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Pierwsze zdjęcia
z VLT UT1

Zwycięzca X L I Olimpiady Astronomicz
nej Patryk Mach odbiera dyplom laure
ata z rąk prof. Jerzego Kreinera.
< *"
Uczestnicy finału i organizatorzy X L I
Olimpiady Astronomicznej tradycyjnie
pozują do zdjęcia przed gmachem Plane
tarium Śląskiego.
fi

Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Dziękujemy za liczne i wielce nam życzliwe listy. Pilnie wczytujemy się
we wszystkie uwagi i sugestie. Będziemy starali się z nich korzystać w naszej
pracy.
W M
Obecny zeszyt otwiera krótki artykuł profesora Wojciecha
Dziembowskiego, przewodniczącego Komitetu Astronomii PAN, na temat
t
n
„Obserwacje wnętrza Słońca”. Do niedawna jedynym sposobem spojrzenia
j/>
do obszaru, gdzie działa „słoneczny piec ” wytwarzający jego energię, był
i
pomiar strumienia neutrin powstających w zachodzących tam procesach jądrowych.
I]
Od około 15 lat możemy posługiwać się też fałami sejsmicznymi, które przebiegając przez
wnętrza gwiazd i Słońca, dają nam świadectwo o stanie fizycznym tych obszarów. Autor artykułu
jest jednym z twórców tej nowej metody „oglądania” wnętrz gwiazdowych: heliosejsmologii.
W bardzo systematycznym i zwięzłym artykule „Układ Słoneczny” (str. 150) profesor Jacek
Leliwa-Kopystyński przedstawia syntezę współczesnych naukowych poglądów na powstanie
i ewolucję ciał Układu Słonecznego. Myślę, że nie tylko Ci Czytelnicy, którzy postulowali
wyjaśnienie tego zagadnienia, będą usatysfakcjonowani tak rzeczowym jego przedstawieniem.
„Zagadki tytana” (str. 156) pióra Stanisława Brzostkiewicza to artykuł pokazujący, jak często
niewiele wiemy o niektórych ciałach naszego Układu i jak wielkie znaczenie w ich badaniach
mają czy będą miały sondy kosmiczne.
Honorata Korpikiewicz z Poznania, pasjonatka „kosmoekologii”, w swym obszernym eseju
„Zarys kosmoekologii” (str. 160) rozważa kosmiczne uwarunkowania biosfery człowieka i podaje
przykłady wielu znalezionych powiązań między zjawiskami na Słońcu i na Ziemi.
W życiu codziennym jesteśmy coraz bardziej otaczani wytworami przemysłu
południowokoreańskiego. Ostatnio ten kraj odwiedził Prezes Polskiego Towarzystwa
Astronomicznego, profesor Jerzy Kreiner i naszym Czytelnikom przedstawia „astronomię tego
kraju”.
Rok 1998 będzie wyjątkowo dobry dla obserwatorów meteorów. Bliższe informacje
0 oczekujących nas zjawiskach meteorowych przedstawia Aleksander Olech na str. 173.
Dużo miejsca poświęcamy w tym zeszycie astronomii w szkole; obok omówienia ostatniej
olimpiady astronomicznej wraz z rozwiązaniami niektórych zadań finałowych przedstawiamy
zadania następnej olimpiady na rok szkolny 1998/99. Piszemy tam również o przyszłorocznym
całkowitym zaćmieniu Słońca.
Jak zwykle chyba interesujące są „Rozmaitości”, „Poradnik Obserwatora ” i „Elementarz
Uranii”. Na rozkładówce prezentujemy aktualny obraz budującego się teleskopu VLT i pierwsze
zdjęcia uzyskane pierwszym jego lustrem. W naszej galerii mgławic katalogu Messiera
prezentujemy obiekty M2 do M5. W istocie nie są to mgławice, a mrowiska gwiazd, czyli gromady
kuliste.
Kalendarzyk Astronomiczny opisuje zjawiska na niebie, jakie zdarzą się we wrześniu
1październiku 1998 r. Na str. 192 przedstawiamy nową „astronomiczną”krzyżówkę oraz listę
pierwszych „znawców” Układu Słonecznego. UWAGA! Ogłaszamy konkurs na „Wakacyjne zdjęcie
nieba” — będą nagrody! Szczegóły na stronie 185.
Życzę Państwu pożytecznej lektury.
Andrzej Woszczyk
Toruń, w czerwcu 1998 roku
4/1998
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czytelnicy piszą...
(...) Chciałbym sprostować
i rozszerzyć informację zawar
tą w PA4/97, na drugiej stronie
okładki, w opisie zdjęcia przed
stawiającego Złoty Pawilon.
Pagoda z Ogrodu Japoń
skiego, znajdującego się we
Wrocławskim Parku Szczytnickim, określana: „kopią” Złotego
Pawilonu, zostałą wczesną
wiosną '96 rozebrana!
Zbudowana w latach 1968-69, niestety w znaczący spo
sób odbiegała stylem, kon
strukcją i wzornictwem od tego
typu oryginalnych budowli ja
pońskich. W wyniku podjęcia
w 1995 r. decyzji o rekonstruk
cji i rozbudowie Ogrodu Japoń
skiego, ściśle (!) z japońskimi
zasadami tworzenia ogrodów,
postanowiono przenieść ją
w inne miejsce (tak jak zrobio
no to z mostkiem „Łukowym”).
Jednak fatalny stan techniczny
konstrukcji, spowodowany wil
gocią i warunkami atmosfe
rycznymi oraz znaczne znisz
czenia spowodowane dewa
stacją wymusiły decyzję o jej
likwidacji.
W dniu 15 maja 1997 r., po
trzech latach prac, uroczyście
otwarto zrekonstruowany i roz
budowany Ogród Japoński
w Parku Szczytnickim. Doko
nanie tego było możliwe mię
dzy innymi dzięki znaczącej,
bezpośredniej i finansowej po
mocy specjalistów z Japonii.
Powstał we Wrocławiu kolejny
interesujący i godny obejrzenia
obiekt.
Niestety, po dwóch miesią
cach (14 lipca 1997), Ogród
został na dwa tygodnie zalany
podczas powodzi (sarkastycz
nie: ...a jednak kometa zwiastu
nem!). W wyniku tego w znacz
nym stopniu uległa zniszczeniu
ozdobna roślinność. Na szczę
ście, obiekty i budowle nie uleg
ły dużym uszkodzeniom. Po

nowne otwarcie Ogrodu nastą
piło w kwietniu’98. Strona ja
pońska po raz kolejny wsparła
Wrocław w odbudowie tego
obiektu.
Serdecznie zapraszam do
odwiedzenia i obejrzenia Ogro
du Japońskiego Haku Koen
(Biało-Czerwony, w nawiązaniu
do barw narodowych Polski
i Japonii) w Parku Szczytnic
kim, opodal Iglicy i Hali Ludo
wej we Wrocławiu. (...)
Osobom zainteresowanym
tematem Ogrodu polecam ilu
strowane artykuły, które ukaza
ły się w miesięczniku „Nasz
Dom i Ogród” nr 6, 7 i 8/97.
Miałem zaszczyt i przyjem
ność uczestniczyć w rozbudo
wie Ogrodu Japońskiego.
Z poważaniem
Wacław Sałaban
Wroclaw

