
szum ie -  zupełnie niezależnie od wielkości 
teleskopu. W  ten sposób atm osfera ziemska 
ustanawia nieprzekraczalną granicę, poza 
którą z powierzchni Ziemi nijak zajrzeć nie 
można.

To beznadziejne położenie obserwatorów 
diam etralnie odmieniła technika naszej epo
ki -  obserwacje satelitarne, a więc poza- 
atm osferyczne. W  tym dziele w yjątkowa mi
sja przypadła tzw. Teleskopowi Kosmiczne
mu, który już  od kilku lat krąży na wokół- 
ziemskiej orbicie. Teleskop nosi imię Edwi
na H ubble’a i -  za wzorem patrona -  wpa
trzony je st w najdalsze peryferia wszech
świata: wpatrzony z precyzją 50 razy wię
kszą niż jest to m ożliwe z powierzchni Zie
mi! Jest swoistym wehikułem czasu i prze
strzeni: im w dalsze spogląda głębie prze
strzeni, tym w głębsze cofa się mroki pra
dziejów  -  w dawno temu zaginioną krainę 
najstarszych reliktów, pamiętających „dni” 
narodzin światów.

Przez szczelinę, wielkości ziarenka pia
sku, oczami Teleskopu Kosmicznego pa
trzymy wstecz w czasie, w tak wielką jego 
głębię, jak  nigdy dotąd: w epokę sprzed 10- 
13 mld lat! W śród setek widocznych gala
ktyk, te najdalsze i najmniejsze powstały 
„zaledw ie” miliard lat po narodzinach czasu 
i przestrzeni; widzimy je  takimi, jakim i były 
i tam, gdzie były, gdy miały 10-20 % swoje
go dzisiejszego wieku.

Spojrzeliśm y przelotem na dwie wielkie 
drogi, na dwie wielkie wyprawy odkrywcze, 
najak ie  wyruszyli fizycy dwudziestego wie
ku. Celem  pierwszej jest poznanie mikro- 
kosm osu — m iniaturowego świata atomów i 
cząstek elem entarnych, aż do ich najgłębsze-
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go poziomu struktury, w istocie -  do mgieł i 
pól, które wydają się być podstawowym i 
włóknami, z jakich utkany jest mikroświat. 
D ruga wyprawa, w której narzędziem jest 
teleskop -  prowadzi na krańce wszechświata 
i w coraz głębszą przeszłość, aż do progu 
wielkiej tajemnicy prapoczątku czasu i prze
strzeni. U krańców obu tych dróg stajemy w 
pokorze przed Nieznanym  -  odm iennie od 
naszych wielkich, ale jakże m ylących się w 
swym bezgranicznym  optymizmie, XIX- 
wiecznych poprzedników. Przed naszymi 
oczami wszechświat jaw i się n ie jako  sam o
wystarczalna, w ieczna m aszyna, lecz jako 
W ielka M yśl, która przenika cały bezkres i 
każdy atom z osobna, aż do najgłębszych 
pokładów jego mikrostruktury.

Dziś, z powodu tylko chwilowego niedo
statku danych obserwacyjnych, nie umiemy 
przewidzieć przyszłych losów w szechświa
ta. N ie wiemy, czy wszechświat będzie się 
wiecznie rozszerzał, aż umrze we wszech
ogarniającym chłodzie, czy też kiedyś za
wróci z tej drogi i -  jak  film kręcony wstecz 
-  po własnych śladach pomknie ku swojej 
zgubie w żarze Wielkiej Zapaści (czy, jak 
inni to nazywają, W ielkiego Kresu, lub 
W ielkiego Zgniotu); ku prawdziwemu koń
cowi św iata w takim kształcie, jaki znamy.

Drogi obu wielkich wypraw odkryw
czych dwudziestowiecznej fizyki są roz
dzielne. N ie dysponujemy jedną, ogólną w i
zją teoretyczną, która mogłaby przyświecać 
obu tym  wyprawom. Dysponujemy zaś w ie
dzą szczególną: dobrą, ale tylko asym ptoty
cznie. Nie znamy więc odpowiedzi na rozli
czne pytania szczegółowe „dlaczego?” I to 
także wydaje się być tylko dojm ującym  nie
dom aganiem  chwili. Istnieje jednak katego
ria problem ów, które spod rozważań wym y
kają się z powodów -  jak się wydaje -  bar
dziej zasadniczych. Jest to kategoria, w 
zm atematyzowanym języku nosząca miano 
warunków brzegowych (lub początkowych).

Zdołaliśmy poznać zawiłą matem atykę my
śli, która rządzi rozwojem wszechświata, 
swoistą „całkę ogólną” historii świata, ale 
warunki brzegowe nie wynikają z tego po
znania: są dowolne. Tym czasem  one są na
dane -  nadane arbitralnie, z góry, ale zara
zem najbardziej optym alnie i trafnie. Są nimi 
fundam entalne stałe fizyczne, jak  stała gra
witacji, ładunek, czy m asa elektronu. Gdyby 
były zauważalnie inne -  w szechśw iat już 
dawno przewertowałby księgę swojej krót
kiej historii: od W ielkiego W ybuchu po apo
geum, by zapaść się w W ielkim  Zgniocie, 
nie zdążywszy wykształcić żadnych waż
nych dla jego losu struktur; albo też przeciw 
nie: rozpłynąłby się w bezkresach i chłodzie, 
nie zdoławszy dostatecznie utrzym ać m ate
rii na grawitacyjnej więzi.

Gdyby były choć nieznacznie inne, 
wszechświat także nie miałby przed sobą 
przyszłości: w odór albo zbyt szybko został
by „w ypalony” we wnętrzach gwiazd, nie 
zostawiając rezerwy, z której mogłaby za
wiązać się woda, podstawa wszelkiego ży
cia; albo też zbyt opornie wchodziłby w re
akcje term ojądrowej syntezy, nie dając szans 
dla perspektyw zsyntetyzowania atomów 
tlenu i węgla, z których -  na końcu panora
my dziejów -  mogłyby powstać organizmy 
żywe. A  przecież niezwykła opowieść o 
żmudnych m ilionletnich przygotowywa- 
niach każdego atomu w żarze gwiezdnych 
palenisk do przyszłej roli „cegiełki” w cia
łach żywych istot, w tym nas samych, zda
rzyła się naprawdę! Z przejęciem  uświada
miamy sobie, że porządek wszechrzeczy zo
stał tak dobrany, aby był nam maksymalnie 
przyjazny -  jakby był podporządkowany 
głównemu celowi: pojawieniu się w pod- 
gwiezdnym świecie św iadom ego obserw a
tora, który będzie umiał dostrzec i zachw y
cić się pięknem i mądrością tajem niczego 
misterium wszechświata. Który wreszcie w 
zadumie postawi pytania nl. swego pocho-
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dzenia, cclu istnienia, przemijania w czasie, 
w ieczności...

W ieczności, która czymże jest w istocie? 
Przebywaniem w czasie od minus do plus 
nieskończoności, wzdłuż tej drogi, jaką (na 
krótszym dystansie) przebiega makrokos-

T. Zbigniew Dworak -  Kraków

DWA KSIĘŻYCE MARSA

Zadziwiająca jest historia odkrycia księ
życów Marsa. Po raz pierwszy dostrzegł je  w 
sierpniu 1877 roku astronom amerykański 
Asaph H a l l .  Nie było to bynajmniej przy
padkowe odkrycie. Próbował je  zaobserwo
wać William H e r s c h e 1, odkrywca Urana. 
Do poszukiwania księżyców Marsa wzywał 
w wydanej w 1834 roku publikacji Die Wun- 
der des Himmels (Dziwy niebios) Joseph J. 
von L i 11 r o w . Próby ich odkrycia podjął w 
1864 roku Heinrich L. d ’A r r e s t ,  jednak 
bez rezultatu. Początkowo również obserwa
cje Halla nie przyniosły wyników -  utrud
niała je  niesprzyjająca pogoda i Hall gotów 
był już zrezygnować z dalszych poszukiwań, 
ale do wytrwałości nakłoniła go jego żona 
Angelina z domu S i c k n e y . Pierwszy sa
telita, zewnętrzny, został dostrzeżony przez 
Halla w dniu 11 sierpnia, drugi w kilka dni 
później, 17 sierpnia 1877 roku. Nie to stało 
się jednak w następstwie sensacją -  zresztą 
ów rok, kiedy przypadła kolejna wielka opo
zycja Marsa zdarzająca się co 15 -  17 lat 
(Czerwona Planeta zbliża się wtedy do Zie
mi na odległość około 55 min km), stanowi 
cezurę w badaniach tej planety. Giovanni 
S c h i a p a r e l l i  zauważył wówczas „sy
stem kanałów” na Marsie, a w kilka miesięcy 
później Asaph Hall zobaczył wreszcie dwa 
jego księżyce. Najbardziej niezwykłe było 
jednak to, że 150 lat wcześniej o istnieniu 
dwóch księżyców Marsa napisał Jonathan

mos?, czy może -  jak to wieści rodząca się 
właśnie, mglista jeszcze, grawitacja kwanto
wa najgłębszych poziomów mikroświata, 
poniżej progu Plancka, gdzie czas rozpływa 
się i ginie we fluktuacjach kwantowych -  
wieczność jest trwaniem poza czasem?

S w i f t  w Podróżach Guliwera (przypisując 
ich odkrycie astronomom baśniowej Lapu- 
ty). Co więcej Swift stwierdził, że są to nie
wielkie ciała, a okresy ich obiegów podał z 
błędem 25% dla jednego i 40% dla drugiego 
satelity. „Sukces” Swifta powtórzył w 1750 
roku Wolter w książce Micromegas (ograni
czając się zresztą do uwagi, że Mars ma dwa 
księżyce). Potem o możliwościach istnienia 
satelitów Marsa pisał w Rozważaniach o 
mnogości zaludnionych światów  Bernard le 
Bovier d e F o n t e n e l l e .

Niemal do naszych czasów zastanawiano 
się, skąd Swift miał tak jakoby dokładne da
ne o księżycach Marsa. Nie zabrakło nawet 
domniemań wysuwanych przez nadgorli
wych, a niekompetentnych entuzjastów tzw. 
paleoastronautyki bezkrytycznie kroczących 
śladami D a n i k e n a . i ż  parametry orbital
ne trabantów Marsa podpowiedzieli Swifto
w i... przybysze z kosmosu. Nikt jakoś się 
jednak nie zastanowił, dlaczego źle „podpo
wiedzieli” !

Tymczasem rzeczywistość okazała się 
bardziej prozaiczna, chociaż nie mniej fa
scynująca. Otóż Jan K e p l e r  już w 1610 r. 
w Narratio de Iovis satellibus wysunął przy
puszczenie -  wychodząc zresztą z pitagorej- 
skiej mistyki liczb, że Mars powinien mieć 
dwa księżyce: skoro Ziemia ma jeden, Jo
wisz zaś cztery. Nie dość na tym -  w 1643 r. 
Anton M. S c h r  y 1 twierdził, iż jakoby wi-
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dział księżyce Marsa, lecz jest oczywiste, że 
istniejącym i wtedy lunetami zobaczyć ich 
nie mógł i zapewne widział w sąsiedztwie 
Czerwonej Planety dwie słabe gwiazdy. Jo
nathan Swift najprawdopodobniej znał obie 
te wzmianki (Keplera i Schryla). W dodatku 
na początku XVIII w. pitagoreizm  był nadal 
żywotny i przeświadczenie o istnieniu 
dwóch satelitów M arsa mogło powstać w to
ku następującego rozumowania: W enus nie 
ma księżyca, Ziem ia ma 1 księżyc, Jo w isz -  
4, Saturn -  5, pomiędzy orbitą M arsa a Jow i
sza powinna krążyć jeszcze jedna planeta i 
w inna m ieć ... 3 księżyce, a zatem M arsa po
winny obiegać dwa satelity.

Co więcej -  jak  to zauważył już w naszym 
wieku Friedrich W. L u d e n d o r f  -  Swift 
nie tyle odgadł, ile wyliczył (z grubsza) ele
menty orbit dom niem anych księżyców M ar
sa korzystając z III prawa Keplera. Założył, 
iż. powinno ich być d w a  o ra / że powinny 
one być m ałe i obiegać w niewielkiej odle
głości m acierzystą planetę. A zatem pocho
dzenie zagadkowej informacji posiadanej 
rzekomo prze Swifta, wielkiego ironistę i sa
tyryka, zostało wyjaśnione 70 lat temu.

Księżyce M arsa, Czerwonej Planety -  bo
ga wojny -  otrzym ały imiona jego dzieci to
warzyszących mu w bitewnych pochodach: 
Phobos i Deimos.

W ewnętrzny satelita, Phobos, obiega 
Czerw oną Planetę po orbicie o wielkiej pół- 
osi a = 9378 km i mim ośrodzie e -  0,015, 
nachylonej pod kątem ok. I ° do płaszczyzny 
równika M arsa. Jednego obiegu trabant ten 
dokonuje w ciągu 7h39'” 14s, czyli w czasie 
znacznie krótszym  od okresu rotacji samego 
M arsa (wynoszącego 24h37m34s). Ze w zglę
du na niewielkie oddalenie od powierzchni 
planety (zaledwie o ok. 5980 km) i krótki 
czas obiegu -  ruch Phobosa na niebie M arsa 
wygląda nader osobliwie. Przede wszystkim 
dla obserwatora (przyszłego astronauty?) 
znajdującego się na 67° szerokości areogra-

ficznej (północnej lub południowej) Phobos 
leży ju ż  w horyzoncie, co oznacza, że w oko
licach podbiegunow ych w ogóle nie jest w i
doczny. Największe rozmiary kątowe (ok. 
IT ) osiąga w zenicie, a będąc w opozycji ze 
Słońcem (czyli w pełni) m oże osiągnąć ja s 
ność obserw ow aną ok. m inus 9 mag.