Wakacje w Planetarium
Dwadzieścia lat temu w „Przekroju” pojawiła się po raz
pierwszy informacja, że planetarium prosi o pomoc osoby
spędzające wakacje we Fromborku, umożliwiając w zamian
bliższy kontakt z rozgwieżdżonym niebem. Wbrew prze
widywaniom ludzi „znających życie” znalazło się wtedy
aż trzynaście takich osób. Okazało się, że do pomocy chęt
na jest głównie młodzież i że w zamian oczekuje pomocy
w zorganizowaniu pobytu we Fromborku. Tak narodziły
się „Wakacje w Planetarium”.
Wymagania organizatorów nie były wysokie: średnio go
dzina pracy dziennie, a poza tym można się opalać. Uczest
nicy chcieli więcej, zwłaszcza wtedy, gdy przyjeżdżała mło
dzież zachęcona przez ogłoszenia w „Uranii”. To „starzy
bywalcy” powracający na „Wakacje” przez szereg lat spra
wili, że w pobliżu Fromborka powstało obserwatorium, przy
którym obecnie „Wakacje” mieszkają.
Dzisiejsze „W akacje” w yglądają nieco inaczej niż te
pierwsze. Seanse w planetarium są bogatsze, ale trudniej
sze do prowadzenia i niewielu uczestników decyduje się
zasiąść za pulpitem. Pomagają oni raczej w tworzeniu w i
dowiska, prowadząc strzałkę po niebie. Nadal jednak po
trzebne są osoby umiejące pokazywać przez teleskop pla
my słoneczne czy objaśniać działanie wahadła Foucaulta.
M ają przy tym szansę nawiązania ciekawych znajomości,
szczególnie gdy znająjęzyki obce.
Tegoroczne „W akacje” już trwają, ale można jeszcze
przyjechać w sierpniu. Trzeba tylko wcześniej skontakto
wać się z Andrzejem Pilskim i zaproponować termin przy
jazdu. Listownie: skr. poczt. 6, 14-530 Frombork, telefo
nicznie: 0-55-243-73-92 lub faxem: 0-55-243-72-18. Licz
ba miejsc jest ograniczona i osoby przyjeżdżające bez uprze
dzenia są bardzo niemile widziane.
Dwudziestolecie „Wakacji w Planetarium” zbiega się
z dwudziestopięcioleciem samego planetarium i dwudzie
stoleciem obecnej aparatury projekcyjnej. Rocznice te po
zostają w cieniu pięćdziesięciolecia Muzeum Mikołaja Ko
pernika, którego działem jest Planetarium. Jubileuszowym
akcentem jest tylko nowy seans „Kosmiczne kolizje”, po
obejrzeniu którego widzowie mogą nabyć fragment skały,
która trafiła na Ziemię po jednej z takich kolizji. Cena, oczy
wiście, astronomiczna!
(ASP)

(...) Czasopismo pod każdym
względem wspaniałe, tylko
szkoda, że ukazuje się jako
dwumiesięcznik. Myślę, że każ
dy miłośnik astronomii pragnął
by częściej otrzym yw ać to
wspaniałe czasopismo. Ser
decznie pozdrawiam i życzę
sukcesów
Piotr Kowalski
Słupsk

(...) jestem zachwycony Waszą
Stroną WWW. Pomijając fakt,
że na początku długo się ładu
je z powodu sporej ilości grafi
ki, jest przejrzyście skonstru
owana, czytelna i perfekcyjnie
opracowana graficznie, a na
wet zawiera podkład muzycz
ny (może by coś z klasyki?).
Janusz Płeszka
Kraków

Redakcja pragnie pięknie podziękować:
Panu Profesorowi Zbigniewowi Dworakowi z Krakowa
za książkę „Historia astronomii i kosmologii” Johna Northa tłu
maczoną przez niego wraz z Małżonką Tamarą Dworak, a wyda
ną przez Książnicę w Katowicach (1997).

—

Panu Edwardowi Gacowi, naszemu Czytelnikowi z Francji
za pięknie wykonany model stacji międzyplanetarnej Cassini.

—

Zapraszamy na nasze internetowe strony!
http://urania.camk.edu.pl
Z n a jd z ie c ie tani a rc h iw u m w y d a n y c h w cz eśn iej
zeszytów „U ranii-PA ” oraz „Postępów A stronom ii” ,
a także serw is inform acyjny „W skrócie” i połączenia
do innych, ciekaw ych miejsc!

Panu Georgovi Shpenkovi z Bydgoszczy za jego 3-tomową
książkę dotyczącą fizyki teoretycznej, struktury przestrzeni
Wszechświata i filozofii pod tytułem: „Alternative Picture o f the
World". Autorami książki są dr Leonid G. Kreidik, wykładowca
Politechniki w Mińsku i dr Georgi P. Shpenkov, profesor w Insty
tucie Matematyki i Fizyki Akademii Techniczno-Rolniczej w Byd
goszczy.

—

Panu Pawiowi W. Błasikowi, prezesowi Oddziału PTMA
w Szczecinie za bardzo obszerną (12 stron rękopisu), wnikliwą
i życzliwą recenzję ostatnich 3 zeszytów „ Uranii - Postępów Astro-

—

R eklam odaw com proponujem y m iejsce na reklam y
ich produktów na dogodnych w arunkach!
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Wojciech Dziembowski

(PL ISSN 0032-5414/ 0042-07-94)
Dwumiesięcznik poświęcony upowszechnianiu
wiedzy astronomicznej. Czasopismo powstałe
poprzez połączenie się „Uranii” — dotychcza
sowego miesięcznika PTMA, ukazującego się
od 1922 roku i „Postępów Astronomii” — do
tychczasowego kwartalnika PTA, wychodzą
cego od 1953 roku. Patronat: Polskie Towarzy
stwo Astronomiczne i Polskie Towarzystwo Mi
łośników Astronomii. Zachowana zostaje do
tychczasowa numeracja „Uranii”. Pismo jest
częściowo finansowane przez KBN i Komitet
Astronomii PAN.

Detektory neutrin byty do niedawna jedynym i obserwatoriami wnętrza Stońca. Obec
nie coraz częściej ich miejsce zajm ują instrumenty do mierzenia oscylacji — słonecz
ne sejsmografy.

150

Układ Słoneczny to gwiazda — Słońce, plu s ogromna liczba ciał związanych z nim
siłam i grawitacyjnymi. Jak się ten Układ uformował, jakie tendencje ewolucyjne mają
niektóre z jego cial — to podstaw ow e treści tego artykułu.

156

O brazy pow ierzchni Tytana otrzym ane na podstaw ie obserwacji podczerw onych
wykonanych teleskopem kosm icznym H ubble’a pozwoliły utworzyć m apę tego księży
ca. L ecz nasza w iedza o Tytanie je s t w ciąż bardzo uboga i trzeba będzie dużego
wysiłku ze strony nauki, aby tę niekorzystną sytuację zm ienić.

160

Honorata Korpikiewicz

166

Jerzy M. Kreiner

teleskop kosmiczny H ubble’a obserwuje: Najmłodsza mgławica
planetarna; Mgławica „prostokątna” (wkl.IV); Teleskop kosmiczny sfotografował planetę!? (okł.IV)

Adres WWW:
http://urania.camk.edu.pl
Druk:
Zakład Poligraficzno-Wydawniczy
POZKAL, Inowrocław

Numer zamknięto w maju 1998
* Materiałów nie zamówionych Redakcja nie
zwraca, a wykorzystując zastrzega sobie
prawo do ich redagowania i skracania *
Przedruk materiałów i zdjęć tylko za zgodą
Redakcji. * Opinie i poglądy formułowane
przez Redakcję i Autorów nie reprezentują
oficjalnego stanowiska obu patronujących
nam Towarzystw *

t

Materiały dotyczące wyników
obserwacji teleskopu kosmi
cznego Hubble'a uzyskano
dzięki uprzejmości doktora F. Duccio
Macchetto, przedstawiciela Europej
skiej A g encji K osm icznej (ESA)
w Space Telescope Science Institute
w Baltimore (USA)
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Astronomia w Korei
Jakkolwiek grupa koreańskich astronomów nie jest zbyt liczna, to ich plany są bardzo
ambitne. Planuje się zbudowanie za granicą 4.5-metrowego teleskopu. W bardzo in
tensywnym tempie przebiega unowocześnianie posiadanej bazy instrumentalnej, w tym
także instalacja komputerów najnowszej generacji.

Poczta elektroniczna (E-mail adress):
aw@astri.uni.torun.pl

P renum erata w roku 1998 kosztuje 36 zł.
Można również zamawiać pojedyncze zeszyty
w cenie 6 zł.

Zarys kosmoekologii
Kosmoekologia bada m etodam i naukowym i fizyczne, mierzalne wpływy Kosmosu
na biosferę. Badania kosmoekotogiczne wciąż odkrywają nowe, ciekawe związki czło
wieka z Niebem.