W ciągu jednej doby marsjańskiej Phobos 
dokonuje ponad trzech obiegów względem 
środka planety, ale jego ruch na niebie M ar
sa jest niezwykły. Ponieważ Czerwony Glob 
obraca się w tym samym kierunku, co i Pho
bos, zaś okres obiegu tego ostatniego jest 
krótszy od okresu rotacji planety, to dla ob
serwatora na M arsie Phobos wschodzi na za
chodzie, a zachodzi na wschodzie. Przy tym 
między dw om a kolejnym i wschodami upły
wa 11 godzin 6 minut i tylko 4 godziny 48 
minut pomiędzy wschodem a zachodem te
go satelity. Natom iast okres synodyczny 
(czyli odstęp czasu np. od pełni do pełni) 
wynosi 7h39m30s. A więc Phobos nie tylko 
nietypowo wschodzi i zachodzi, lecz rów 
nież dość szybko zm ienia fazy, jasność i... 
rozmiary kątowe (od ok. 8’ do ok. 12’). W 
dodatku Phobos często wchodzi w cień M ar
sa i zaledwie raz na trzy obiegi nie następuje 
podczas pełni jego zaćm ienie.

Ten niezwykły ruch widomy Phobosa ty
powy raczej dla niskopułapowych sztucz
nych satelitów skłonił J .S . S z k ł o w s k i e -  
g o  do wysunięcia w 1959 r. hipotezy, iż 
wewnętrzny satelita M arsa je s t...  dziełem 
jakiejś pozaziemskiej cywilizacji -  nieko
niecznie marsjańskiej. M ógł on też być po
zostawiony na wokółm arsjańskiej orbicie 
przez przedstawicieli pozaukładowych kos
mitów! (? )... W szystko to jednak okazało 
się mrzonką.

Chociaż okres rotacji Phobosa jest w re
zonansie 1:1 z jego okresem orbitalnym 
(czyli zwraca się on do M arsa zawsze tą sa
mą stroną), to jednak obserwator na planecie 
może dostrzec -  z powodu libracji -  więcej
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niż połowę powierzchni satelity. W dodatku 
okaz iło się. że Phohos w yróżnia się dużą 
iibraeją fizyczną w ynosząca aż 5 ', podczas 
gdy w przypadku naszego Księżyca jego  li- 
bracja fizyczna wynosi zaledwie 2'.

Dla obserw atora (ew entualnego asti onau- 
ty) na Phobosie w idom e rozm iary M arsa bę
dą wynosiły aż 46°, czyli kiedy dolna 
krawędź tarczy Czerwonej Planety będzie 
dotykała horyzontu na powierzchni Phobo
sa, to górna będzie się znajdow ała w połowie 
odległości od zenitu! Jednak obserwator na 
Phobosie nigdy nie zobaczy okołobieguno- 
wycli obszarów  macierzystej planety.

Poniew aż Phobos porusza się dość blisko 
powierzchni M arsa, io nieuzbrojonym 
okiem będzie m ożna dostrzec szczegóły pla
nety o rozm iarach 3 km. A zatem ogromny, 
wygasły wulkan tarczowy Olympus Mans  o 
średnicy krateru 20 km będzie doskonale wi
doczny z Phobosa, podobnie jak  inny chara
kterystyczny twór na powierzchni M arsa -  
Dolina M arinerów. N atom iast znajdując się 
na odwrotnej stronie tego księżyca obserwa
tor będzie irńg! od czasu do czasu zobaczyć 
D eim osa (oprócz oczyw iście gwiazd i in
nych planet Układu Słonecznego). Na niebie 
odw rotnej strony Phobosa drugi księżyc De- 
imos m oże osiągnąć m aksym alne rozmiary 
kątowe równe ok. 3 ’ oraz m aksym alną ja s
ność (w pełni) ok. m inus 7 mag.

D eim os porusza się wokół M arsa po nie
mal kołowej orbicie (o m im ośrodzic e = 
0,00052) położonej nieco dalej od orbity 
synchronicznej obiegając planetę w ciągu 
30h 17m55s. W ielka półoś lej orbity wynosi 
23 459 km, a nachylenie jej płaszczyzny do 
płaszczyzny równika m acierzystego globu 
liczy niespełna 3°. Dla obserw atora (astro
nauty) na M arsie znajdującego się na szero
kości areograficznej w iększej niż 82° (pół
nocnej lub południowej) Deimos nie będzie 
już  w idoczny, natomiast oglądany z okolic 
w okółrównikowych planety osiąga w zeni

cie rozmiary kątowe równe zaledwie 2 ' (a 
więc na granicy rozdzielczej ludzkiego oka) 
oraz jasność w pełni ok. m inus 6 mag. -  
wygląda zatem raczej jak bardzo jasna 
gw iazda (jaśniejsza od Wenus).

Okres synodyczny dla Deim osa (wzglę
dem M arsa) wynosi 30h24m, ale pomiędzy 
kolejnymi jego  wschodam i upływa pięć i pół 
doby ziemskiej (tj. 3,56 marsjańskiej). Dro
gę od wschodu do zachodu Deimos przem ie
rza natomiast w ciągu ponad 60 godzin i -  
teoretycznie -  w tym czasie m ożna go zoba
czyć w pełni („trzy razy Deimos odm ienia 
się z ło ty ...” ). Zmian faz nie m ożna oczywi
ście zaobserw ow ać gołym okiem -  dostrze
galne są tylko zmiany jasności tego księży
ca.

Deim os rzadziej od Phobosa wchodzi w 
cień planety, tak iż zaćm ienia Deim osa zda
rzają się dwukrotnie w ciągu jego dziewięciu 
okrążeń Marsa. Podobnie natomiast jak  Pho
bos również D eim os zawsze zwraca się jed 
ną i tą sam ą stroną ku macierzystemu globo
wi, który na niebie tego satelity osiąga roz
miary kątowe niemal 17°, przy czym okolic 
podbiegunowych M arsa nigdy nie m ożna z 
Deim osa zobaczyć.

Z powierzchni Czerwonej Planety można 
oglądać nic tyle zaćm ienia Słońca, ile przej
ścia Phobosa i Deim osa przed tarczą słone
czną, której rozmiary kątowe zm ieniają się 
od 19’ do 23’ (w zależności od położenia 
M arsa na orbicie). Czasami uda się także zo
baczyć zakrycie Deim osa przez Phobosa.

Łącznie w ciągu roku marsjańskiego wy
stępuje 1870 zaćmień księżyców przez pla
netę i tyleż przejść księżyców przed tarczą 
słoneczną -  niekiedy można będzie zoba
czyć oba satelity na tle Słońca. Podczas 
przejść Phobosa przed tarczą słoneczną ob
serwator (astronauta) na zwróconej ku Mar- 
sowi półkuli może dostrzec jego cień na po
wierzchni planety. Dominującymi obiekta
mi na niebie tej półkuli Phobosa będzie za-
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tem ogromna, krwistoczerwona tarcza M ar
sa oraz dalekie, lecz nadal bardzo jasne 
Słońce.

Na niebie zwróconej ku planecie części 
Deimosa trzecim co do jasności i wielkości 
dom inującym  obiektem będzie właśnie Pho 
bos osiągający podczas sprzyjających w a 
runków średnicę ponad 5 ’ oraz ok. minus 7,5 
wlk. gw.

Podziwianie tych wszystkich zjawisk bę
dzie dostępne przyszłym astronautom. A na 
razie w układzie satelitów M arsa i na jego 
powierzchni przebywały automatyczne son
dy międzyplanetarne serii: Mars, Mariner, 
Viking, Pathfinder, Fobos, dzięki którym 
uzyskaliśmy jakościow o nowe dane o natu
rze Phobosa i Deimosa. Niestety, misje Fo
bos nie udały się -  tylko Fobos 2 zdołał w 
trakcie swej misji przekazać 37 zobrazowań 
Phobosa o dużej zdolności rozdzielczej; jed 
nak do lądowania na powierzchni tego księ
życa nie doszło!

Pierwsze obrazy satelitów M arsa przeka
zał na Ziemię już M ariner 9 w 1971 r. N ajle
psze jednak obrazy tych satelitów otrzym a
no podczas misji Viking oraz Fobos. Inter
pretacja zobrazowań przekazanych przez 
autom atyczne sondy m iędzyplanetarne po
zwoliła przede wszystkim stwierdzić, że 
księżyce M arsa są nieregularnymi bryłami. 
M ożna je  przedstawić -  w przybliżeniu -  
jako  elipsoidy trójosiowe. Rozmiary Phobo
sa wynoszą mniej więcej 27x21x19 km, a 
Deim osa -  15x12x11 km. Okazało się, że 
powierzchnie satelitów M arsa są zryte krate
rami. Największe z nich m ają średnice aż 
kilku kilometrów. Oczywiście są one pozo
stałościami po uderzeniach m eteorytów, po
nieważ o działalności wulkanicznej na tak 
małych ciałach nie może być mowy. W ię
ksze kratery na powierzchni Phobosa otrzy
mały własne nazwy: Stickney (10 km), Hall 
(6 km), Roche (5 km), a także -  d ’Arrest, 
Sharpless, Todd, Wendell. W ten sposób

uhonorowano astronom ów poszukujących 
bądź badających księżyce Marsa.

Najbardziej interesujący okazał się naj
większy krater Stickney «jest to panieńskie 
nazwisko żony Asapha Halla, Angeliny). 
Ma on im ponującą głębokość -  1,5 km -  i 
odchodzi od niego półkolisty wał nazwany 
Grzbietem Keplera, o wysokości ponad 1.5 
km i o długości kilkudziesięciu kilometrów. 
Z tym kraterem jest związany system bruzd 
sprawiający wrażenie „orki na ugorze G ro
zy” . Regularnie ułożone bruzdy mają dłu
gość ponad dwudziestu kilom etrów, szero
kość -  od 100 do 200 metrów, zaś głębokość 
-  od 20 do 90 m. Ich wiek okazał się niemal 
równy wiekowi sam ego krateru (ok. 3 mld 
lat), skąd wypływa wniosek, że powstały 
one po upadku m asywnego meteorytu, co 
dla całego Phobosa stało się omal katastrofą. 
W wyniku uderzenia we wnętrzu tego księ
życa powstały najprawdopodobniej pęknię
cia bądź szczeliny, które osiągnęły jego po
wierzchnię przejawiając się właśnie jako 
bruzdy.

Istniejące na powierzchni Deimosa krate
ry (m niejszych zresztą rozmiarów) są czę
ściowo wypełnione regolitem o grubości do 
5 m. Nb. dwa kratery na Deimosie otrzymały 
nazwy: W olter i S w if t- ja k  wiemy, obaj oni 
pisali o księżycach M arsa na długo przed ich 
odkryciem.

Znaczna obfitość regolitu na powierzchni 
Deimosa może być wyjaśniona tym, że cho
ciaż po upadku meteorytów rozkruszony 
materiał skalny opuścił powierzchnię sateli
ty, to jednak był następnie niejako z powro
tem zbierany, ponieważ wyrzucone cząstki 
pyłu poruszały się po mniej więcej tej samej 
orbicie co i Deimos.

Co zobaczą przyszli astronauci z pow ie
rzchni niewidocznej z Marsa strony Phobosa 
lub Deim osa? W ciągu dnia oczywiście 
Słońce, a także inne ciała niebieskie, nato
miast na nocnym niebie będzie lśniła Ziemia
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m ogąca -  jako gw iazda wieczorna lub po
ranna -  osiągnąć jasność ok. minus 4 mag. 
Niekiedy będzie również w idoczna Wenus.

Nieco jaśniej niż dla obserw atora na Z ie
mi św iecą na niebie księżyców M arsa dwie 
dalsze planety -  Jowisz i Saturn. Podczas 
wielkiej opozycji Jow isz osiąga jasność mi
nus 3,1 mag., a jego  cztery satelity będą 
wyraźnie w idoczne gołym okiem: Callisto 
(5 mag.), G anim edes (4 mag.), Europa (4,7 
mag.), Io (4,3 mag.). Astronauci będą mogli 
również zobaczyć kilka najw iększych plane

toid -  w wielkiej opozycji Juno osiągnie ja s
ność 4,6 mag., W esta 4 mag., Pallas, 4,8 
mag., Hebe 4,4 mag., Iris 3,3 mag. Czasami 
będzie widoczna planetoida Eros.

Chociaż wygląd gw iazdozbiorów  na nie
bie satelitów M arsa jest nie zmieniony, to 
jednak widoki będą bardziej urozm aicone -  
a to dzięki możliwości podziwiania bardzo 
jasnej Ziemi, Wenus, Jow isza i jego księży
ców galileuszowych oraz niektórych plane
toid.

Jacek Leliw a-Kopystyński -  Warszawa

KRATERY UDERZENIOWE
Procesy fizyczne związane z ich powstawaniem  na ciałach planetarnych

W  czerwcu 1996 roku ukazał się w Ura
nii, N r 6 (654), mój artykuł zatytułowany 
„Zjaw iska uderzeniowe i kraterowanie obie
któw Układu Słonecznego” . Tekst poniższy 
stanowi uzupełnienie tam tego artykułu: zaj
m uję się obecnie przede wszystkim samym 
m echanizm em  kraterowania, a także podaję 
opis dośw iadczeń laboratoryjnych w których 
przeprow adza się „bom bardow anie” bada
nych powierzchni szybkimi pociskami. 
O czywiście pewne pow tórzenia m ateriału są 
niezbędne. W ytrw ałych Czytelników zachę
cam do łącznego przeczytania obydwu arty
kułów.

Nazwijm y ciało bom bardujące pociskiem 
(ang.: im pactor) a ciało bom bardowane tar
czą (ang.: target). Przyjm ijm y, że m asa M 
tarczy jest dużo większa od masy m pocisku, 
M » m .  Założenie to często m ożna odczytać 
w ten sposób, że tarczę traktujemy jako pła
ską i nieskończoną. Interesujem y się skut
kiem jaki na tarczy wywiera uderzenie poci
sku. Padający pocisk produkując krater ude
rzeniowy przem ieszcza na tarczy (dokład

niej: ponad pow ierzchnią tarczy) materiał, 
którego masa jest w ielokrotnie większa od 
masy samego pocisku. Poszukiwanie odpo
wiedzi na pytanie „Co dzieje się z pociskiem 
po zderzeniu?” jest na ogół m ało interesują
ce: po prostu materiał pocisku rozprasza się 
w przemieszczanym materiale tarczy. Tu dy
gresja mająca niewiele wspólnego z opisem 
procesu kraterowania, ale istotna dla badań 
składu Pierwotnej M gławicy Słonecznej: w 
niektórych wypadkach rozproszony materiał 
pocisku (meteorytu) dostarcza takich da
nych; przykład stanowi tzw. anom alia irydo
wa stanowiąca pozostałość po uderzeniu 
meteorytu w Ziemię przed około 65 m iliona
mi lat.

Zajmijmy się przebiegiem  zjawiska zde
rzenia od momentu pierwszego kontaktu po
cisku z tarczą -  „chwila zero” -  do momentu 
gdy krater na tarczy jest już  ostatecznie ufor
mowany, a szybko zachodzące procesy na 
powierzchni tarczy są zakończone. Pod po
jęciem  czasu form owania się krateru może
my rozumieć dwa, a nawet więcej przedziały
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czasu: (1) czas formowania się samej „cza
szy” czyli „m isy” krateru (ang.: crater bowl), 
(2) czas potrzebny do zakończenia opadania 
wybitych z misy odłam ków na powierzchnię 
wokół krateru, a więc czas form ow ania ota
czającej krater warstwy gruzu, oraz (3) czas 
powolnych zmian rzeźby krateru spow odo
wany reakcją podłoża czyli jego relaksacją 
oraz zjawiskami erozyjnymi. Dwa pierwsze 
czasy są na pewno krótkie, trzeci może być 
bardzo długi -  nawet w geologicznej lub też 
w planetologicznej skali czasu.

Czas form owania misy krateru można 
oszacować jako równy promieniowi misy 
podzielonemu przez szybkość mas wyrzuca
nych z krateru. Ta ostatnia jest nie większa 
niż prędkość rozchodzenia się fal sprężys
tych w m ateriale tarczy, a więc w m ateriale 
zwartym (w skale) lub w pokrywającym tar
czę materiale „gruzopodobnym ” tj. w rego- 
licie. M ożna przyjąć, że prędkość fal sprę
żystych wynosi nie więcej niż 5 km/s i nie 
mniej niż 1 km/s. Czyli krater o promieniu 
10 km formuje się w czasie na pewno nie 
krótszym niż (10 km) / (1 do 5 km/s) czyli w 
czasie 2 do 10 sekund. Uwzględniając w 
oszacowaniach zasadę zachow ania energii 
w formie (energia kinetyczna wyrzucanej z 
krateru masy) = (energia pocisku) -  (energia 
jaka w postaci fal wniknęła w głąb tarczy) 
można lepiej ocenić prędkość wyrzucanej 
masy; okaże się wtedy, że krater o promieniu 
10 km formuje się w czasie kilkudziesięciu 
sekund.

Oszacujmy czas opadania fragmentów 
przyjmując, że jest on równy czasowi po
trzebnemu na przelecenie od punktu wybicia 
do punktu upadku najbardziej dalekozasię- 
gowych odłamków wybitych z krateru czyli, 
że jest równy czasowi lotu odłamków (wy
rzuconych pionowo do góry zsumowanemu 
z czasem spadania tych odłamków. Okruchy 
masy wybitej z krateru (te okruchy, które 
spadną na kraterowaną planetę, a nie uciek

ną na orbitę wokół tej p lanety!) poruszają się 
z prędkościami nie większymi niż prędkość 
ucieczki ve na orbitę wokółplanetarną. Czas 
ich przelotu po balistycznym torze ponad 
planetą można, w grubym przybliżeniu, 
oszacować od góry jako nie większy niż t = 
2ve/g gdzie g jest przyspieszeniem graw ita
cyjnym na powierzchni planety. Dla Ziemi 
ten czas wynosi 2 x (8000 m/s) /  (10 m /s2) = 
1600 sekund czyli mniej niż pół godziny 
(wpływ atmosfery na ruch odłam ków pom i
jam y!). Aby policzyć czas t dla dowolnej 
planety zauważmy, że prędkość ucieczki 
oraz przyspieszenie grawitacyjne na pow ie
rzchni planety wynoszą odpowiednio ve = 
(GM /R)u: oraz g = GM/R2. R jest prom ie
niem planety oraz G = 6.672 X 10 11 N m2 
kg’2 oznacza stałą grawitacji. Jeśli skorzysta
my ze wzoru na masę M  = (4/3)7tp/? ! w któ
rym p jest średnią gęstością planety to otrzy
mamy oszacowanie na czas opadania w ybi
tych fragmentów na obszar wokół krateru. 
Czas ten wynosi t -  2ve/g = 2Rm (GM )'m  = 
3783 p ‘l/2, w sekundach wtedy gdy gęstość 
jest wyrażona w g/cm 3. Oczywiście dla Z ie
mi, dla której p = 5.517 g/cm 1 otrzymamy 
poprzednio podaną wartość 1600 s. W iado
mo, że gęstości planet (typu ziemskiego, a 
więc tych które m ają powierzchnie zbudo
wane z ciała stałego czyli są podatne na kra- 
terowanie), a także gęstości satelitów i pla
netoid zawierają się praktycznie wszystkie 
w przedziale od 1 do 5.5 g/cm 3. Tak więc 
l<p  l/2<0.42 czyli oszacowaliśm y, że czas 
form owania się krateru wraz z otaczającym 
go obszarem zasypywanym odłamkami wy
nosi co najwyżej t = 3783 x (od 1 do 0.42) / 
60 minut a więc na wszystkich kraterowa- 
nych ciałach jest bardzo podobny, nie dłuż
szy niż jedna godzina. Przedstawione osza
cowanie jest wprawdzie niedokładne ale ma 
jedną, bardzo istotną zaletę: pokazuje, że 
czas potrzebny na spadnięcie wszystkich 
fragmentów wybitych z krateru zależy tylko



12/1997 U R A N IA 333

od gęsto śc i k ra terow anej p lanety  ale n ie za
leży od  je j w ielkości!

Z a jm ijm y  się te raz  n ieco  dok ładniej op i
sem  k sz ta łtu  k raterów . R ozw ażm y dw a 
p rzy k ład y  o zupełn ie  różnej skali: kratery  
p o ch o d zen ia  w o jennego  w yb ite  p rzez  poci
ski na  betonow ych  lub  ceg lanych  ścianach  
(starsi C zy te ln icy  pam ię ta ją  te  sm utne  pa
m iątk i w  Polsce; dzisiaj m o żn a  je  także  zo 
baczyć , n iestety , w w ielu m iejscach  byłej Ju 
go sław ii) o raz  kratery  na m orzach  k siężyco
w ych  znane  nam  z licznych  fo tografii. O ba 
rodza je  k ra terów  są sfo rm ow ane na p łask ich  
je d n o ro d n y c h  pow ierzchn iach . A le: kratery  
na  K siężycu  są u fo rm ow ane na p łaszczy 
znach  p ro s topad łych  do k ierunku  dzia łan ia  
siły  g raw itacy jnej K siężyca, a  k ratery  na 
p io n o w y ch  śc ianach  budynków  są krateram i 
na p łaszczy zn ach  rów no leg łych  do  p o la  g ra
w itacy jn eg o  Z iem i. W łaśc iw ie  je d y n ą  
w sp ó ln ą  cech ą  obu tych rodza jów  k raterów  
je s t  ich  ko listy  ksz ta łt a dok ładn ie j ich sym e
tria  o sio w a tj. sym etria  w zg lędem  prostej 
p ro s topad łe j do dna  kra teru  i p rzechodzącej 
p rzez  je g o  środek . Jest to cecha  bardzo  is to t
na: k ra te r je s t  (p raw ie) o siow o  sym etryczny  
n ieza leżn ie  od skali zderzen ia  tj. n ieza leżn ie  
od w ie lkości i od energii pocisku , a  także  
(p raw ie) n ieza leżn ie  od kąta  pod ja k im  po
c isk  p ad a  na tarczę  (jest oczyw iste , że p o c i
ski p ad a ją  n a  tarcze  nie p ro s topad le  ale pod 
do w o ln y m i kątam i).

Z auw ażm y , że kratery  m ałe, te  p o ch o d ze 
n ia  w o jennego , a także te, k tóre w y p ro d u k o 
w ane zostały  w labo ra to rium , w k tó rym  po 
w ie rzch n ia  tarczy  je s t u staw iona p ionow o, 
(rys. 1) p rze jaw ia ją  sym etrię  o siow ą nie za
uw aża jąc  d z ia łan ia  po la  g raw itacy jn eg o  Z ie 
m i. R zeczyw iśc ie , m echan izm  w yrzucan ia  
m ateria łu  p oza  czaszę  k rateru  słabo  zależy  
od p rzy sp ieszen ia  g od k tórego  za leżne  je s t 
p ó źn ie jsze  osiadan ie  m ateria łu  na p o w ierz
chni. M ateria ł w yrzucany  z tych k ra te rów  
n ie  m o że  opaść  na k ra terow aną pow ierzch-

R ys. I K ratery  u zy sk an e  w lab o ra to riu m  U niw ersy te tu  K ent w 
C an te rb u ry  w A nglii. T a rcze  ze  sta łeg o  dw u tlen k u  w ęg la  w 
tem p era tu rze  195 K by ły  u staw io n e  p ionow o, a  s ta lo w e  pocisk i 
p ad a ły  p ro sto p ad le  na  tarcze. P ro m ien ie  i p rędkośc i p o c isków  
w y n o siły  (a) 0 .5  m m  i 5.1 km /s, o raz  (b) 1.0 m m  i 4 .6  km /s. 
E n e rg ia  w p rzy p ad k u  (b ) b y ła  7 razy  w ięk sza  n iż w przypadku  
(a). T a k ie  d o św ia d cz e n ia  w y k o n u je  się  w ce lu  b ad an ia  z jaw isk  
k ra te ro w an ia  p o w ie rzch n i sa te litó w  lodow ych .

nię ani nie m oże  uform ow ać p ierśc ien iow e
go w ału w okół czaszy (ang.: c ra te r rim ), 
(rys. 2) tak  charak tery stycznego  dla k rate
rów  księżycow ych , kraterów  na M erkurym , 
czy też d la  k raterów  na sa telitach  lodow ych 
w ie lk ich  p lanet. N a ciałach o słabym  polu 
g raw itacy jnym , np. na p laneto idach  Ida i

R ys. 2. S ch em at p rzek ro ju  osio w o  sy m etry czn eg o  k rate ru  p o 
w sta łeg o  na  p o w ierzch n i ta rczy  (p lane ty , sa te lity ) na ty le  m a
syw nej, że  je j  po la  g raw itacy jn eg o  nie m ożna zan iedbać: w okół 
czaszy  k rate ru  jes t u fo rm o w an e  ko lis te  w zn iesien ie  o toczone  
m ate ria łem  w y rzu co n y m  z k rate ru ; g rubość  w arstw y  tego  m ate
ria łu  m ale je  w m iarę  o d d a lan ia  się  od  krateru.
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Gaspra (których fotografie dostarczyła misja 
Galileo), a także na satelitach Marsa Phobo- 
sie i Dcimosie (których zdjęcia pokrytych 
kraterami powierzchni pochodzą z różnych 
misji skierowanych do Marsa) kratery nie 
posiadają tego kolistego wzniesienia: czasze 
kraterów przechodzą bezpośrednio w obszar 
wokółkraterowy, który w swej powierzch
niowej warstwie zbudowany jest prawdopo
dobnie z materiału pyłowego. Pył ten po
wstał w wyniku zsumowania efektów zde
rzeniowych o różnej skali zachodzących w 
długich okresach czasu.

Kratery zarówno naturalne jak też wypro
dukowane w laboratorium scharakteryzowa
ne są przede wszystkim przez podstawowe 
rozmiary czaszy krateru, a mianowicie jej 
promień r, głębokość h i objętość V. Wielko
ści te muszą być mierzone względem pozio
mu tarczy przed powstaniem krateru. Waż
nym parametrem jest stosunek głębokości 
do promienia h/r. Występowanie lub brak 
wzniesienia centralnego (rys. 3) lub zagłę
bienia centralnego także mogą stanowić 
istotne cechy kraterów.

Pytania jakie natychmiast nasuwają się 
przy oglądaniu każdego krateru to pytania o 
masę m i o prędkość v pocisku, który wypro
dukował krater, a więc o energię kinetyczną 
E = mv2/ l  i o pęd p -  mv pocisku. Niestety 
na te pytania można w sposób dokładny od
powiedzieć tylko studiując kratery sztuczne 
ale nie meteorytowe. Tylko w warunkach 
doświadczenia sterowanego przez człowie
ka znana jest jednocześnie masa i prędkość 
pocisku produkującego krater uderzeniowy; 
krater, którego rozmiary można dokładnie 
zmierzyć. Tak więc dane laboratoryjne po
zwalają na wyznaczanie stosunku objętości 
(lub masy) materiału wyrzuconego z krateru 
do energii lub do pędu padającego pocisku 
czyli dają odpowiedź np. na pytanie „Ile 
dżuli potrzeba do wyrwania z tarczy masy 
jednego kilograma?” W warunkach labora
toryjnych znane są również własności me
chaniczne i termodynamiczne tarczy i poci
sku, które na ogół są przed zderzeniem 
ośrodkami jednorodnymi. Dla pocisków na
turalnych (meteorytów) znane są tylko skut
ki zderzeń w postaci kraterów których wy-

Rys. 3. Przekroje kraterów księżycowych o średnicach: (1) 
mniejszych niż 10 km, (2) 20 -  30 km, (3) 40 -  100 km, na 
przykład krater Tycho, oraz (4) 140 -  180 km, na przykład krater 
Compton. Przekroje pokazują różne stadia formowania się tych 
kraterów: górne rysunki odpowiadają sytuacji w chwilę po spad
ku pocisku, najniższe rysunki pokazują stany końcowe. Linie 
przerywane odpowiadają spękaniom ośrodka; linie kropkowane 
ilustrują przebieg warstw skalnych, o których zakłada się, że 
przed zderzeniem były poziome. Dno kraterów, zwłaszcza du
żych jest na ogół wygładzone za wyjątkiem obszaru centralnego 
zawierającego wzniesienie.