Korekta:
Bożena Wyrzykowska

Dystrybucja:
Barbara Gertner, CA UMK,
ul. Gagarina 11, 87-100 TORUŃ
tel. (0-56)611 30 14
E-mail: basia@astri.uni.torun.pl

Tajemnice Tytana
Stanisław R. Brzostkiewicz

Opracowanie graficzne
i skład komputerowy:
Jacek Drążkowski

Adres Redakcji:
Uniwersytet M.Kopemika
ul.Chopina 12/18
87-100 TORUŃ
tel. (0-56)611 30 52
fax. (0-56)62 19 381

Układ Słoneczny —pochodzenie i ewolucja
Jacek Leliwa-Kopystyński

Redaktor Naczelny:
Andrzej Woszczyk, CA UMK Toruń
Zespól Redakcyjny:
Marek Gołębiewski, CA UMK Toruń
Magdalena Kożuchowska, CAMK W-wa
Krzysztof Rochowicz, CA UMK Toruń
Roman Schreiber, CAMK Toruń

Obserwacje wnętrza Słońca

astronom ia w szkole: Zaćmienie na ekranie komputera i nie tylko

(175); PrzebiegX L I Olimpiady Astronomicznej w roku szkolnym 1997-98 (176); Zadania X L I Olimpiady Astronomicznej (177); Rozwią
zania wybranych zadań finałowych XL1 Olimpiady Astronomicznej
(178); X L II Olimpiada Astronomiczna (182)
169

w kolorze: Pierwsze zdjęcia z teleskopu VLT

170

rozmaitości: Rozbłyski gamma - nowe fakty, nowe zagadki; Nowe
spojrzenie na twarz Marsjanina
g a le ria M gław ic Messiera: Gwiezdne mrowiska (M2-M5)

171
172

m iłośnicy astronom ii obserwują: Obserwacje gwiazd zmiennych
w 1997 roku (172); Roje meteorów w 1998 roku (173)

183

poradnik obserwatora: Zdolność rozdzielcza

184

elem entarz Uranii: Źródła informacji astronomicznych (cz. II)

186

kalendarz astronom iczny ’98: wrzesień - październik

192

krzyżów ka

192

konkurs: Czy znasz Układ Słoneczny? (rozwiązanie cz. I)

NA OKŁADCE
Teleskop Kosmiczny nie przestaje nas zadziwiać już od ośmiu lat. Jako zdjęcie
ilustrujące informację o jego kolejnych urodzinach wybrano tym razem ten prze
piękny obraz Saturna, uzyskany nową kamerą podczerwoną (NICMOS) 4 stycznia
br. Kolory reprezentują jasności w pasmach 1.0 (niebieski), 1.8 (zielony) oraz 2.1
mikrometra (czerwony). Widoczne są dwa księżyce planety — Dione (na lewo od
dolnego skraju tarczy) oraz Tethys (przy górnym prawym skraju).
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Wojciech Dziembowski
Autor jest profesorem astrofizyki teore
tycznej w CAMK-u i na Uniwersytecie
Warszawskim oraz członkiem PAN,
gdzie obecnie pełni obowiązki przewod
niczącego Komitetu Astronomii.
ierwszy detektor neutrin sło
necznych został zaplanowany
i skonstruowany w celu sprawdze
nia teorii nukleosyntezy we w nę
trzach gwiazd. Teoria wyjaśniająca
pochodzenie źródeł energii Słońca
i innych gwiazd ciągu głównego po
w stała w latach czterdziestych i,
w zasadniczym zarysie, nadal obo
wiązuje. Zgodnie z nią, energia jest
wyzwalana w przemianie wodoru
w hel zachodzącej w dwóch róż
nych cyklach reakcji term ojądro
wych: p-p i CNO. W Tabelach 1 i 2
podane są szczegóły tych reakcji.
W Słońcu dominuje cykl p-p, który
wytwarza ok. 98.5% energii, z cze
go większość, ok. 86%, w gałęzi
PP-I, a tylko 0.02% w gałęzi PP-III.
Udział cyklu CNO, wynoszący dla
Słońca ok. 1.5%, wzrasta z m asą
gwiazdy.

P

Tabela 1. Cykl p-p

PP-I

1H + 1H
2H + 1H
3He + 3He

PP-II

3He + 4He
7Be + e~
7Li + 1H

PP-III

7Be + 1H
8B
8Be

->

2H + e++ ve
3He + y
2He + 1H + 1H
7Be + y
7Li + ve (+y )
4He + 4He

80 +y
-»

8Be + e~ + ve
4He + 4He

Obserwacje
wnętrza Słońca
Energia wydzielana jest w formie pro
m ieniow ania elektrom agnetycznego
(kwanty y) i neutrin elektronowych v .
Kwanty y, na drodze ku powierzchni,
są wielokrotnie pochłaniane i reemitowane przez atomy. Właściwości promie
niowania w każdym miejscu gwiazdy
zależą od lokalnych warunków termo
dynamicznych — głównie od tempera
tury, która określa jego rozkład widmo
wy. W centrum Słońca temperatura wy
nosi około 15 milionów stopni i spada
systematycznie do ok. 6000 stopni na po
wierzchni. Odpowiednio, promieniowa
nie przechodzi z zakresu gamma, przez
zakres X, ultrafiolet do widzialnego. To
ostatnie dominuje w strumieniu energii
wysyłanej w przestrzeń. Ani ono, ani też
niewielkie przyczynki z innych przedzia
łów długości fali (X, UV, radiowe) nie
niosą żadnej informacji o głębokim wnę
trzu Słońca poza tą że produkowana jest
tam energia z mocą 4x1020 MW.
Z neutrinami jest inaczej, bo ich od
działywanie z materią jest bardzo słabe.
Wtedy gdy zaplanowano pierwszy de
tektor, wierzono, że wytworzone w re
akcjach neutrina docierają w stanie nie
zmienionym bezpośrednio do detekto
rów na Ziemi. Pomiar strumienia tych
cząstek umożliwić miał zatem spojrze
nie wprost do obszaru zwanego jądrem,
gdzie zachodzą reakcje. Fakt, że cząstki
te oddziaływajątak słabo, powoduje, że
zbudowanie detektora jest ogromnie
skomplikowanym przedsięwzięciem.
Pierwszy detektor neutrinowy, oddany
do użytku w 1970 roku, wykorzystywał
reakcję
V +

Tabela 2. Cykl CNO
12C + 1H
18N

13C + 1H
14N + 1H
150

1SN + 1H

148

->
-»
->

13N
13C
14N
150
15N
12C

+y
+ e+ + ve
+y
+y
+ e+ + ve
+ 4He

Cl37 -> e~ + Ar37.

Detektorem był zbiornik wypełnio
ny 400 tonami płynu do prania zawiera
jącym chlor. Działa on po dziś dzień.
Istotną trudność stanowi tu detekcja śla
dowych ilości radioaktywnego argonu.
Teoria budowy gwiazd pozwala na
skonstruowanie modelu Słońca, to zna
czy liczbowego opisu przebiegu wszyst
kich param etrów fizycznych w jego
wnętrzu, w szczególności temperatury,
gęstości i zawartości wodoru. Znając te
wielkości, można wyliczyć strumień
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neutrin z poszczególnych reakcji. Mo
dele takie konstruowano już przed uru
chomieniem detektora i istniała przepo
wiednia dotycząca pomiaru. Zmierzony
strumień okazał się znacznie mniejszy
niż oczekiwany. Ta rozbieżność znana
jest jako problem neutrin słonecznych.
Poświęcono mu wiele prac. Początko
wo rozwiązania poszukiwano w mody
fikacji modelu Słońca. Wszystkie pro
ponowane rozwiązania sprowadzały się
do obniżania temperatury w centrum tak,
by przy obserwowanym strumieniu pro
mieniowania zmniejszyć wyliczany stru
mień neutrin. Było to możliwe, bo de
tektor chlorowy wykrywa tylko neutri
na z gałęzi PP-III oraz w mniejszym
stopniu z gałęzi PP-II i cyklu CNO, któ
rych wydajność znacznie silniej zależy
od temperatury niż gałęzi PP-I.
Od 1990 roku działa detektor wodny
Kamiokande rejestrujący promieniowa
nie Czerenkowa wywołane przez rela
ty w isty czn e elek tro n y pow stające
w wyniku rozpraszania neutrin. Ten de
tektor wykrywa jedynie neutrina z gałę
zi PP-III, której wydajność najsilniej za
leży od temperatury. Tu też zaobserwo
wano mniej neutrin niż przewidywał
model. Od niespełna roku działa znacz
nie powiększona wersja tego detektora,
znana jako Superkamiokande.
Już dotąd zarejestrował on więcej neu
trin niż wszystkie detektory razem. Jego
wyniki potwierdzająwyniki poprzednika.
Od kilku lat pracują dwa detektory
oparte na reakcji
v + Ga71 -> e~+ Ge71.
Gal jest bardzo drogim pierwiast
kiem, ale warto było ten koszt ponieść,
bo niski próg energetyczny tej reakcji
pozwala na detekcję neutrin z głównej
gałęzi cyklu p-p (PP-I).
Wszystkie detektory wykazują defi
cyt strumienia neutrin, ale jest on różny
dla różnego typu detektorów. Najwięk
szy deficyt (czynnik 0.25-0.3 w stosun
ku do modeli) ma miejsce dla detektora
chlorowego o pośrednim progu energe
tycznym, a najmniejszy dla detektorów
galowych (czynnik 0.55-0.65). Dla de
tektora Kamiokande o najwyższym pro4/1998