12/1997 U R A N IA 335

miary r, li, V można mierzyć. Aby z tych 

wymiarów geometrycznych próbować od

czytać energię i pęd pocisku potrzebna jest 

znajomość tzw. praw skalowania, które 

można próbować ustalić w oparciu o do

świadczenia, w których masy i prędkości po

cisków są znane. Prawa skalowania pozwa

lają na ekstrapolację mikroskali laboratoryj

nej na makroskalę, w której pociskami są 

ciała o rozmiarach małych planetoid lub ko

met.

Zajmijmy się układem laboratoryjnym 

pozwalającym nadawać duże prędkości po

ciskom. Zauważmy najpierw, że pocisk z 

broni palnej ma prędkość początkową kilka

set, powiedzmy 500 m/s. Jest to wielkość o 

rząd lub nawet dwa rzędy mniejsza niż pręd

kości spadków meteorytów na powierzchnie 

planet. Czyli energia pocisku z broni palnej 

w przeliczeniu na jednostkę masy pocisku 

jest 102 - 104 razy mniejsza niż energia me

teorytu. Do nadania pociskom dużych pręd

kości, aż do około 10 km/s stosuje się spe

cjalne układy zwane „dwustopniowymi 

działami na lekki gaz”. Początek układu, 

znajdujący się na przeciwnym końcu niż 

bombardowana tarcza stanowi komora z 

prochowym ładunkiem. Wybuch prochu na

pędza pocisk-tłok. Ten tłok porusza się w 

cylindrycznym zbiorniku-lufie (pierwszy 

stopień działa) napędzając przed sobą gaz o 

małym ciężarze cząsteczkowym („lekki 

gaz” - najlepiej wodór). W  gazie powstaje 

tak zwana fala uderzeniowa, poruszająca się

szybciej od tłoka. Fala dociera do końca lu- 

fy-zbiornika zamkniętego metalową prze

grodą o znanej wytrzymałości na rozerwanie 

przez ciśnienie. Przegroda pęka a lekki gaz 

w drugim stopniu działa (w drugiej cylindry

cznej lufie o mniejszym przekroju niż pier

wsza) nadaje dużą żądaną prędkość pocisko

wi lub układowi podstawka pocisku plus 

właściwy pocisk, który ma dolecieć do bom

bardowanej tarczy. Pocisk-tłok pierwszego 

stopnia /ostaje zatrzymany w pierwszej lu

fie. Podstawka właściwego pocisku nie mo

że dotrzeć do badanej tarczy, a więc musi 

być zatrzymana na końcu drugiej lufy lub 

powinna być tak skonstruowana aby rozle

cieć się na boki w komorze rozprężeni owej 

przed doleceniem do tarczy. Ten krótki opis 

należy uzupełnić kilkoma ważnymi szcze

gółami technicznymi: cały układ ma kilka 

metrów długości; właściwy pocisk leci do 

tarczy w warunkach niskiego ciśnienia („w 

próżni”); pocisk na trasie przelotu przecina 

wiązki światła dając układowi elektronicz

nemu sygnały o chwili przelotu, które to syg

nały pozwalają na pomiar prędkości poci

sku. Pocisk o prędkości np. 5 km/s niesie 

naprawdę znaczną energię: w doświadcze

niach nad kraterowaniem lodu H2O i lodu 

CO 2 , w których miałem przyjemność ucze

stniczyć, stalowe pociski o promieniu zale

dwie 1 mm czyli o masie 0.032 g prawie 

całkowicie rozbijały tarcze o średnicy 20 cm 

i grubości 10 cm, a więc o masie 10s razy 

większej.

KRONIKA

Przedłużenie misji Galileo

Według pierwotnych planów misja Gali

leo miała się zakończyć 7 grudnia 1997 roku, 

w drugą rocznicę wejścia sondy na orbitę 

okołojowiszową i zanurzenia się próbnika

Galileo w atmosferze i warstwach powierz

chniowych Jowisza. Po 11 okrążeniach pla

nety i wielu zbliżeniach do satelitów galileu- 

szowych Jowisza sonda Galileo jest w do

brym stanie i wobec lego NASA - uzyska

wszy dodatkowe fundusze w wysokości 30
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min do larów  -  /.decydow ała się na p rzed łu 
żenie m isji o dalsze dw a la ta  czyli do końca 
1999 roku. G łów nych  argum en tów  za kon ty 
nuacją m isji dostarczy ły  do tychczas uzyska
ne w yniki do tyczące  p rzede w szystk im  sa te 
lity E uropa. P rzypom nijm y , że struk tu ra  lo
dow ej pow ierzchni tego księżyca  w ydaje się 
w skazyw ać, że pod p raw dopodobn ie  n iezbyt 
g rubą  skorupą pow ierzchn iow ą znajduje się 
ocean p łynnej w ody, a to m oże sugerow ać 
istn ienie tam  życia. W nik liw sze  zbadanie 
E uropy  je s t w ięc a trakcy jnym  celem  d a l
szych prac sondy G alileo .

D ruga część  m isji sk ładać  się będzie  z 
trzech etapów , k tóre  nazw ano: L ód, W oda, 
O gień. T rw ający  ponad rok e tap  p ierw szy  to 
badanie lodów  E uropy . P odczas ośm iu ok rą
żeń Jow isza sonda G alileo  prze la tyw ać bę
dzie nad pow ierzchn ią  księżyca w o d leg ło 
ściach od 200 do 3600 km. W  m inim alnej 
odleg łości 200  km znajdz ie  się ju ż  16 g rud 
nia 1997 roku. Z do lność  ro zdzie lcza  w yko
nanych podczas tego  zb liżen ia  zd jęć sięgnie  
zaledw ie 6 m , a rozdzie lczość  próbkow an ia  
składu i tem peratury  pow ierzchni w yniesie 
10 km. W śród zap lanow anych  badań znaj
du ją  się m .in. z liczen ia  k raterów  uderzen io 
w ych dla o szacow an ia  w ieku pow ierzchni, 
pom iary  anom alii pola g raw itacy jnego  sa te 
lity w celu  poznan ia  m .in. grubości p ow ie
rzchniow ej skorupy  lodow ej i g łębokości 
ew en tualnego  oceanu, śledzenie  m ożliw ych  
zm ian w łasności m agnetycznych  b lisk iego  
o toczenia  satelity  (słabe po le  m agnetyczne 
m oże być w ygenerow ane słonym i w odam i 
oceanu), uzyskanie obrazów  ste reoskopo 
w ych w ybranych  obszarów  pow ierzchni dla 
poznan ia  ich topografii, szczegó łow e ana li
zy prom ien iow an ia  odb itego  od pow ierzchni 
E uropy.

E tap drugi kontynuacji m isji G alileo  
trw ać będzie około  sześciu  dalszych  m iesię 
cy. Podczas czte rech  ko lejnych  okrążeń Jo 
w isza w ykorzystane będą zb liżen ia  sondy do

satelity  C allisto  dla g raw itacy jnego  w spo
m ożen ia  takiej zm iany  je j orb ity  (do p rze
p row adzen ia  k tórej będą też w ykorzystane 
m ałe silniki ko rekcy jne) aby od leg łość  pery- 
jo w iu m  stopn iow o  się zm niejszała . Sonda 
będzie w ięc p rze la tyw ać co raz  bliżej po w ie 
rzchni Jo w isza  i 14 w rześn ia  1999 roku 
osiągn ie  m in im alną  od leg ło ść  396 tys. km 
od w arstw  pow ierzchn iow ych  planety . Z b li
żen ia  te będą p rzede w szystk im  w ykorzysta 
ne do ś ledzen ia  cy rku lacji pary w odnej w 
a tm osferze  Jow isza. C hodzi tu p rzede w szy
stk im  o poznanie  i zrozum ien ie  procesów , 
k tóre  p row adzą  do  po jaw ian ia  się obszarów  
w yją tkow o suchych  ja k  np. ten, w który  za
nurzył się próbnik  G alileo  w grudn iu  1995 
roku. Z nalez ien ie  rozk ładu  w ody i je j roli w 
k lim acie  jow iszo w y m  w ydaje  się m ieć  zn a
czn ie  szersze znaczen ie  n iż  ty lko d la  w zbo 
gacen ia  w iedzy o najw iększej p lanecie.

Podczas co raz  w iększego  p rzyb liżan ia  się 
sondy  G alileo  do pow ierzchn i Jow isza  bę
d zie  ona narażona na w zrasta jące  n iebezp ie 
czeństw o  zw iązane z p rzechodzen iem  przez 
tzw . torus p lazm ow y otaczający  p lanetę 
w zdłuż orbity  satelity  Io. P oruszające się w 
nim  w ysokoenergetyczne cząstk i stanow ią 
zagrożen ie  d la  u rządzeń  e lek tron icznych  
sondy. N iem niej jed n ak  pod ję ta  zostan ie  
p róba  zbadan ia  in situ  rów nież i tej o sob li
w ości Jow isza.

O statn im  e tapem  dzia łan ia  sondy G alileo  
będzie  je j bliski p rzelo t koło księżyca Io. W  
dniu  26 listopada 1999 roku zbliży się ona do 
pow ierzchn i Io na od leg łość  za ledw ie 300 
km . P odczas całej m isji sonda ty lko  raz zna
lazła  się w pobliżu  Io. B yło to 7 g rudnia 
1995 roku kiedy G alileo  do la tyw ał do Jow i
sza i staw ał się je g o  sz tucznym  satelitą . Za 
w zględu  na brak -  jak  pam iętam y -  anteny 
dużego  zysku, k tóra m iała  p rzekazyw ać na 
Z iem ię w czasie rzeczyw istym  in fo rm acje  o 
Io, w yniki pom iarów  w ykonanych  z p róbn i
ka G alileo  zanurzającego  się w tym  sam ym
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czasie w warstwy powierzchniowe Jowisza 
oraz dane techniczne o procesie wyham owy
wania prędkości sondy wchodzącej na orbitę 
okołojowiszową, trzeba było drastycznie 
zm niejszyć ilość zbieranych danych, aby 
zm ieściły się w pamięci sondy. Redukcja ob
ję ła  przede wszystkim zdjęcia Io, które mo
gły być wykonane z odległości od powierz
chni satelity wynoszącej około 1000 km. 
Strata, którą wtedy spow odow ała usterka te
chniczna sondy, ma szansę zostać teraz nad
robiona. Po 7 grudnia 1995 roku nie mogło 
dojść do zbliżeń sondy do księżyca Io, gdyż 
ze względu na bezpieczeństw o jej urządzeń 
elektronicznych trzeba było oddalić traje
ktorię Galileo od obszarów o podwyższonej 
radiacji. Pod koniec pracy sondy, gdy wyko
nała ju ż  ona swoje zadania, m ożna i warto 
podjąć ryzyko zniszczenia być może jakichś 
przyrządów  dla zdobycia jednocześnie bez
cennych inform acji z bliska o tak przecież 
intrygującym  obiekcie jakim  jest satelita Io.

Tak więc główne zadania jak ie rysują się 
jeszcze przed sondą Galileo to badanie lo
dów Europy (etap Lód), erupcji wulkanicz
nych na Io (etap Ogień) i rozkładu wody w 
atm osferze Jow isza (etap W oda realizowany 
między etapami Lód i Ogień). Po wykonaniu 
tych zadań wszystkie przyrządy pom iarowe 
sondy Galileo zostaną wyłączone. Planuje 
się jednak  naw iązyw anie z nią od czasu do 
czasu kontaktu dla spraw dzenia jej stanu, 
chociaż żadnych czynności pom iarowych 
sonda nie będzie już  realizować pozostając 
jedynie sztucznym  satelitą Jowisza.

Krzysztof Ziolkowski

Sondowania komet

Pierwszych bezpośrednich badań materii 
kometarnej dokonała sonda ICE (ang. Inter
national Com etary Explorer) przelatując 11 
września 1985 roku przez w arkocz komety 
21P/G iacobini-Zinner w odległości około

7800 km od jądra. Przypomnijm y, że ICE to 
wystrzelony z Ziemi w 1978 roku satelita 
ISEE-3 (ang. International Sun-Earth Explo
rer) przeznaczony głównie do badań pasów 
radiacyjnych Ziemi, który po serii bezprece
densowych manewrów, wykorzystujących 
oddziaływanie graw itacyjne Księżyca, stał 
się sondą międzyplanetarną. O powierzeniu 
mu innych zadań początkowo nie myślano. I 
dopiero konieczność przerwania w 1982 ro
ku -  wskutek ograniczeń finansowych NA
SA -  przygotowań do lotu specjalnej sondy 
ku komecie Halleya, zm usiała naukowców 
am erykańskich do znalezienia jakichś in
nych, tańszych sposobów sondowania ko
met.

Drugim i najbardziej spektakularnym 
przedsięw zięciem  w dotychczasow ych ba
daniach komet iii situ  było sondowanie ko
mety lP/Halley w 1986 roku. Poleciała wte
dy do niej flotylla sześciu statków kosmicz
nych (w nawiasie podano datę zbliżenia i 
m inim alną odległość od jądra komety): Ve
ga-1 (6 marca, 8890 km), Suisei (8 marca 
150 tys. km), Vega-2 (9 marca, 8030 km), 
Sakigake (11 marca, 7 min km), Giotto (14 
marca, 600 km) i ICE (28 marca, 28 min 
km). W ykonane przez nie obserwacje i po
miary, wsparte wszechstronnym i i licznymi 
obserwacjami naziem nym i, zwielokrotniły 
zasób wiedzy o kometach potwierdzając w 
zasadzie model komety zaproponowany je 
szcze w 1950 roku przez Freda W hipple’a.

Trzecim i ostatnim  jak  dotąd spotkaniem 
sondy kosmicznej z kom etą był przelot po
nownie uruchom ionego aparatu Giotto w 
odległości około 200 km od jąd ra komety 
okresowej 26P/Grigg-Skjellcrup w dniu 10 
lipca 1992 roku. Nie udało się niestety uru
chom ić uszkodzonej wcześniej kamery i wo
bec tego uzyskane tym razem wyniki nie by
ły już  tak spektakularne jak  w przypadku 
komety Halleya. Niemniej jednak otrzym a
no ciekawe rezultaty dotyczące emisji gazu i
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pyłu z jądra komety oraz struktury jego oto
czenia plazmowego.