gu, zakres tego czynnika wynosi 0.4—0.5.
Wynika stąd, że największy deficyt
dotyczy neutrin o pośrednich energiach
i o pośredniej wrażliwości na tempera
turę. Takiego zachowania nie można wy
jaśnić drogą modyfikacji modelu Słoń
ca. Natomiast wszystkie dane ekspery
mentalne tłumaczy teoria rezonansowej
zmiany neutrin.
Neutrina powstające w jądrze Słoń
ca są neutrinami elektronowymi. Dzia
łające detektory są wrażliwe tylko na ten
gatunek. Istniejąjednakjeszcze dwa inne
gatunki tych cząstek— neutrina mionowe i tauonowe. W standardowej teorii
oddziaływań elektrosłabych neutrina są
cząstkami bezmasowymi i nie mogą
zmieniać gatunku. Naturalnym uogól
nieniem teorii jest dopuszczenie ich
skończonej masy i możliwości takiej
zmiany. Teoria rezonansowej zmiany,
znana pod nazwą MSW przewiduje, że
przy przechodzeniu przez materię o pew
nej, ściśle określonej (dla neutrin o da
nej energii) gęstości elektronów nastę
puje zmiana gatunku.
Na początku lat osiemdziesiątych po
jawiła się nowa metoda obserwacji wnę
trza Słońca. Nazywamy ją sejsmicznym
sondowaniem lub heliosejsmologią. Wią
że się to z odkryciem oscylacji słonecz
nych. Analiza pomiarów prędkości na
powierzchni Słońca ujawnia, że obok
dominujących składowych związanych z
ruchem obrotowym i chaotyczną kon
wekcją, występujątam niemal ściśle okre
sowe drgania.
Te drgania to stojące fale dźwięko
we, podobne do tych, z jakimi spotyka
my się w dętych instrumentach muzycz
nych. Tyle że długości fali mierzy się
w tysiącach kilometrów, a częstotliwo
ści w milihercach (Rys. 1).
Dwie najważniejsze liczby charakte
ryzujące drganie to / — liczba linii wę
złowych na powierzchni i n — liczba
węzłów wzdłuż promienia od środka do
powierzchni. Pulsacje radialne odpowia
dają/ = 0. Im wyższe l, tym powierzch
nia jest bardziej pofałdowana. Częstotli
wość v{n drgania scharakteryzowanego
tymi dwiema liczbami, nazywanego mo
dem oscylacj i, zależy od tego, j ak zbudo
wane jest wnętrze Słońca. Odwracając
problem, możemy na podstawie mierzo
nych wartości v, wyznaczyć na przykład
przebieg gęstości i ciśnienia w całym wnę
trzu. Wykorzystujemy więc dane o falach
dźwiękowych do sondowania wnętrza
Słońca, podobnie jak geofizycy wykorzy
stują dane o falach sejsmicznych do son
dowania wnętrza Ziemi.
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Rys. 1. Wyniki pomiarów częstotliwości oscylacji słonecznych z użyciem instru
mentu MDI na pokładzie obserwatorium orbitalnego S O H O . Kreski pokazują błę
dy pomiarów pomnożone przez 1000.

Dla dokładnego zmierzenia częstotli
wości pożądane są długie, najlepiej cią
głe obserwacje Słońca. Nie można tego
osiągnąć z jednego obserwatorium. Obec
nie obserwacje takie wykonuje się, ko
rzystając z sieci automatycznych telesko
pów i z trzech instrumentów umieszczo
nych w orbitalnym obserwatorium sło
necznym SOHO. Na rysunku 1 zebrane
zostały wyniki pomiarów częstotliwości
wykonane jednym z tych instrumentów.
O dokładności tych pomiarów świadczy
to, że dla uwidocznienia błędów trzeba
było je pomnożyć przez 1000.
Następny rysunek pokazuje wynik
sondowania wnętrza Słońca z użyciem
tych danych. Przedstawiona tam różni
ca w gęstości pomiędzy Słońcem a mo-
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delem nie przekracza nigdzie, poza war
stwami podpowierzchniowymi, 3%. Tak
dobrą zgodność należy uznać za potwier
dzenie standardowej teorii budowy we
wnętrznej Słońca i pośredni argument na
rzecz konieczności odejścia od standar
dowej teorii neutrin.
Wobec zakwestionowania teorii neu
trin detektory tych cząstek przestały być
głównymi obserwatoriami wnętrza Słoń
ca. Ich miejsce zajęły instrumenty do
mierzenia oscylacji — słoneczne sej
smografy. Dążenie do uzyskania jak naj
lepszej zgodności modeli z wynikami
sejsmicznego sondowania ma znaczenie
dla testowania podstaw teorii ewolucji
gwiazd w ogólności, a także dla inter
pretacji pomiarów strumieni neutrin. *
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Rys. 2. W zględne różnice w gęstości m iędzy Słońcem według danych z S O H O
a jego modelem teoretycznym . Pasek przedstawia niepewność w ynikającą z nie
pewności pomiarów częstotliwości.
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Jacek Leliwa-Kopystyński

Układ Słoneczny
to gwiazda - Słońce
plus ogromna liczba ciał
związanych z nim
siłami grawitacyjnymi
(przede wszystkim)
to znaczy obiegających
Słońce, a więc
pozostających stale
w jego bliskim otoczeniu.
Określenie „bliskie
otoczenie” oznacza obszar,
którego średnica jest
kilkakrotnie mniejsza
niż odległość
od Słońca do najbliższych
sąsiednich gwiazd.

Wcześniejsze opisy Układu Słoneczne
go bazowały jedynie na obserwowalnych
właściwościach ruchu ciał i nie mówiły
n ic
na
te m a t
ich fiz y c z n e j
natury.
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Układ
Słoneczny
Klasyfikacja ciał
Układu Słonecznego