Najbliższa misja kom etarna ma się rozpo
cząć ju ż  w lipcu 1998 roku, ale jej głównym 
zadaniem nie jest sondowanie komety. Son
da Deep Space 1 będzie pierwszym obie
ktem nowego am erykańskiego programu 
kosm icznego Nowe Tysiąclecie (ang. New 
M illennium Program), którego podstawo
wym celem jest wdrażanie nowych techno
logii dla badań kosm icznych XXI wieku. W 
locie sondy Deep Space 1 po raz pierwszy 
będzie testowany silnik jonow y zasilany 
energią słoneczną. Na pokładzie sondy wy
próbowanych ponadto będzie 12 zm iniatu
ryzowanych urządzeń dotyczących m.in. 
bardziej wydajnego niż dotychczas pozyski
wania energii słonecznej, automatycznej na
wigacji optycznej minimalizującej kontrolę 
ruchu obiektu z Ziemi, telekom unikacji, 
m ikroelektroniki. Aparatura naukowa sondy 
składać się będzie z dw unastokilogram ow e
go zetawu zawierającego kamerę oraz spe
ktrometry nadfioletu i podczerwieni, a także 
z sześciokilogram owego zestawu przyrzą
dów do badań plazmowych środowiska, w 
którym się sonda znajdzie.

Część naukowa pracy sondy zapowiada 
się bardzo ciekawie. Planuje się bowiem bli
ski przelot sondy koło trzech ciał niebie
skich: w styczniu 1999 roku koło planetoidy 
(3351) M cAuliffe, a w kwietniu 2000 roku 
koło Marsa, którego oddziaływanie grawita
cyjne zostanie wykorzystane do takiej zm ia
ny prędkości i kierunku ruchu sondy aby w 
czerwcu 2000 roku zbliżyła się do komety 
okresowej 76PAVest-Kohoutk-Ikemura. 
Przewiduje się, że minimalna odległość son
dy od powierzchni planetoidy M cAuliffe 
wyniesie zaledwie 5-10 km. Podczas przelo
tu koło M arsa nastąpi również duże zbliże
nie do jednego z satelitów planety. O sobli
wość komety, którą sonda zbada, sprowadza 
się przede wszystkim do tego, że po obecnej,

krótkookresowej orbicie (o minimalnej i m a
ksymalnej odległości od Słońca równych 
odpowiednio 1.6 i 5.3 j.a. oraz okresie obie
gu wokół Słońca wynoszącym  około 6.5 ro
ku) porusza się dopiero od niedawna. W iel
kie zbliżenie do Jow isza tej komety, które 
m iało miejsce 23 m arca 1972 roku (m ini
malna odległość komety od największej pla
nety była wtedy równa zaledwie 0.01 j.a.), 
doprowadziło bowiem do radykalnej zmiany 
jej ruchu. W ystarczy wspomnieć, że przed 
zbliżeniem do Jowisza m inim alna i m aksy
malna odległość od Słońca tej komety w yno
siły odpowiednio 5 i 17 j.a., a okres obiegu 
wokół Słońca był równy ponad 36 lat. Ta 
całkow ita zm iana orbity komety W esta-Ko- 
houtka-Ikem ury um ożliw iła jej odkrycie 15 
października 1974 roku.

W ramach programu Nowe Tysiąclecie 
duże szanse realizacji ma także misja Deep 
Space 4, której celem ma być kometa 
9P/Tempel 1. Jest to również kometa krótko
okresowa, która obiega Słońce co 5.5 roku i 
od 1967 roku jest obserwowana w każdym 
pojawieniu. W prawdzie odkryta została sto 
lat wcześniej, w 1867 roku, ale po zaobser
wowaniu jej w trzech kolejnych pojawie
niach się została zagubiona i nie w idziano jej 
podczas żadnego z 13 jej następnych pow ro
tów do Słońca aż do odnalezienia w 1967 
roku. Start sondy o masie około 1 tony jest 
zaplanowany na kwiecień 2003 roku. W 
grudnia 2005 roku sonda osiągnie kometę i 
przez kilka miesięcy będzie znajdować się w 
jej pobliżu. Najpierw będzie szczegółowo 
badać jądro  komety, strukturę jego powierz
chni, skład chemiczny jąd ra i jego otoczki 
gazowo-pyłowej, procesy wyrzutu materii 
itp. W szystko to ma być wstępem do um ie
szczenia na powierzchni jądra lądownika o 
nazwie Champollion, którego głównym za
daniem będzie pobranie próbek materii jądra 
(przewiduje się zebranie około 100 cm3, co 
jest objętością mniej więcej piłki golfowej) i
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następnie przetransportowanie ich na pokład 
sondy. Jeśli wszystko się powiedzie to po 
około pięcioletniej podróży sondy Deep 
Space 4 w kierunku Ziemi, w czerwcu 2010 
roku specjalna kapsuła z m aterią jąd ra ko
m ety Tem pel 1 wyląduje na Ziemi. Po raz 
pierwszy w ziemskich laboratoriach znaj
dzie się lód kometarny.

G az i pył kometarny ma natomiast szansę 
znaleźć się na Ziemi znacznie wcześniej. Za
aw ansow ane są bowiem przygotowania do 
startu sondy kosmicznej STA RDU ST w ra
m ach czwartej misji am erykańskiego pro
gram u Discovery. G łównym je j celem jest 
przechw ycenie i dostarczenie na Ziem ię m a
terii z głowy komety 81 P/W ild 2 oraz czą
stek pyłu m iędzygw iazdow ego penetrujące
go U kład Słoneczny (obecność pyłu m iędzy
gw iazdow ego w Układzie Słonecznym  zo
stała odkryta przez sondę Ulysses w 1993 
roku). M isja STARDUST ma się rozpocząć 
6 lutego 1999 roku. Po trwającym prawie 
dw a lata pierwszym  okrążeniu Słońca sonda 
pow róci w pobliże Ziemi 15 stycznia 2001 
roku aby wykorzystać jej oddziaływanie 
graw itacyjne dla zmiany trajektorii, która 
umożliwi już  przelot sondy koło komety 
W ilda 2. N ajw iększe zbliżenie nastąpi 2 sty
cznia 2004 roku: sonda dogoni kometę i 
przeleci w odległości około 150 km od jej 
jąd ra  z prędkością względem niego 6.1 km/s. 
O prócz pobrania próbek materii kometarnej 
wykonane zostaną wszechstronne badania 
jąd ra  i komy. Po trzech okrążeniach Słońca 
sonda znowu znajdzie się w pobliżu Ziemi i 
15 stycznia 2006 roku zasobnik z gazem i 
pyłem  kom etarnym  zostanie sprowadzony 
na Ziemię. D wukrotnie podczas misji, od 
października 1999 roku do marca 2000 roku 
i od czerw ca do października 2002 roku, gdy 
sonda będzie się poruszała mniej więcej 
rów nolegle do kierunku strum ienia cząstek 
pyłu m iędzygw iazdow ego, będą trwały pró
by przechw ycenia również i tej materii.

Komet W ilda 2 jest interesująca dlatego, 
że -  podobnie do wspomnianej wyżej kome
ty W esta-Kohoutka-Ikem ury -  przed odkry
ciem w 1978 roku poruszała się po orbicie 
znacznie bardziej odległej od Słońca niż 
obecna. A trzeba pam iętać że m ateria komet, 
które dopiero niedawno znalazły się w pobli
żu Słońca, jest szczególnie ciekawa, gdyż 
kryje w sobie inform acje o początkach Ukła
du Słonecznego.

Najbardziej wszechstronne badania ko
mety są natomiast planowane w ramach in
tensywnie ju ż  przygotowywanej przez Euro
pejską Agencję Kosmiczną misji Rosetta. Jej 
celem jest krótkookresowa kom eta 46P/W ir- 
tanena, która została odkryta 15 stycznia 
1948 roku. Porusza się po typowej dla tzw. 
komet jow iszow ych orbicie, okrążając obec
nie Słońce co mniej więcej 5.5 roku. W  pe- 
ryhelium przybliża się do Słońca na odle
głość prawie 1 j.a., a w aphelium oddala od 
niego do ponad 5 j.a. Sonda Rosetta wystar
tuje z Ziemi na pokładzie rakiety Ariane 5 w 
styczniu 2003 roku. Podczas lotu do komety 
będzie wykorzystane wspom aganie grawita
cyjne M arsa (podczas zbliżenia do tej plane
ty w 2005 roku) i Ziemi (podczas dwu zbli
żeń w latach 2005 i 2008) dla doprowadze
nia sondy w pobliże komety. W  2006 roku 
przewiduje się zbliżenie sondy do planetoi- 
dy (3840) M imistrobell, a w 2008 roku do 
planetoidy (2703) Rodari. Będą one oczywi
ście wykorzystane do sfotografowania i zba
dania tych obiektów.

Kometę W irtanena Rosetta osiągnie w 
2011 roku i przez 11 miesięcy będzie lecieć 
w jej pobliżu prowadząc przez cały czas jej 
badania Na powierzchni jądra komety ma 
wylądować próbnik, który będzie szczegóło
wo badał ewolucję jądra i procesu uwalnia
nia się materii z jego powierzchni w trakcie 
coraz bardziej wzrastającej temperatury 
podczas zbliżania się komety do Słońca. Je
den z eksperym entów przewiduje wbicie się
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w jądro  specjalnej sondy na głębokość kilku
dziesięciu centymetrów. W eksperym encie 
tym uczestniczy Polska poprzez m.in. kon
strukcję urządzenia w bijającego; zajmuje się 
tym Centrum Badań Kosmicznych PAN. 
M isja Rosetta jest jedną z trzech najważniej
szych misji kosm icznych przygotow yw a
nych przez Europejską Agencję Kosmiczną.

I wreszcie wspom nieć trzeba o niedawno 
zatwierdzonej przez NASA do realizacji w 
ramach programu Discovery misji o nazwie 
CO NTOUR (ang. Com et Nucleus Tour). 
Rozpocznie się ona startem w lipcu 2002 
roku sondy kosmicznej, która przeleci koło 
trzech kom et krótkookresowych: w listopa
dzie 2003 roku zbliży się do jąd ra słynnej

komety 2P/Encke na odległość około 100 
km, w czerwcu 2006 roku minie kometę 
73P/Schwassm ann-W achm ann 3, a w sierp
niu 2008 roku kom etę 6P /d’Arrest. Podczas 
tych wszystkich zbliżeń będą prowadzone 
wszechstronne badania fizykochem icznych 
własności materii wyrzuconej z jąder komet 
oraz obserwacje z bliska samych jąder.

To bezprecedensowe “polowanie na ko
m ety”, którego będziemy świadkami w naj
bliższych latach jest spowodowane przede 
wszystkim zrozumieniem kluczowej roli ja 
ką wydają się odgrywać komety w procesie 
poznania pochodzenia Układu Słonecznego, 
a więc również Ziemi i nas samych.

K rzysztof Ziolkowski

OBSERWACJE

Obserwacje komety C/1995 O l (Hale- 
Bopp) w Sekcji Obserwatorów Komet 
PTMA

Kometa C/1995 O l (Hale-Bopp) została 
odkryta w gwiazdozbiorze Strzelca 22 lipca 
1995 roku niezależnie przez am erykańskich 
miłośników astronom ii A lana H a 1 e ’ a i 
Thom asa B o p p a , jako m giełka o jasności 
10m. Po wyznaczeniu orbity okazało się, że 
w mom encie odkrycia kom eta znajdowała 
się 7 j.a. od Słońca (za orbitą Jowisza), będąc 
najdalej odkrytą przez am atora kometą w hi
storii. Początkowo przypuszczano, że kom e
ta przechodzi wybuch, dzięki czem u chwilo
wo jest tak jasna. Przypom inano kometę 
Schw assm anna-W achm anna 1, a zwłaszcza 
słynny „niewypał” -  kometę Kohoutka z 
1973 roku. Jednakże naszą kometę znalezio
no na zdjęciach wykonanych w 1993 roku -  
już wtedy miała jasność 18m oraz posiadała 
gazową otoczkę! Tak więc stało się jasne, że 
w peryhelium, które osiągnęła 1 kwietnia 
1997 roku, kometa powinna stać się bardzo

jasnym  obiektem. Zwracano także uwagę na 
podobieństwo jej orbity z orbitą słynnej ko
mety „N apoleońskiej” z 1811 roku. Orbita 
komety faworyzowała obserwatorów na pół
kuli północnej, którzy mogli ją  obserwować 
stosunkowo wysoko najpierw na porannym, 
potem na wieczornym niebie, także w okre
sie jej największej jasności (w peryhelium!). 
Należy jedynie ubolewać, że kometa nie 
przyleciała kilka miesięcy później, gdyż jej 
orbita przechodzi bardzo blisko orbity Z ie
mi, w związku z czym jej jasność osiągnęła
by aż około - 1 0 m, czyniąc ją  chyba najjaś
niejszą kom etą w historii! Niemniej jednak 
chyba nie powinniśmy narzekać na to, co 
widzieliśmy?

Kometa H ale’a-Boppa była (a właściwie 
nadal j e s t -  na półkuli południowej nadal jest 
obserwowana) najdłużej obserwowaną 
przez amatorów kometą -  od odkrycia w li
pcu 1995 roku do chwili obecnej (a to prze
cież jeszcze nie koniec). Jednocześnie jest to 
kometa najdłużej w historii widoczna gołym 
okiem (od lipca 1996 roku do chwili obe-
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cnej).
N iew ątpliw ie kometa C/1995 O l (Hale- 

Bopp) zasłużyła na to, aby być nazwaną 
„W ielką Kometą 1997” .

Sprawozdania z obserwacji komety 
C/1995 O l (Hale-Bopp) otrzym aliśm y od 68 
członków  SOK, którzy wykonali łącznie 
2430 ocen jasności, 2291 ocen stopnia kon
densacji, 2139 pomiarów średnicy otoczki 
oraz 1416 obserwacji warkocza. Jest to więc 
rekordowa kometa w historii SOK, jeśli cho
dzi o liczbę wykonanych obserwacji. Jeśli 
chodzi o liczbę obserwatorów, ustępuje je 
dynie komecie Hyakutake sprzed roku. A 
oto autorzy niektórych „rekordów” :
**■ Pierw sza obserwacja (28 VIII 1995) -  Ja

nusz P ł e s z k a ,
■ ^ostatnia obserw acja (21 V 1997) -  T o

m asz S c i ę ż o r (w Polsce),
(8 VI 1997) -  A rkadiusz O l e c h  (w C hi
le),

ra’ najdłuższa seria (28 VIII 1995 -  16 V 
1997) -  Janusz P I e s z k a ,

■^najw ięcej nocy obserwacyjnych: 139 -  
M aciej R e s  z e  1 s k i .
Tabela I zawiera nazwiska w szystkich 68 

osób, które nadesłały nam raporty z obser
wacji.

Tabela 1

Kazimierz Czernis Wilno (Litwa)
E, B50, B60, 
B80, B110, 
L480, R120

Andrej Dementjev Maisiagala
(Litwa)

E, L195, L250

Oskar Dereń Wrocław B50

Michał Drahus Kraków
E, M350, L150, 
B60, B100, B35

Jarosław Dygos Czernice Borowe B30

Marcin Filipek Jerzmanowice
E, B50, B66, 

B100

Mariusz Gamracki Rzeszów B45

Sławomir Gandecki Międzyrzecz E, B50

Andrius Garbaras Varena (Litwa) E, B30, B60

Darius Gasiunas Maisiagola
(Litwa)

E, L250, B50

Katarzyna
Gniazdowska

Wyszków E, B60

Radosław Grochowski Świdnica E, B50,L70

Michał Grzyb Sosnowiec B35, L150

Marcin Jarski Obliżniak R50, L90

Wojciech Jonderko Rybnik E.B50

Krzysztof Kamiński Poznań B60

Krzysztof Kida Elbląg E, B60

Szymon Kołodziej Mielec E

Marcin Konopka Rogoźno E, B30, B60

Janusz Kosiński Wyszków E, L80, B30, 
B50, R100.R70

Maciej Kwinta Kraków
E, R80, B50, 

B35

Gracjan Maciejewski Toruń E, B50, L90

Urszula Majewska Chełm E, B30, B40

Jerzy Marcinek Lublin
E, B40, B50, 
B45, L150

Leszek Marcinek Lublin B50, M100, A75

Michał Marek Zawiercie E, B35

Adam Migulaki Jasień B60

Paweł Musialski Zabrze E, B52

Arkadiusz Olech Pruszcz Gdański
E, B30, B40, 

B50, B70

Piotr Ossowski Ostrów Wlkp.
W, B50, B60, 

L150

Mieczysław Paradowski Ludwin
E, R90, B50, 

B35

Piotr Perek Lódż R50, B35, L250

Tomasz Piotrowski Gdańsk
E, B50, B36, 

L150

Obserwator Miejscowość Użyty sprzęt

Jacek Adamik Zręcin
E, L140, L250, 

B60

Ricarda? Balciunas Ignalina (Litwa) E, B50, L110

I Jarosław Bandurowski Zabrze E, B50

| Leszek Benedyktowicz Kraków B60, L80, L110

| Andrzej Binkiewicz Kozłów E

Tomasz Celeban Lask B50

Franciszek
Chodorowski

Kolonia
Księżyno

E, R64, L110

Antoni Chrapek Pikulice E, R68, B60

Ryszard Cnota Puławy E, B60, R64

Wiesław Czerniewski Starachowice B50
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Janusz Płeszka Kraków
E, B66, B100, 

B50, M350, B30

Tomasz Remza Świebodzin E, B30, B50

Maciej Reszelski Szamotuły
E, B30, B50, 
B100,L250

Piotr Sadowski Pcim E, B50, L110

Deimantas Sidorenko Varena (Litwa) E, B30, R60

Henryk Sielewicz
Lavariskes

(Litwa)
R70.R120, B80

Michał Siwak Burzyn E, B50, L147

Andrzej Skoczewski Tarnów E, B50, R50

Jarosław Smysło Busko Zdrój E, R50

Krzysztof Socha Kolonia Piórków B80, B60, B50

Jerzy Speil Wałbrzych B50, B80

Domas Steponenas Anyksciai (Litwa) E

Jarosław Szal Głubczyce E, B50,L90

Konrad Szaruga Telatyn
E, B60, R50, 

L150

Robert Szczerba Sieradz E, R50

Maciej Szelągowski Gdańsk R50, B30

Stanisław Szumowicz Pilzno E, B50

Tomasz Ściężor Kraków E, B50, B60

Mariusz Świętnicki Zręcin B50, L250, R65

Paweł Trybus Lajsce E

Data

Rys. I. a) Krzywa zmian jasności komety C/1995 01 (hale- 
Bopp) utworzona na podstawie wszystkich 2430 obserwacji 
wykonanych przez członków Sekcji Obserwatorów Komet 
PTM A ; b) Ilość obserwacji komety Hale-Bopp wykonanych w 
kolejne noce przez wszystkich obserwatorów SO K ; c) Krzywa 
zmian jasności komety C/l995 01 (Hale-Bopp) utworzona na 
podstawie wszystkich obserwacji uśrednionych dla kolejnych 
nocy obserwacyjnych; d) Krzywa jasności komety C/l 995 01 
utworzona na podstawie 761 obserwacji uwzględniających eks
tynkcję; e) Jasność komety zredukowana do stałej odległości 
obserwatora od komety (1 AU ), oraz przedstawiona w funkcji 
różnicy logarytmów odległości komety (r) od peryhelium (ro).

Data

Data

Data

log(r)-log(q)
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Łukasz Walec Stalowa Wola E ,L104

Robert Włodarczyk Częstochowa
E, B40, L180, 

R50

Przemysław Żołądek N. Dwór 
Mazowiecki

R50

Tomasz Żywczak Kraków
E, B35, B100, 

C200, R70, L80, 
R50, M180, R48

Oznaczenia: E -  gołe oko, A  -  kamera, B -  lornet
ka, R -  refraktor, L -  newton, M -  maksutow, L icz
by oznaczają średnicę instrumentu w milimetrach.

Przegląd wyników jak  zwykle rozpo
czniem y od analizy krzywej blasku. W yko
rzystano wszystkie 2430 obserwacje na
szych obserwatorów. Na rys. la  przedsta
wiono postać podstawową krzywej -  wszy
stkie oceny jasności sprowadzone do stan
dardowej średnicy teleskopu 6.84 cm przed
stawione są w funkcji czasu. Różnice jasno
ści komety widzianej oczym a różnych ob
serwatorów  osiągają w pobliżu m aksimum 
aż 3m, co jest związane przede w szystkim  z 
trudnościam i w ocenie jasności komety o 
dużej jasności (brak dobrych gwiazd porów
nania). Zobaczm y jednak, jak w yglądała li
czba obserwacji wykonywanych w kolej
nych dniach (rys. 1 b). Jak widać, bywały no
ce, gdy kom etę obserwowało około 50 ob
serwatorów! Tak więc możemy uśrednić ja s
ność komety dla każdej nocy oddzielnie. 
Otrzymany wynik przedstawia rys. lc. Z 
wykresu tego. który wyraźnie pokazuje cha
rakter zmian jasności komety, wynika, że 
m aksym alną jasność równą w przybliżeniu 
- l m, zaobserw ow ano około 31 m arca, czyli 
w czasie przechodzenia komety przez pery- 
helium.

Om aw iając charakter zmian jasności ko
mety należy zwrócić uwagę na pewien czyn
nik. Otóż kometa H ale’a-Boppa zawsze 
znajdowała się na wysokości nie większej 
niż 30“ nad horyzontem  a, co więcej, odpo
wiednie gw iazdy porównania znajdowały 
się daleko od komety, na innych w ysoko
ściach. Tak więc przy ocenach jasności ko

mety należało uwzględniać ekstynkcję róż
nicową (zwłaszcza pod koniec okresu,obser- 
wacyjnego). W związku z tym do dalszych 
rozważań weźmiemy pod uwagę tylko ob
serwacje wykonane przez najbardziej do
świadczonych obserwatorów, którzy uwz
ględniali różnicową ekstynkcję atm osfery
czną (rys. Id). Obserwatorów takich (którzy 
wykonali łącznie 761 obserwacji) było zale
dwie 13!

W celu uchwycenia ogólnego sensu 
zmian blasku komety należy oczyścić krzy
wą blasku z fałszującego wpływu zmiennej 
odległości komety od Ziemi, co jest istotne 
zwłaszcza w przypadku omawianej komety 
w związku z jej bliskim przelotem w pobliżu 
Ziemi. Tradycyjnie robimy to odejmując od 
obserwowanej jasności otoczki pięciokrotny 
logarytm odległości k o m eta -Z iem ia , wyra
żonej w jednostkach astronom icznych. Ten 
zabieg ma sens taki, jak  gdyby pomiary jas
ności komety byłyby przeprowadzane w sta
łej odległości 1 j.a. od niej. Zmieniam y rów
nież oś odciętych krzywej blasku, zastępując 
datę różnicą logarytmów odległości komety 
od Słońca w danym momencie i odległości 
komety od Słońca w peryhelium. Tak prze
kształcona krzywa zmian blasku pokazana 
jest na rys. le.

W yraźnie widać, że otrzymany zbiór pun
któw przed osiągnięciem  peryhelium można 
zobrazować poprzez trzy odcinki o różnym 
współczynniku kierunkowym. Zm iana na
chylenia (silne spowolnienie tempa wzrostu 
jasności komety -  praktycznie zatrzymanie) 
nastąpiła około 25 grudnia 1996. Spowodo
wało to nawet pesymistyczne przewidywa
nia jasności w peryhelium  -  kometa m ogła
by osiągnąć zaledwie około 5m, czyli byłaby 
na granicy widoczności gołym okiem! Na 
szczęście jednak w miesiąc później wszy
stko wróciło do normy.

Dopasowano otrzym ane zależności do 
klasycznej formuły:
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in = H(0) + 51ogA + 2.5u log /■ 

gdzie:

m - jasność obserwowana,

H(0) - jasność absolutna (1 j.a. od Słońca 

i 1 j.a. od Ziemi),

A - odległość od Ziemi, 

r - odległość od Słońca, 

ii - czynnik określający aktywność kome

t y .
otrzymaliśmy:

Przed 25 grudnia:

tf(0) = -0.2m± 0 . r ”,
/i = 3.0 + 0.1.

Między 25 grudnia a 27 stycznia:

H( 0) = 0.7111 ± 0.3m, 

n = 2.0 ±0.5.

Między 27 stycznia a 1 kwietnia (peryhe- 

lium):

H( 0) = -0.6"’ ± 0 .1m,

/7 = 6.1 ±0.2.

Po 1 kwietnia (po peryhelium):

H( 0) = -0.6"’ ± 0. lm,

/i = 5.1 ±0.5.

Jak widać, aktywność komety reprezen

towana przez czynnik n, po 25 grudnia rze

czywiście spadła. Co jednak ważniejsze, 

zmalała jasność absolutna jądra. Ponieważ 

niemożliwy jest spadek średnicy jądra, ozna

cza to, że zmalało jego albedo, czyli na po

wierzchni jądra „wyłączył się” jakiś gejzer 

świeżej materii. Na szczęście w miesiąc 

później, to albo inne źródło materii odrodzi

ło się ze zdwojoną energią.

Oznacza to, że kometa Hale’a-Boppa by

ła obiektem o bardzo jasnym jądrze. W  rze

czywistości wartość -0.6m oznacza kometę o 

jednym z najjaśniejszych jąder w historii! 

Przypominamy, że czynnik n dla większości 

komet przyjmuje się równy od 4.0 do 6.0, tak 

więc n = 6 wskazuje na kometę aktywną. Jest 

to zgodne z faktem istnienia wyraźnej skła

dowej pyłowej warkocza. Średnicę jądra 

określono na około 45 km, czyli wręcz ol

brzymią! Jest to kometa o największym w

historii znanym jądrze (zwykle jądra kome- 

tarne mają średnice poniżej 10 km).

Pomiar średnicy kątowej głowy komety 

jest dla obserwatora zawsze zadaniem trud

nym, zależnym m.in. od warunków obser

wacyjnych, pogody, czułości oka itd. W 

przypadku komety Hale’a-Boppa, podobnie 

jak dla komety Hyakutake możemy wyko

rzystać dużą ilość materiału obserwacyj

nego, co pozwala nam na określenie maksy

malnej widzianej średnicy komety. Jeżeli 

poprowadzi się obwiednią pomiarów średni

cy komety, otrzymamy zmiany maksymal

nej obserwowanej średnicy w czasie (rys. 

2a). Dla większości obserwatorów średnica 

głowy osiągnęła 30’. Część osób podawała 

średnicę maksymalną równą ok. 80’. Jednak 

wydaje się, że zapominali oni o tym, że po

miaru średnicy głowy wykonuje się prowa

dząc miarkę przez jądro komety prostopadle

o

Rys. 2. a) Zm ienność średnicy kątowej otoczki komety C / l995 

O l  w czasie; b) Średnica lin iow a g łow y komety w funkcji czasu
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do warkocza. W arkocz komety rozszerzał 
się dosyć: szybko i przy jądrze był bardzo 
jasny, toteż niewielka pom yłka w miejscu 
pom iaru głowy daw ała w rzeczywistości po
miar szerokości warkocza. Tak więc jako 
wiarygodną należy uznać wartość 30’. Po 
przeliczeniu średnicy kątowej na liniową, 
uwzględniając zmiany odległości komety od 
Ziemi okazało się, że średnica liniowa głowy 
komety osiągnęła m aksimum w peryhelium 
i wyniosła około 1.5 min km (uwzględniając 
pow yższe uwagi) (rys. 2b). Należy zwrócić 
uwagę na zm niejszenie średnicy głowy na 
przełom ie grudnia i stycznia 1996/97. Jest to 
najprawdopodobniej zw iązane z zanikiem 
aktywności kometarnej wspomnianej przy 
analizie krzywej jasności. Być może był to 
też efekt obserwacyjny związany z pozor
nym zbliżeniem  komety na niebie do Słońca. 
Około 10 lutego 1997 w obrębie otoczki ko

R ys. 3. a) Z m ie n n o ść  ką tow ej d łu g o śc i w a rk o cza  k om ety  
C / l 9 9 5  O l w czasie ; b) lin io w a  d łu g o ść  w ark o cza  ko m ety  w 
fun k cji czasu .

mety pojawił się wyraźny, jasny strumień 
materii. W związku z precesją jądra komety 
obszar aktywny związany ze strumieniem 
około 5 m arca zaczął w czasie rotacji jądra 
wchodzić w nieoświetloną przez Słońce jego 
część, co spowodowało powstanie koncen
trycznych otoczek (m ożna to opisać jako 
„pulsujący” strumień materii -  wyłączający 
się w cieniu i w łączający w słońcu). W szy
stkie te efekty widoczne były już przez lor
netki -  pierwszy raz mogli je  obserwować 
miłośnicy astronomii.