1.34, 0.70, 1.25 i 1.63 g/cm3, czyli są
kilkakrotnie mniejsze niż średnia gęstość
Ziemi pe = 5.52 g/cm3. Promienie gi
Rozważania dotyczące budowy Słońca gantów są 4+11 razy większe od promie
dotyczą budowy gwiazd i nie mieszczą nia Ziemi Rffi = 6371 km. Planety giganty
się w ramach tego opracowania. Wszyst nazywane są również „gigantami gazo
kie poza Słońcem ciała w chodzące wymi”, gdyż ich głównymi składnika
w skład Układu Słonecznego można po mi są materiały, które są gazami lub cie
dzielić na kilka grap. Podstawową jed czami w warunkach ciśnienia i tempe
nostką długości, przy pomocy której wy ratury takich, jakie mamy na powierzch
godnie jest wyrażać rozmiary ciał Ukła ni Ziemi. Są to przede wszystkim wo
du Słonecznego, jest średni promień Zie dór molekularny H2, a także wodór me
mi Rffi = 6371 km. Rozmiary (promie taliczny H (w głębokich warstwach,
nie) ciał Układu nie zawsze są decydu w których jest dostatecznie duże ciśnie
jące o przynależności ciała do określo nie), hel He, woda H20 , metan CH4 oraz
nej grupy. Kryteria podziału związane amoniak NH3, występujące oczywiście
są z masami ciał i z ich średnimi gęsto w różnych proporcjach na różnych pla
ściami, które to wielkości są w bliskiej netach i na różnych głębokościach w ich
relacji do składu ciał. Masy ciał Układu wnętrzach. Warstwa gazowa rozciąga się
wygodnie jest porównywać z masą Zie w głąb na głębokość około połowy pro
mi, Mffl = 5,98x 1024 kg. Gęstości porów mienia planety giganta. Określanie głę
nujemy zwykle z gęstościami kilku pod bokości odpow iadającej stałej p o 
stawowych substancji: (1) żelaza, o gę wierzchni (w sensie granicy atmosfera/
stości od 8 g/cm3 w warunkach normal powierzchnia na Ziemi) nie ma sensu
nych do ponad 12 g/cm3 w wysokich ci fizycznego w przypadku planety gigan
śnieniach, (2) skał, o gęstościach z prze ta. Głębokie wnętrza planet gigantów
działu 2^5 g/cm3 oraz (3) materiałów lo zawierająskalno-metalicznejądra. Masy
dowych o gęstościach bliskich 1 g/cm3. jąder szacowane są na około 5% do 30%
Podstawowym pytaniem dotyczącym całkowitej masy planety.
(2)
Planety i satelity grupy Ziemi,
wewnętrznej budowy ciał jest rozkład
masy: czy i w jakim stopniu materiajest inaczej duże ciała skalno-metaliczne lub
wymieszana lub rozwarstwiona? Roz skalne. Są to planety: Merkury, Wenus,
warstwienie następuje (lub raczej już Ziemia i Mars oraz satelity: nasz Księ
dawno nastąpiło albo też już nigdy nie życ oraz Io, wulkaniczny satelita Jowi
zaistnieje) pod wpływem własnego pola sza. Ich gęstości są odpowiednio równe
grawitacyjnego i dlatego nosi nazwę 5.43,5.24,5.52,3.94,3.34 i 3.55 g/cm3.
dyferencjacji grawitacyjnej.
Liczby te odpowiadają gęstościom mie
Przedstawiona poniżej klasyfikacja szanin skał i żelaza w różnych propor
nie zawiera w sobie żadnego odniesie cjach. Masy ciał tej grupy mieszczą się
nia do charakteru ruchu ciał (obieg pla w przedziale (0.012-H )Mffi a ich promie
nety wokół Słońca czy też obieg satelity nie w przedziale (0.27+l)Rffi. Ciała gru
wokół planety), lecz odnosi się tylko py Ziemi m ają zasadniczo struktury
do globalnych własności ciał.
dwuwarstwowe: od zewnątrz skalny
(1)
Planety giganty: Jowisz, Saturn, płaszcz, w głębi metaliczne (żelazo plus
Uran i Neptun o masach odpowiednio domieszki) jądro. Wenus, Ziemia i Mars
318, 95, 14.5 i 17.2 Mffi. Ich gęstości są planetami posiadającymi atmosfery;
średnie wynoszą odpowiednio zaledwie ciśnienia atmosferyczne na powierzchU R A N IA -
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niach tych planet są odpowiednio w sto
sunkach około 100 : 1 : 0.01.
(3) Wielkie satelity lodowe Jowisza
(Europa, Ganimedes, Callisto), Satur
na (Tytan) i Neptuna (Tryton), a także
planeta lodowa Pluton. Ich rozmiary
są porównywalne z naszym Księżycem,
którego promień RK= 1738 km. Gęsto
ści są zdecydowanie mniejsze niż gę
stość Księżyca i niż gęstości typowych
materiałów skalnych. Gęstości Ganimedesa, Callisto, Tytana, Trytona i Plutona
wynoszą około 2 g/cm3; gęstość Euro
py to 3.05 g/cm3. Materiały lodowe,
głównie zamarznięta woda, stanowią
górną warstwę każdego z ciał tej grupy.
Grubość lodowej warstwy wynosi od co
najwyżej 100 km na Europie do kilku
set kilometrów (około 1/3 promienia) na
pozostałych ciałach tej grupy. Wnętrza
wielkich satelitów lodowych to skalne
lub skalno-metaliczne jądra. Obserwa
cje dotyczące pól magnetycznych sate
litów (np. obserwacje prowadzone od
1995 r. przez sondę Galileo w układzie
Jowisza) dostarczają decydujących do
wodów za i przeciw istnieniu żelaznych
jąder. W szczególności analiza danych
dotyczących pól m agnetycznych Io
i Ganimedesa pozwoliła na zbudowanie
ich modeli z jądrami z mieszaniny eutektycznej Fe-FeS.
(4) Satelity lodowe średniej wielko
ści: 6 satelitów Saturna (Mimas, Enceladus, Tethys, Dione, Rhea, Iapetus),
5 Urana (Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, Oberon) oraz Charon, satelita Plu
tona. Są to ciała o promieniach z prze
działu (200+ 800) km , czyli około
(0.03+0.12)Rffi. Masy tych satelitów to
zaledwie (10 5+10 3)Mffi. Gęstości wynoszą (1+1 .7) g/cm3, czyli niewiele prze
wyższają gęstość lodu wodnego.
(5) Planetoidy (asteroidy) z pasa po
między orbitami Marsa a Jowisza. Są to
ciała skalne o promieniach od 500 km
w dół. Tych, których promienie są więk
sze niż 100 km, znanych jest zaledwie
około 20. Liczba planetoid o wyznaczo
nych orbitach wynosi kilka tysięcy,
a liczba wszystkich zaobserwowanych
kilkanaście tysięcy; rokrocznie odkrywa
nych jest ponad sto nowych. Niektóre
satelity planet (np. Phobos i Deimos —
satelity Marsa, także cztery małe sateli
ty Jowisza najbardziej oddalone tej pla
nety) są prawdopodobnie schwytanymi
planetoidami. Wyznaczanie rozmiarów,
a więc także gęstości planetoid, jest trud
ne, a uzyskane wyniki obarczone są du
4/1998

(6a) Małe satelity lodowe wielkich
żymi błędami. Rozsądnym przedziałem
gęstości jest (2+3) g/cm3, a więc gęstość planet. Przykłady: Janus i Epimetheus
materiału skalnego. Laboratoryjne bada — porowate satelity Saturna o gęsto
nia materiału meteorytów (o których ściach około 0.5 g/cm3.
(6b) Jądra komet. Przykład: jądro
sądzi się, że znaczna ich część pochodzi
z pasa asteroidów) pozwalają na stwier komety Halley’a — jedyne jądro komedzenie, że niektóre meteoryty majągeo- tarne, które dzięki misji do komety
logicznie zapisaną historię świadczącą w 1986 r., zostało sfotografowane z roz
że przebywały w warunkach wysokich dzielczością pozwalającą na rozróżnia
ciśnień i temperatur. Stanowi to pośred nie szczegółów.
(6c) Pozasatumowe obiekty „asteroni dowód świadczący o pochodzeniu
meteorytów z wnętrz planetoid o radial ido-kometopodobne”: Centaury —bli
żej oraz obiekty pasa Kuipera — dalej.
nie zróżnicowanej strukturze.
(6)
Ciała lodowo-skalne pochodzą Uzasadnijmy określenie wprowadzo
ce z obszarów dalszych niż orbita Jo ne dla tej ostatniej podgrupy. Gdy obiekt
wisza, tj. uformowane w tych chłodnych mineralno-lodowy poruszający się po
obszarach i, stale lub prawie stale, tam wydłużonej orbicie eliptycznej zbliża się
przebywające. Określenie „prawie sta do Słońca, to zaczynają z niego sublile” odnosi się do komet, a dokładniej do mować łatwolotne lody N2, CO, CH4,
tych komet, które są obserwowane z Zie C H ,0, NH3, C 0 2, (w takiej kolejności,
mi. Jeśli los (czytaj: statystycznie przy- w miarę zbliżania się do Słońca) i wo
kół obiektu powstaje otoczka gazowa,
podobnie jak wokół jądra komety. Chi
ron, ciało o rozmiarach rzędu 100 km,
jest pierwszym wykrytym obiektem tego
typu.
(7) Drobne, o rozmiarach z przedzia
łu (n,m+m), ziarna mineralne i lodowe
rozproszone w Układzie lub tworzące
regularne stacjonarne struktury (pierście
nie Saturna, a także pozostałych trzech
planet gigantów).
(8) Indywidualne cząsteczki, atomy,
jony i elektrony pochodzące ze Słońca
(wiatr słoneczny) oraz z atmosfer pla
netarnych. Cząstki wchodzące w skład
wiatru słonecznego można traktować
jako ogromne rozciągnięcie w przestrze
ni bardzo rozrzedzonej korony słonecz
padkowe oddziaływanie grawitacyjne) nej . Korona widoczna w czasie zaćmień
wrzuci kometę do wnętrza Układu Pla Słońca ma grubość rzędu jednego pro
netarnego, to oczekiwany czas życia ko mienia słonecznego, czyli rzędu milio
mety staje się bardzo krótki w porówna na kilometrów. Wiatr słoneczny dociera
niu z czasami życia Układu. Ogrzewa daleko poza granicę Układu Planetarne
ny promieniowaniem słonecznym lód go: jak daleko? — oczekuje się, że na to
kometamy po prostu odparowuje i do pytanie dadzą odpowiedź instrumenty
mieszkowy składnik mineralny ulega ciągle pracujące na Voyagerach.
Wydaje się celowe, aby po przedsta
rozproszeniu. Forma geometryczna brył
lodowo-skalnych o małych rozmiarach wieniu powyższej klasyfikacji ciał Ukła
i o małych masach często bardzo różni du Słonecznego wymienić rodzaje od
się od kuli, a więc „promienie” mają sens działywań (rodzaje sił) decydujących
wartości średnich. Te średnie promienie o ruchach ciał Układu. Siły grawitacyj
n ależą, pow iedzm y, do przedziału ne mają zasadnicze znaczenie dla ruchu
(0.1+100) km. Gęstości ciał tej grupy ciał dostatecznie dużych, zakwalifiko
szacowane są na (0.1+1) g/cm3, a więc wanych do grup (1) - (6). Jednak orbity
są mniejsze nie tylko od gęstości mine komet (grupa 6b), a więc ciał tracących
rałów, ale także od gęstości lodu; stąd masę pod wpływem promieniowania
wynika, że struktura ciał jest porowata. słonecznego, wskazują na występowa
W bardzo szerokich ramach tej grupy nie niewielkich efektów niegrawitacyjnych związanych z wyrzucaniem z jąciał mieszczą się:
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dra komety strum ienia sublimującej
masy. O ddziaływ ania zdecydowanie
różne od tylko grawitacyjnych uwidacz
niają się dla ciał najmniejszych (<mm),
a mianowicie dla drobnych ziaren ciał
stałych zaklasyfikowanych do grupy (7):
ruch ziaren rządzony jest przez przycią
gającą grawitację i przez odpychające
działanie ciśnienie promieniowania sło
necznego. W zględne znaczenie tego
ostatniego staje się coraz bardziej istot
ne dla ziaren o coraz mniejszych rozmia
rach. Dla dynamiki indywidualnych czą
stek naładowanych elektrycznie (grupa
8) najważniejsze są oddziaływania elek
tromagnetyczne.