N iewątpliwie najbardziej efektownym 
elem entem  komety jest jej warkocz. W przy
padku komety H ale’a-Boppa wyraźnie wi
doczne były obydwie składowe warkocza: 
niebieską, prostoliniową gazową (plazm o
wą) oraz, na prawo od niej, żółtą, zakrzywio
ną pyłową. W lutym 1997 dom inowała skła
dow a gazowa, potem w marcu i zw łaszcza 
kwietniu dom inującą stała się składowa py
łowa.

W  przypadku komety H ale’a-Boppa, ana
logicznie jak  dla średnicy głowy, możemy 
wykorzystać dużą ilość materiału obserw a
cyjnego. Jeżeli poprowadzi się obwiednią 
pomiarów długości warkocza, otrzymamy 
zmiany maksymalnej obserwowanej długo
ści w czasie (rys. 3a). Zwykle podawana 
przez obserwatorów maksymalna długość 
warkocza wynosiła około 25°. Niektórzy ob
serwatorzy obserwujący w idealnych warun
kach podawali nawet ok. 40°. Z innych ob
serwacji w ykonanych na świecie wynika, że 
m aksym alną długość (ok. 30°) warkocz ga
zowy osiągnął w połowie marca, warkocz 
pyłowy po 20 kwietnia (również 30°). Po 
przeliczeniu średnicy kątowej na liniową, 
uwzględniając zmiany odległości komety od 
Ziem i, okazuje się, że maksymalną długość 
rów ną 80 min -  130 min km (!) warkocz 
osiągnął w pobliżu peryhelium 1 kwietnia 
1997 (rys. 3b). W tym czasie długości obu 
składowych warkocza były w przybliżeniu
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Data
R ys 4. Z m ian a  stopn ia  k o n cen tracji (D C ) kom ety  C / l 995 O l w 
czasie.

równe. Obserwatorzy spoglądający wtedy 
przez lornetkę na warkocz gazowy mogli ob
serwować niezwykle struktury liniowe, 
dzielące warkocz na wiele składowych.

Tradycyjnie trudnym zadaniem je st ocena 
stopnia kondensacji głowy DC. W  naszym 
przypadku widoczny jest wyraźny wzrost od 
około 3 w kwietniu 1996 do około 8 (!) w 
maju 1997 (17 s. 4). Dla wielu obserwatorów 
jądro  komety było wtedy po prostu jasną 
gwiazdką. Kometa C / l995 O l (Hale-Bopp) 
była kolejną rekordową kometą w dziejach 
SOK. Efektowny wygląd i duża jasność ko
mety zaowocowały także w dużej liczbie na
desłanych fotografii (także kolorowych). 
Obydwie, obserwowane rok po roku kom e
ty: Hyakutake i Hale-Bopp zaspokoiły chy
ba wszystkie potrzeby obserwatorów. Cho
ciaż pozostaje pewien niedosyt: czy kometa 
tak jasna jak  H ale-Bopp nie mogłaby przele
cieć tak blisko Ziemi, jak  Hyakutake? M oże 
trzeba jeszcze poczekać...?

T. Ściężor

W yniki konkursu
„W akacyjne Zdjęcie Nieba 1997”

Szósty już  raz podsumowujemy pod ko
niec roku wyniki astronom iczno-fotogra- 
ficznego konkursu na W akacyjne Zdjęcie 
Nieba. Jak zwykle Czytelnicy nie zawiedli -

dostaliśm y razem 235  prac od 2 5  Autorów. 
Tym samym zeszłoroczny rekord (2 2 0  prac 
i 2 0  Autorów) został pobity, co -  mamy na
dzieję -  oznacza, że utrwalanie widoków 
nieba staje się coraz bardziej popularne. Jako 
społeczeństwo mamy stale więcej m ożliw o
ści zdobywania lepszego sprzętu, kupow a
nia lepszych filmów, wyjazdów w piękniej
sze okolice -  cieszymy się więc bardzo, że 
nie brakuje ludzi od w ykorzystywania w 
praktyce tych zdobyczy. Co więcej wiele 
prac nadeszło od bardzo m łodych ludzi -  od 
jedenastoletniej dziewczynki, która fotogra
fowała kometę (jest to pierwsza dam a w na
szych konkursach -  gratulujemy i czekamy 
na następne!), od chłopców liczących po 13, 
14 czy 16 lat. Czy to samo nie napawa opty
m izmem?

Tegoroczna lista uczestników konkursu 
przedstawia się następująco:
Andrzej B inkiew icz (Kozłów) 9 zdjęć'
W ojciech Burzyński (Czarna B iałostocka) -  13 
Franciszek C hodorowski (K siężyno) 16 zdjęć 

Jan D łużewski (W arszawa) 2 zdjęcia 
P iotr D zikow ski (Poznań) 1 zdjęcie 
K rzysztof K andzia (Katowice) 18 zdjęć 
K rzysztof Kida (Tropy Elbląskie) 6 zdjęć 

Jerzy Lągiew ka (Katow ice) 4 zdjęcia 
Ariel M ajcher (Toruń) 8 zdjęć 
Jarosław  M alec (Dąbrowa G órnicza) 8 zdjęć 
M ichał M ężyk (Ciepielów ) 18 zdjęć 
Paweł M usialski (Zabrze) 6 zdjęć 

D om inik Pasternak (N iepołom ice) 15 zdjęć 

Paweł P ietrukow icz (Gorzów W ielkopolski) -  7 
W ojciech Piskorz (G liwice) 8 zdjęć 

Janusz Poths (G liwice) 3 zdjęcia 
Tom asz R am za (Św iebodzin) 17 zdjęć 
M ariusz R oszak (Siem ianow ice) 8 zdjęć 

M ichał Siwak (Tuchów) 21 zdjęć 
W iesław  Skórzyński (Toruń) 2 zdjęcia 
M arta Sm uśkiew icz (Ląd nad W artą) 6 zdjęć 
Jerzy Strzeja (M ikołów -  Paniowy) 6 zdjęć 
Konrad Szaruga (Telatyn) 6 zdjęć
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R yszard U rbaniak (Św idnica) 12 zdjęć 
K rzysztof W iórkiew icz (Rum ia) 15 zdjęć

G łów nym i tematami zdjęć była, jak  się 
łatw o dom yślić, kometa H ale’a-Boppa oraz 
zaćm ienia Księżyca. Kometę fotografowano 
często z jak im ś ciekawym  obiektem na pier
wszym planie -  np. jest to stary radiotele
skop w Toruniu, pom nik Kopernika czy ko
puła obserw atorium  lub planetarium. Cieka
wym pom ysłem  było powtarzanie zdjęć na 
jednej klatce co kilka m inut -  widać 
w yraźnie ruch względem  horyzontu. N ie za
brakło tarczy Słońca i jego plam -  co nie jest 
tryw ialne, bo wszak jesteśm y blisko m ini
m um  aktywności. Przyszły zdjęcia robione 
w Bułgarii i w Grecji! W  sumie były różno
rodne, niektóre bardzo ambitne. W yłonienie 
zw ycięzców  nie było łatwe, ale trzeba było 
to zrobić.

W yniki przedstaw iają się następująco:
-  nagrodę pierw szą (teleskop firmy Uni

wersał) otrzym uje pan Franciszek C h o d o 
r o w s k i  z Księży na. Prace jego  wyróżniają 
się ogrom ną różnorodnością, wszystkie 
zdjęcia są dobrej jakości, wiele charakte
ryzuje się rzetelnym  „warsztatem  astronom i
cznym ” -  są np. zdjęcia, na których widać 
wśród gwiazd U rana i Neptuna. Do zdjęć 
dołączono kalkę techniczną z zaznaczonym 
położeniem  tych planet i z kilkom a gw iazda
mi odniesienia. Te akurat zdjęcia są trudne 
do publikacji, ale św iadczą o starannym 
przygotow aniu się A utora do pracy!

-  nagrodę drugą (dyskietki z programem 
AS i prenum eratę Uranii na 1998 rok) otrzy
m uje pan K rzysztof W  i ó r k i e w i c z  z Ru- 
mii. Jego prace odznaczają się również dużą 
różnorodnością (zdjęcia Księżyca, m gła
wic), a publikujem y takie, w którym wyko
rzystał rozogniskow yw anie teleskopu do 
otrzym ania wyraźnych „zarysów ” gwiaz
dozbioru Kasiopei.

-  nagrodę trzecią (prenum eratę Uranii na 
1998 rok) otrzym uje pan Andrzej B i n k i e-

krzyszio t W ioikicw kv II nagroda ( iwiazdozbiór kasiopei

/

Andrzej B inkiew ic/ III nagroda kom eta Hale-Boppa, 11 mar
ca 1997.

w i c z z Kozłowa. Fotografował kometę 
H ale’a-Boppa i zaćm ienie Księżyca. Jego 
odbitki są starannie opisane i bardzo dobre 
technicznie.
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Ponadto Jury przyznało wyróżnienia 
(książki z Biblioteczki Uranii) Jarosławowi 
M a l c o w i ,  Michałowi M ę ż y k o w i  
oraz Pawłowi P i e t r u k o w i c z o w i .

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
konkursu za przyjemność oglądania wielu 
fascynujących widoków nieba utrwalonych 
na nadesłanych zdjęciach -  jest to dla nas co 
roku miła i zawsze długo oczekiwana frajda! 
Do wielu listów dołączaliście, Mili Czytelni

cy, pozdrowienia dla redakcji -  zawsze spra
wia nam to dużo radości. Dzięki!

Osobom nagrodzonym w Konkursie 
oczywiście serdecznie gratulujemy! No i tra
dycyjnie -  życzymy w Nowym Roku wielu 
bezchmurnych, pięknych obserwacyjnych 
nocy fotografującym (a i innym też) miłośni
kom astronomii.

Redakcja

Z KORESPONDENCJI

Ze zdumieniem przeczytałem komentarz 
redakcyjny oraz podpis do zdjęcia na pier
wszej stronie czerwcowego numeru Uranii, 
w których mówi się o „odkryciu małych ko- 
metek”. Ze zdumieniem, bowiem o ile mi 
wiadomo -  i co jasno wynika z bardzo do
brego i wyważonego artykułu Pana Tomasza 
Żarnowieckiego, zamieszczonego w tym nu
merze -  żadnych kometek na razie nie od
kryto! Na razie na podstawie pomiarów 
dwóch instrumentów satelitarnych odkryto, 
że kilka razy na minutę w atmosferze ziem
skiej pojawiają się widoczne w ultrafiolecie 
smugi, których widmo wskazuje, że wywo
łuje je para wodna. Tyle na razie wiadomo, 
bo są to obiektywne dane eksperymentalne, 
natomiast wszystko ponad to, to tylko próby 
interpretacji. Nie zamierzam tu przytaczać 
argumentów za ani przeciw hipotezie Fran
ka, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że jest to 
tylko budząca bardzo wiele kontrowersji hi
poteza -  na razie jedyna, ale przez to wcale 
nie koniecznie prawdziwa. Jeśli zostanie po
twierdzona, Frank zapewne dostanie nagro
dę Nobla, ale dopóki nie zostanie potwier
dzona, nazywanie obserwacji Franka ’’od
kryciem kometek” jest po prostu nie upraw
nione i wprowadza w błąd czytelników.

M aciej Bzowski

❖ ❖ ❖

W czerwcowym numerze Uranii wkradł 
się rażący błąd w kalendarzyku astronomi
cznym na wrzesień 1997 roku. We fragmen
cie dotyczącym meteorów podano mylnie, 
że meteory z roju Drakonid związanego z 
kometą Giacobiniego-Zinnera promieniują 
w okresie od 6 do 10 września. Rój ten znany 
jest z potężnych deszczów meteorów, z któ
rych jeden wystąpił wieczorem 9 
października 1933 roku, a drugi nad ranem 
10 października 1946 roku. Rój promieniuje 
w okresie od 6 do 13 października i cechuje 
się wielkimi wahaniami poziomu aktywno
ści w poszczególnych latach. (...)

Eugeniusz Graczyk

❖ ❖ ❖

(...)  Mapki w artykule „Galileo odsłania 
tajemnice galileuszowych księżyców Jowi
sza” w czerwcowym numerze Uranii zostały 
przestawione. I tak mapka Io jest reproduko
wana na str. 172 jako mapka Kallisto, mapka 
Europy na str. 170 jako mapka Ganimedesa, 
mapka Ganimedesa na str. 166 jako mapka 
Europy, a mapka Kallisto na str. 163 jako 
mapka Io. (...)

Stanisław R. Brzostkiewicz
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( .. .)  Bardzo proszę o sprostowanie błęd
nej i kłamliwej inform acji umieszczonej w 
wakacyjnym  (7 -  8/1997) numerze Uranii 
na sir. 212 w artykule Pana W. Skorzy ńskie- 
go na tem at podłączenia kam ery video do 
teleskopu. Pan Skórzyński twierdzi, że nie 
m ożna podłączyć kam ery video do telesko
pów naszej produkcji, co nie jest prawdą. 
Jest to tym bardziej bulwersujące, że kasetę 
z nagraniem  K siężyca i planet w ykonaną za

pom ocą modelu nr 8 otrzymał na początku 
1997 r. ( .. .)  Podobnie stwierdzenie, że mo
del nr 5 ma fatalną optykę zawarte w artyku
le obraża nie tylko mnie i moich pracowni
ków, ale kilka tysięcy użytkowników tego 
modelu teleskopu, który produkuję od 10 lat.