Formowanie się
Układu Słonecznego
Każda rozsądna teoria powstania Ukła
du Słonecznego i jego ewolucji musi
prowadzić od jakiegoś stanu początko
wego, zapostulowanego przez autora
teorii i zgodnego z obserwacjami astro
nomicznymi dostępnymi w chwili bu
dowy teorii, do stanu współczesnego,
zgodnego z aktualną wiedzą o Układzie
Słonecznym. Jeśli zastosujemy takie podejście|dó wiedzy astronomiczno-fizycznej o Słońcu oraz mjlanetach i ich sate
litach, jaką była o flp rzed około 200 laty,
to model pow stai^U k ład u znany jako
hipoteza Kanta i Laplace’a okaże się
bardzo rozsądny: stan końcowy, w po
staci obserwowanych zagęszczeń mate
rii (Słońca, planet, satelitów) powstał na
skutek działania siły grawitacji oraz siły
odśrodkowej w wirującym dysku roz
rzedzonej materii gazowej. Taki opis for
mowania się Układu jest akceptowalny
do dzisiaj i jest on powszechnie uznany.
W tym miejscu dygresja: „konkurencyj
ne”, katastroficzne podejście do mode
lowania procesu formowania się Ukła
du (np. przejście jakiejś gwiazdy w są
siedztwie Słońca, wpływ gwiazdy super
nowej na kondensację mgławicy wokółsłonecznej) miało swoje wzloty i upad
ki, ale nigdy nie znalazło tak dobrego
potwierdzenia teoretycznego jak teoria
kondensacyjna. Co więcej, dane obser
wacyjne z ostatnich lat, dotyczące nie
których gwiazd, pozwalająna stwierdze
nie, że właśnie widzimy procesy kon
densacji wokółgwiazdowych obłoków,
a więc także, prawdopodobnie, procesy
powstawania planet.
Poszukiwanie odpowiedzi na pytania
szczegółowe stanowi ciągle jeszcze pro
ces badawczy, daleki do ostatecznego
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zakończenia. Oto przykłady takich pod
stawowych pytań: Jak długo trwał pro
ces formowania się planet? Czy pla
nety formowały się w tych samych od
ległościach od Słońca, na których są
ich obecne orbity? Dlaczego istnieją
dwie grupy planet o zdecydow anie
ró żnych m asach i różn y ch g ę sto 
ściach? Jak powiązać gęstości planet
z ich składem , czyli ja k a je st w e
w nętrzna budow a planet? Dlaczego
planety giganty mająukłady satelitów?
W oparciu o tzw. datowanie izotopo
we, czyli o dane dotyczące rozpowszech
nienia pierwiastków prom ieniotw ór
czych oraz produktów ich rozpadu
(na Ziemi, na Księżycu, w materii me
teorytowej) stwierdzono, że wiek Ukła
du Słonecznego wynosi około 4.6x109
lat. Stanu początkowego materii, z któ
rej sformował się nasz Układ Słonecz
ny (tj. stanu sprzed prawie 5 miliardów
lat) ani też stanów pośrednich odpowia
dających różnym etapom formowania
się tego Układu oczywiście nie znamy
i (z jednym wyjątkiem) nie możemy
znać z bezpośrednich obserwacji. Ten
wyjątek to materia jąder komet, która
w znacznej części zachowała się w sta
nie prawie nie zmienionym od chwili
uformowania się jąder kometamych. Po
nadto, obserwacje astronomiczne do
czają informacji dotycz;^ych; różnych
układów typu gwiazda plus materia ją
otaczająca. Najwygodniejszą dla inter
pretacji sytuarią jest taka. w której ob
serwowana gwiazda centralna jest po
dobna do naszego Słońca w takim sta
nie ewolucji, w jakim znajdowało się ono
w przeszłości, 5 miliardów lat temu.
0 niektórych układach typu „gwiazda
z otoczką” sądzi się, że przedstawiają
one wczesne stadia formowania się sys
temów planetarnych: dane spektrosko
powe dotyczące m aterii otaczającej
gwiazdę wskazują na to, że materia ewo
luuje w stronę odpowiadającą formowa
niu się planet. W szczególności spektro
skopia pozwala na stwierdzenie wystę
powania ziaren skalnych (krzemiano
wych) oraz materii lodowej (lód wodny
1 inne lody) w dyskach wokółgwiazdo
wych.
Stan końcowy, tj. dzisiejszy stan na
szego Układu Słonecznego, a zwłaszcza
jego centralnej części, ja k ą stanowi
Układ Planetarny, jest znany z dobrą do
kładnością. Przed przystąpieniem do
opisu procesu formowania się Układu
Słonecznego musimy zdać sobie spra
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wę z podstawowych danych dotyczą
cych współczesnych odległości, mas
oraz składu ciał występujących w tym
Układzie.
Odległości w Układzie Słonecznym
najwygodniej jest mierzyć, wprowadza
jąc jako jednostkę średni promień orbi
ty Ziemi równy 149.6 miliona kilome
trów; ta odległość nazwana jest jednost
ką astronomiczną (j.a.). Merkury, planeta
najbliższa Słońca, ma średni promień
orbity równy 0.4 j.a., a Neptun, najdal
sza od Słońca planeta gigant a jednocze
śnie najdalsza „prawdziwa” planeta, ma
średni promień orbity równy 30 j.a. Dzie
wiąta planeta, Pluton, może być sklasy
fikowana nie jako „prawdziwa” plane
ta, lecz jako wielki (być może najwięk
szy?) obiekt tak zwanego pasa Kuipera,
tj. wokółsłonecznego obszaru pierście
niowego o promieniach wewnętrznym
i zewnętrznym szacowanych odpowied
nio na około 40 j.a. oraz na kilkaset jed
nostek astronomicznych. Promień Ukła
du Planetarnego (ale nie Układu Sło
necznego!) można więc zdefiniować,
chyba najtrafniej, jako promień orbity
Neptuna (30 j.a.). Można także zdefinio
wać go jako najdalszy zasięg Plutona (50
j.a.) na jego silnie wydłużonej orbicie
eliptycznej lub też jako zewnętrzny projasa Kuipera. Niezależnie od tego,
która definicja promienia Układu Plane
tarnego zastanie przyjęta, okazuje się, że
U kład ten je s t silnie spłaszczony.
W szczególności „prawdziwe” planety,
od Merkurego do Neptuna poruszają się
wewnątrz walcowego plastra o stosun
ku grubości do promienia równym zale
dwie 1/30. Ten prawie płaski Układ Pla
netarny jest zanurzony w centrum sfe
rycznego Układu Słonecznego rozciąga
jącego się do takiej odległości od Słoń
ca, w której jego pole grawitacyjne prze
staje być silniejsze niż pole grawitacyj
ne pochodzące od środka masy Galak
tyki lub od pól gwiazd najbliższych Słoń
cu. Analiza statystyczna dotycząca or
bit kometamych pozwoliła na zapostulowanie istnienia tzw. obłoku Oorta,
tj. sferycznego obszani wokółsłoneczne
go o promieniu (R lO )xlO 4 j.a., w któ
rym to obszarze znajduje się ogromna
liczba 10(l3±l) komet. Tak więc Układ
Słoneczny to Słońce plus Układ Plane
tarny (od Merkurego do Neptuna) plus
obiekty pasa K uipera, plus kom ety
chmury Oorta, plus drobna materia (pył
meteorytowy, wiatr słoneczny) rozpro
szona w całym Układzie.
4/1998

Masa Słońca M s = 1.989x1030 kg =
3.33X105 Mffi, gdzie Mffi = 5.976xl024
kg jest masą Ziemi. Masa wszystkich
planet oraz ich satelitów to 447 Mffi,
a więc zaledwie 0.00134 M s . Cztery pla
nety giganty (Jow isz, Saturn, U ran
i Neptun) m ają masy wynoszące odpo
wiednio 318, 95, 14.5 i 17.2 Me , czyli
łącznie 445 M0. Masy Merkurego, We
nus, Ziemi i Marsa wynoszą odpowied
nio 0.055,0.815, I i 0.107 Me czyli ra
zem zaledwie 2Mffi. W tym uproszczo
nym zestawieniu masy Plutona, masy
planetoid (czyli asteroidów) oraz masy
satelitów planet można pominąć. Tak
więc prawie cała masa Układu Planetar
nego zawarta jest v\,planetach gigantach.
Masa komet i obiektów pasa Kuipera,
a także masa drobnej materii rozproszo
nej w całym Układzie Słonecznym nie
jest dokładnie znana, ale szacowana jest
łącznia na kilka mas Ziemi M0 .
W; skład w sp ółczesnego Słońca
wchodzi przede wszystkim wodór H,
któregb masa wynosi 0.71 M@oraz hel
He o masie 0.27 M@. Wszystkie pozo
stałe pierwiastki określane są wspólnie
jako „ciężkie” i m ają masę zaledwie
0.02 M@. Aż 99% masy pierwiastków
ciężkich zawarte jest w zaledwie 8 naj
obficiej występujących pierwiastkach,
którymi są węgiel C, azot N, tlen O, neon
Ne, magnez Mg, krzem Si, siarka S
i żelazo Fe. Głównymi pierwiastkami
budulcowymi skał sąFe, Mg, Si, O. Pier
wiastki, z których powstały lody to H,
O, C, N. Średni skład planet jest wyraź
nie różny od składu Słońca: wodoru
i helu jest mniej, a pierwiastki skałotwórcze stan o w ią ułam ek rów ny około
0.K 0.2 całkowitej masy planet. Przyj
mując rozsądne założenie, że Słońce
i planety formowały się z tego samego
materiału pierwotnego, musimy zauwa
żyć, że wodór i hel nie weszły w począt
kowej proporcji w skład planet, lecz
w znacznym stopniu zostały usunięte
z obszaru, w którym planety się formo
wały.
Ogólnie akceptowana i stale rozwi
jana teoria powstania Układu Słonecz
nego bazuje na fundamentalnych pra
cach rosyjskiego naukowca W. S. Safronowa, szeroko (po angielsku) rozpo
wszechnionych w roku 1969 i w latach
następnych. Ogromny wkład w rozwój
teorii m ają Amerykanie A. Cameron
i G. Wetherill oraz wielu innych. Teoria
startuje od sytuacji, w której materiał
z jakiego później uformował się Układ
4/1998

Słoneczny, stanowił kulistą, wirującą
masę rozrzedzonego gazu, czyli Mgła
wicę Protosłoneczną. Przy założeniu, że
Układ Słoneczny formował się z wła
snego pierwotnego materiału tej Mgła
wicy, a nie był zasilany materiałem z ze
wnątrz, początkowa masa Mgławicy
musiała być nie mniejsza niż współcze
sna masa Układu, czyli musiała wyno
sić co najmniej 1.0014 M@. Obliczenia
wskazują na to, że w procesie ewolucji
od pierwotnej Mgławicy do młodego
Układu Słonecznego część materii była
rozpraszana w przestrzeń międzygwiazdową. Ale ocena, jaki ułamek masy zo
stał stracony, nie jest łatwa. Dlatego też
modele teoretyczne startują od „Mgła
w icy o m ałej m asie” równej około
1.1 M @lub od „Mgławicy o dużej ma
sie” równej kilku masom Słońca.
Nie ma żadnych przekonywających
argumentów przemawiających za istot
ną ewolucją orbit planetarnych od czasu
sformowania się planet do chwili obec
nej . Dlatego też wygodnym i rozsądnym
założeniem teorii formowania się planet
jest przyjęcie, że akrecja, tj. formowa
nie się planet z materiału rozproszone
go, następowała na orbitachj>|aiietaj>
nych niewiele różniącyęh się od obec
nych.
W uproszczonym Jgęciu, etapy for
mowania się Układu Słonecznego to:
(1) Rotacja i spłaszczanie się Mgła
wicy Protoplanetarnej o początkowym
kształcie kuli o promieniu rzędu 100 j.a.
do formy płaskiego dysku. Formowanie
się gwiazdy centralnej -— Słońca. Moc
promieniowania tego młodego Słońca
wynosiła zaledwie 0.7 mocy wysyłanej
przez Słońce obecnie. Różnicowanie się
temperatury i gęstości dysku: obszar cen
tralny bardziej gorący i bardziej gęsty; ob
szar zewnętrzny chłodny i rozrzedzony.
(2) Kondensacja pierwotnego ma
teriału gazowego zachodząca wg poniż
szego schematu: trudnolotne materiały
skałotwórcze (np. krzemiany, żelazo)
kondensują w warunkach wyższych
temperatur, a więc już w obszarze bli
skiego sąsiedztwa Słońca; łatwolotne
m ateriały gazow e albo kondensują
w formie lodów (przede wszystkim i naj
bliżej Słońca lód wodny H20 , a dalej
także zestalone C 0 2, CO, ŃHV CH4).
Graniczna odległość od Słońca odpowia
dająca kondensacji materiałów skalnych
i żelaza to zaledwie ułamek j.a., a odle
głość odpowiadająca kondensacji lodu
H20 to około 2.8 j.a. od Słońca. Wolny
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wodór, a także hel ućiekają całkowicie
z wewnętrznej części dysku oraz czę
ściowo z obszarów centralnych i ze
wnętrznych.
(3) Zderzanie się z niewielkimi pręd
kościami (0.001-H) m/s drobnych zia
ren ciał stałych prowadzące do ich
„zlepiania się” w wyniku działania
przyciągających sił typu Van der Waalsa. Kolejne zderzenia prowadzą do zróż
nicowania się rozmiarów ziaren. W re
zultacie, w czasie 1 do 100 milionów lat
formują się planetezymale, tj bryły o roz
miarach rzędu setek metrów a następnie
bryły kilometrowe. Planetezymale po
ruszają się zgodnie z prawami Keplera,
po wokółsłonecznych orbitach eliptycz
nych nachylonych wzajemnie pod nie
wielkimi kątami. Prędkości zderzeń stają
się większe, rzędu ( K I 00) m/s; oddzia
ływania grawitacyjne pomiędzy planetezymalami a drobnymi ziarnami stają
się istotne. Planetezymale największe
chwytają inne ziarna najbardziej skutecz
nie i w rezultacie gwałtownie rosną
w przyszłe planety skalne lub formują
jądra przyszłych planet gigantów.
(4) Etap formowania się planet od
planetezymali do planet o współczeych masach, który trwał 10<7+8) lat.
Łteriał lotny zostaje „wymieciony”
izaru wewnętrznego i planety skalńczą swój wzrost. Przyszłe plane
ty giganty rosną w dalszym ciągu, sku
piając w okół^arinycł^ jgder (których
masy są podobne dla wszystkich czterech
planet gigantów) wodór, hel i te pierwiast
ki lotne, *tórych powstały lody.
(5) Epoka wielkich zderzel, trwa
jąca aż do'lvyczerpania zasobu planete
zymali. Z tego okresu być może pocho
dzi nasz Księżyfc będący (wg jednej
z możliwych do zaakceptowania teorii)
produktem zderzenia ciała wielkości
Marsa z Protoziemią. Epoka ta trwała kil
kaset milionów lat i zakończyła formo
wanie się pokraterowanych powierzch
ni niektórych ciał pozbawionych atmos
fer (powierzchni Merkurego, Księżyca,
kilku satelitów planet gigantów).
W powyższym schemacie brak jest
dyskusji pow stania pasa planetoid,
obiektów pasa Kuipera oraz komet (do
kładniej :jąder komet), a także systemów
satelitarnych wokół planet gigantów. Nie
można wykluczyć, że oddziaływanie
grawitacyjne szybko rosnącego Jowisza
ograniczyło wzrost skalnych planetezy
mali w pasie pomiędzy orbitami Marsa
i Jowisza i w ten sposób powstał pas pla-