Jacek Uniwersał

Redakcja Uranii bardzo przeprasza za te 
wszystkie błędy i uchybienia!

ELEMENTARZ URANII

W szechśw iat

W szechśw iat -  wszystko, co kiedykol
wiek oddziaływ ało (w sensie -  podległo 
działaniom  sił fizycznych), oddziałuje lub 
będzie oddziaływ ać z dostępną naszym ob
serw acjom  materią. Definicja taka wyklucza 
zatem to, co m oże istnieć, ale je s t nieodwra
calnie niedostępne naszym  obserwacjom ; co 
nie „styka się” z „naszą czasoprzestrzenią” . 
Są to hipotetyczne inne wszechświaty. Nasz 
W szechśw iat (pisany dużą literą) czasami 
nazyw a się kosmosem.

R ozw ażania o W szechśw iecie jako  o ca
łości zostały zapoczątkowane stopniowym 
poznaw aniem  wszystkiego, co nas otacza: 
U kładu Słonecznego, Galaktyki, zbiorowisk 
galaktyk. O pierając się na obserwacjach Ed
win Powell H u b b l e  zauważył (w latach 
dw udziestych naszego wieku), że galaktyki 
-  średnio -  n ieustannie oddalają się jedna od 
drugiej (linie w ich widmach pyesun ię te  są 
ku czerw ieni). Słowo „średnio" oznacza, że 
zdarza się, iż pojedyncze obiekty zbliżają się 
ku sobie, nawet w idać na niebie ślady gala
ktycznych zderzeń. Statystycznie jednak 
w zajem ne odległości m iędzygalaktyczne 
rosną, W szechśw iat rozszerza się, „puch
nie” . Co więcej okazało się, że im dalej znaj

duje się galaktyka (jej odległość oznaczmy 
przez r) tym prędkość v owej ucieczki jest 
większa. W spółczynnik proporcjonalności 
(tzw. stała H ubble’a, H) wyznaczono w 
oparciu o znane wcześniej odległości do ga
laktyk najbliższych. Opisana zależność na
zywa się prawem H ubble’a, a zapisuje się ją  
najczęściej jako:

v = Hr.
Często mówi się, że m ierząc prędkość 

ucieczki galaktyki (dokładniej - j e j  prędkość 
radialną, którą otrzym ujemy sprawdzając ja 
kie jest przesunięcie linii w idmowych) mo
żemy wyznaczyć jej odległość.

Jeśli jednak dziś obserwujemy rozszerza
jący  się W szechświat -  kiedyś m ateria w 
nim m usiała być ciaśniej „upakowana” . 
Kosmologowie, zajmujący się W szechświa
tem jako całością,' stworzyli na podstawie 
dostępnych danych tzw. model standardowy 
ewolucji W szechświata. Podstawowym za
łożeniem  jest oczywiście to, że prawa fizyki 
poznane na Ziemi są w całym W szechświe
cie jednakow e, oraz że W szechświat post
rzegany z dowolnego punktu przestrzeni 
wygląda tak samo (lub mówiąc inaczej -  nie 
zajm ujem y wyróżnionego położenia we 
W szechświecie). Aby to ostatnie założenie



350 URANIA 12/1997

(jednorodności, gładkości czy też izotropo- 

wości) było sensowne musimy rozważać 

bardzo duże skale, bo jak wiadomo (choćby 

z poprzednich odcinków Elementarza) w 

małych skalach mamy do czynienia z mate

rią skupioną w różne struktury w różnych 

skalach.

Silnym argumentem na korzyść jedno

rodności Wszechświata w dużych skalach 

(dostatecznie odległego, a więc starego; ta

kiego, jakim był blisko swych początków) 

jest odkryte w 1965 r. przez A. Pe n z i a s a  

i R. W i l s o n a  tzw. promieniowanie tła 

(inaczej szczątkowe lub reliktowe). Całe 

niebo świeci jak ciało doskonale czarne o 

temperaturze 2,735 K. Co więcej świecenie 

to jest niemal idealnie izotropowe (ostatnie 

pomiary wykazały to z dokładnością do 

ułamka procenta) drobne dipolowe odstę

pstwo wynika wyłącznie z ruchu Ziemi 

względem inercjalnego układu odniesienia.

Standardowy model ewolucji Wszech

świata przyjmuje, że kilkanaście miliardów 

lat temu cały Wszechświat był tak mały, go

rący i gęsty, że znane prawa fizyki nie są w 

stanie go opisać; w wyniku tzw. Wielkiego 

Wybuchu Wszechświat zaczął się rozsze

rzać (co trwa do dziś) i jak każdy rozprężany 

ośrodek - stygnąć (jako całość). Z początko

wej „zupy kwarkowo-gluonowej” tworzyły 

się najpierw ciężkie cząstki - hadrony (era 

hadronowa), potem powstawały leptony (era 

leptonowa). Wszechświat - prawie jedno

rodnie wypełniony promieniowaniem i zjo- 

nizowanym gazem - rozszerzając się stygł - 

mogły już powstawać atomy. Obrazowo mó

wi się, że materia zaczęła „oddzielać się” od 

promieniowania (początkowo nieustannie 

fotony zmieniały się w masę, masa anihilo- 

wała przeobrażając się w fotony itd.); fotony 

coraz swobodniej poruszały się. Było to pod 

koniec tzw. ery promieniowania, gdy głów

na część gęstości energii Wszechświata za

warta była właśnie w promieniowaniu. Obe

cna faza ewolucji Wszechświata to era mate

rii - zaczęła się około sto tysięcy lat po Wiel

kim Wybuchu. Fluktuacje gęstości materii 

doprowadziły do powstawania galaktyk, 

gromad galaktyk, gwiazd - nie jest jednak 

do dziś znany szczegółowo proces, w jakim 

one się tworzyły. Natomiast promieniowa

nie elektromagnetyczne jednorodnie wypeł

nia coraz to większą przestrzeń, stygnie i 

tym samym fotony, które we wczesnych go

rących etapach ewolucji Wszechświata nio

sły wiele energii (w erze leptonowej były to 

głównie kwanty gamma) są obecnie fotonami 

bardzo niskoenergetycznymi, z maksimum w 

dziedzinie mikrofal (długość około 1 mm; jak 

ciało czarne o temperaturze 2,735 K).

Model standardowy dobrze tłumaczy nie 

tylko ucieczkę galaktyk i izotropowe pro

mieniowanie tła, ale także dobrze odtwarza 

stosunek liczby atomów wodoru do helu we 

Wszechświecie.

MSK

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

Słońce

W punkcie równonocy wiosennej znaj

dzie się w tym roku 20 marca o 19h56m. 

Punkt ten nosi nazwę „punktu Barana” (za

czyna się od niego zodiakalny znak Barana) 

i spełnia dość ważną rolę w astronomii: od

Marzec 1998

niego mierzy się na niebie współrzędne ką

towe: rektascensję i długość ekliptyczną. 

Chwilę, w której Słońce znajduje się w pun

kcie Barana, uważamy za początek wiosny 

astronomicznej.

W ciągu marca dnia przybywa równo o 

dwie godziny: w Warszawie 1 marca Słońce
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wschód/.i o 5h23m. zachodzi o 16h15m, a 31 
marca wschodzi o 41’ 14"'. zachodzi o 17h08'” . 
W  marcu Słońce wstępuje w znak Barana.

Księżyc

Bezksiężycow e noce będziemy mieli pod 
koniec m arca, bowiem kolejność faz Księży
ca jest w tym miesiącu następująca: pier
wsza kw adra 5d08h41m, pełnia 13d04h34"\ 
ostatnia kw adra 21d07h38m, nów 28d03h l4 m 
W  apogeum  Księżyc znajdzie się 
15dOOh39m, a w perygeum  28d07h05m.

Planety i planetoidy

W połow ie m iesiąca, w ieczorem, bardzo 
nisko nad zachodnim  horyzontem możemy 
próbować odnaleźć M e r k u r e g o  jako 
gw iazdę - l m. W e n u s  w połowie m iesiąca 
osiąga m aksym alną elongację od Słońca 
rów ną 46°, i m ożna ją  obserwować nad ra
nem nad w schodnim  horyzontem  jako jasną 
gw iazdę o jasności -4 .5 m. M a r s  zbliża się 
do koniunkcji ze Słońcem i jest niewidocz
ny. Pod koniec m iesiąca, nad ranem, bardzo 
nisko nad w schodnim  horyzontem będzie 
m ożna próbować zaobserwować J o w i s z a  
jako  gw iazdę - 2 m.

S a t u r n  zbliża się do koniunkcji ze 
Słońcem  i jest niewidoczny. U r a n  i N e p - 
t u n w schodzą niedługo przed wschodem 
Słońca i są w zasadzie niewidoczne. P 1 u - 
t o n widoczny jest całą noc w gw iazdozbio
rze W ężow nika, jednakże jego jasność wy
nosi jedynie 13.7m i do jego  zaobserwowania 
niezbędny jest teleskop o średnicy zwier
ciadła przynajm niej 15 cm.

W  lutym m ożem y obserwować w opozy
cji planetoidę (3) J u n o, (jasność 9.2m). 2

Dane dla obserwatorów S łońca 
(na 0 h czasu  uniwersalnego)

Data P Bo Lo
1998 Cl ['] n

III 1 -21.49 -7.22 226.25

3 -21.98 -7.24 199.91

5 -22.45 -7.25 173.56

7 -22.89 -7.25 147.21

9 -23.31 -7.24 120.86

11 -23.70 -7.23 94.50

13 -24.07 -7.20 68.15

15 -24.40 -7.17 41.79

17 -24.71 -7.13 15.42

19 -25.00 -7.08 349.06

21 -25.25 -7.02 322.69

23 -25.48 -6.95 296.32

25 -25.68 -6.88 269.95

27 -25.86 -6.79 243.58

29 -26.00 -6.70 217.20

III 31 -26.12 -6.60 190.82

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy; Bo, Lo -  helio- 
graficzna szerokośćć i dtugość środka tarczy; 
18d04h05m -  heliograficzna długość środka tarczy

III: 12h 12.7'”, 2°33’; 12 III: 12h05.3m, 2°07’; 
22 III: 1 l h57.3m, 3°41’.

1d09h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 1'.

7d101' Złączenie Wenus z Neptunem w odl. 4'.

11d15h Złączenie Merkurego z Marsem w odl. 1'.

13d Pluton nieruchomy w rektascensji.

19d07h Złączenie Wenus z Uranem w odl. 3'.

20d04h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca 
(18"32’)_

20d19h56m Słońce wstępuje w znak Barana, jego długość eklipty- 
czna wynosi wtedy 0'; mamy początek wiosny astronomicz
nej i zrównanie dnia z nocą.

/W  1  Programy ASTRO-BIT
kom puterow e, Ireneusz W łoda rczyky  ł  algorytm y, katalogi ul. Rew o lucjon istów  15/13, 42-500

" i inne m ateriały B Ę D Z IN
astronom iczne tel. (0-32) 761-29-46
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23d17h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 3 '.

24d11" Złączenie Urana z Księżycem w odl. 3'.

24d19h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 0.1'.

26d11h (34m -  47m: w zależności od położenia obserwatora w 
Polsce) Zakrycie Jowisza przez Księżyc (widoczne w całej 
Polsce).

26d14h Złączenie Merkurego z Saturnem w odl. 5'.

27d 19h Wenus w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca 
(46’30').

28d19h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 3'.

28d21h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 7'.

30d05h Złączenie Merkurego z Marsem w odl. 4 ’ .

Uwaga: Momenty wszystkich zjawisk podane są 
w czasie uniwersalnym UT (Greenwich). Aby 
otrzymać datę w obowiązującym w marcu w Pol
sce „czasie zimowym” należy dodać I godzinę.

Opracował T. Sciężor
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OBJAŚNIENIA ZDJĘĆ NA OKŁADCE:
Pierwsza strona okładki: Horyzont W szechświata końca XX wieku -  obraz nieba o rozmiarach około jednej minuty 

kątowej uzyskany z 342 zdjęć wykonanych za pomocą teleskopu kosmicznego Hubble’a w okresie 18-28 
grudnia 1995 roku; jest najgłębiej sięgającym w czasie i przestrzeni obrazem W szechświata; najsłabsze 
galaktyki mają jasność około 30 mag. i widzimy je tak, jak wyglądały zaledwie miliard lat po Wielkim 
W ybuchu. Fot. NASA.

Druga strona okładki: U góry -  dwa zdjęcia tego samego fragmentu powierzchni satelity Jow isza lo wykonane przez 
sondę Galileo 4 kwietnia 1997 r. (lewe) podczas jej siódmego okrążenia Jow isza z odległości 563 tys. km i 
19 września 1997 r. (prawe) podczas dziesiątego okrążenia z odległości 506 tys. km; widoczna na prawym 
zdjęciu ciem na plama jest wynikiem wybuchu wulkanu Pillan Patera, który został zaobserwowany przez 
Galileo podczas dziewiątego okrążenia Jowisza (wysokość pióropusza materii podczas tego wybuchu oce
niono na 120 km, a średnicę widocznej plamy na powierzchni na 400 km). U dołu -  zbiór zdjęć różnych 
fragmentów powierzchni satelity Jowisza Europa, wykonanych podczas pierwszych 6 okrążeń Jowisza od 
czerwca 1996 r. do lutego 1997 r„ ukazujący różnorodność struktur powierzchniowych Europy. Fot. NASA. 

Trzecia strona okładki: U góry -  krater uderzenuiowy na powierzchni Europy o średnicy około 140 km sfotogra
fowany przez sondę Galileo 4 kwietnia 1997 r. z odległości około 704 tys. km. U dołu -  zdjęcie fragmentu 
powierzchni Europy obejmujące obszar o rozmiarach 49 x 91 km i ukazujące część wielkiego krateru 
uderzeniowego; wykonane zostało przez sondę Galileo z odległości około 12 tys. km podczas jej pierwszego 
zbliżenia do tego satelity 19 grudnia 1996 r. Fot. NASA.

Czwarta strona okładki: Zdjęcie komety Hale’a-Boppa wykonane 29 marca 1997 roku przez Franciszka Chodoro
wskiego, tegorocznego laureata 1 nagrody w konkursie na wakacyjne zdjęcie nieba.

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