153

netoid. Pozasatumowe i dalsze, pozanep- powiązanych oddziaływaniami grawita i kg, jest proporcjonalna do iloczynu
tunowe planetezymale formowały się cyjnymi (przede wszystkim), od ewolu p2R2. Podane wzory wyraźnie wskazu
w chłodnym (odpowiednio <60 K oraz cji poszczególnych ciał tego Układu. j ą że energia grawitacyjna akumulowa<40 K) rozrzedzonym ośrodku, którego W poniższym opracowaniu przedstawio na w procesie akrecji ma zasadnicze zna
głównym składnikiem były lody. Plane na jest ewolucja nie Układu Słoneczne czenie dla ciał dużych (planety giganty,
tezymale sformowane bliżej zostały zu go jako całości, lecz ewolucja indywi planety grupy Ziemi, wielkie satelity),
żyte jako materiał budulcowy planet gi dualnych ciał (oprócz Słońca) należą ale może być pominięta przy rozważa
gantów lub też zostały grawitacyjnie wy cych do tego Układu. Dla sprecyzowa niu ewolucji ciał małych, np. jąder ko
rzucone poza Układ Planetarny, tworząc nia: mówiąc o ewolucji planety lub in met. Rozważmy przykład Jowisza po
chmurę komet, której istnienie zapostu- nego ciała Układu, rozpatrujemy zmia równywanego z Ziemią. Jowisz ma pro
lował w 1950 r. holenderski astronom ny w czasie własności fizycznych ciała, mień około 11 razy większy niż promień
Oort. Nasuwa się tutaj analogia dyna a dokładniej, ewolucję jego budowy we Ziemi, a gęstość Jowisza jest około
miczna z sondami Voyager 1 i 2, które wnętrznej oraz zmiany zachodzące 4 razy mniejsza niż gęstość Ziemi; tak
także dzięki oddziaływaniu grawitacyj na jego powierzchni. Nie interesujemy więc dla Jowisza iloczyny p2R3 i p2R2
nemu planet gigantów poleciały poza się zmianami dotyczącymi własności dy są około 77 i około 7 razy większe niż
Układ Planetarny. Planetezymale poza- namicznych ciała, a więc ewolucjąjego dla Ziemi. Zapamiętajmy te wyniki i po
neptunowe z racji odległości podlegały orbity, zmianami prędkości rotacji ani wróćmy na Ziemię: wiadomo, że tem
(i oczywiście podlegająobecnie) znacz precesją osi rotacji.
peratura warstw głębszych jest większa
nie słabszym oddziaływaniom planet gi
Ewolucja własności fizycznych ciał niż płytszych; ciepło przepływa więc
gantów i dlatego pozostały w obszarze Układu Słonecznego przebiegała i nadal w kierunku od dołu do powierzchni. Jest
swego powstania, stanowiąc obiekty przebiega pod wpływem kilku różnych to tak zwany geotermiczny strumień cie
pasa Kuipera. Obiekty kometame prze źródeł energii o istotnie różnym znacze pła. Jeśli porównamy ten strumień „od
bywające w chmurze Oorta są oczywi niu w konkretnych przypadkach. Wymie dołu” ze strumieniem promieniowania
ście, z powodu ogromnych odległości, nimy te źródła energii i omówimy przy słonecznego przychodzącym „od góry”
nieobserwowalne z Ziemi. Liczba zna kłady działania niektórych z nich, prowa do granicy atmosfflry ziemskiej, to oka
nych obecnie obiektów pasa Kuipera dzące do ewolucji ciał Układu.
że się, że strumień słoneczny jest około
wynosi około 60 i corocznie wzrasta
(1) Wewnętrzne, poakrecyjne, pier 5000 razy silniejszy. Ale dla Jowisza,
0 kilka nowo odkrywanych.
wotne źródła energii istniejące w cia a także dla pozostałych planet gigantów
Powstanie układów satelitarnych łach. Akrecja to proces wzrostu jakie proporcja strumienia energii słonecznej
wokół planet gigantów przebiegało po goś ciała, np. planety, satelity lub jądra do strumienia energii wewnętrznej jest
dobnie jak powstanie Układu Planetar komety w wyniku kondensacji i łącze zaledwie rzędu jedności! A przecież
nego wokół Słońca. Lecz skala prze nia się materiału pyłowo-lodowo-gazo- energia wewnętrzna w Ziemi jest wy
strzenna była około stukrotnie mniejsza, wego pochodzącego z pierwotnej mgła starczająco duża. aby napęd/ać tak po
a skala czasowa około stukrotnie krót wicy protoplanetamej. Zastanówmy się tężne ruchy, jakimi są prądy konwekcyj
sza. Satelity sformowały się z lodowo-' nad ilością energii zakumulowaną w pro ne prowadzące do mieszania się” ma
-skalnego materiału dysków wokółpla- cesie akrecyjnego wzrostu ciała, tj. ener teriału płaszcza Ziemi. To mieszanie
netamych, które powstawały wokół pla gią wnoszoną do rosnącego ciała przez przejawia się na powierzchni Ziemi
net gigantów. Satelity Marsa a także spadające nań ziarna. Im większe jest ro w postaci tzw. tektoniki płyt litosfery:
drobne, najbardziej oddalone satelity snące ciało, tym szybciej uderzają w nie pow^ają pęknięcia dna oceanów, a kon
planet gigantów są prawdopodobnie go spadające ziarna i tym intensywniej tynenty przemieszczają się względem
schwytanymi srawitacyjnie obiektami, ogrzewają jego powierzchnię kosztem siebie z prędkościami kilku cm/rok. Nie
które sformowały się bezpofreflffiPw części swojej energii kinetycznej (cześć jest wykluczone istnienie zjawisk zbli
dysku okołosłonecznym a nie w dyskach energii zostaje wypromieniowywana żonych do tektoniki płyt na Wenus,
wokółplanetamych. Układy podwójne w przestrzeń). Korzystając z prawa po Marsie i na wielkich satelitach lodo
Ziemia-Księżyc oraz Pluton-Charon, wszechnego ciążenia, można obliczyć, wych. Na Jowiszu i na pozostałych pla
w których stosunek mas satelita/planeta że energia grawitacyjna zakumulowana netach gigantach strumień energii przy
jest wyjątkowo duży (odpowiednio 1/81 w postaci ciepła w ciele (np. w plane chodzący od dołu do warstw powierzch
1 około 1/10), są układami, których po cie) o promieniu R i o gęstości średniej niowych jest przyczyną gigantycznych
chodzenie próbuje się tłumaczyć — dość p jest proporcjonalna do wyrażenia p2R5. ruchów konwekcyjnych w grubych na
przekonywająco i niewątpliwie bardzo Jeśli podzielimy to wyrażenie przez po tysiące kilometrów atmosferach tych
spektakularnie — jako będące rezulta wierzchnię planety (która jest proporcjo planet. Załóżmy (tylko dla uproszczenia
tami wielkich zderzeń, które nastąpiły nalna do kwadratu promienia, R2) to wyjaśnień), że akrecja zachodziła w spo
przed ponad czterema miliardami lat.
znajdziemy, że wartość energii przypa sób jednorodny, to znaczy, że skład ma
dająca na jednostkę powierzchni plane teriału, z którego narastała, np. planeta
Ewolucja planet, satelitów, astety, np. na 1 m2, jest proporcjonalna do typu Ziemi, był niezmienny w czasie aż
roidów i komet
iloczynu p2R3. Jeśli wyrażenie p2R5po do wyczerpania dostępnego materiału,
Rozpatrując Układ Słoneczny i jego dzielimy przez masę planety (która jest czyli do zakończenia akrecji. W wyniku
ewolucję, należy wyraźnie rozdzielić proporcjonalna do sześcianu promienia, powstała planeta, w której ziarna mate
ewolucję Układu jako systemu bardzo R3) to widzimy, że energia przypadają riału bardziej gęstego (cięższego), np. że
wielu bardzo różnych ciał wzajemnie ca na jednostkę masy planety, np. na laza są na razie, równomiernie przemie-
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(4)
Energia rozpadu izotopów pro
szane z mniej gęstymi (lżejszymi) ziar nie Merkurego i Księżyca a także sateli
mieniotwórczych
ma istotne znaczenie
nami skały. W czasie rzędu dziesiątek tów lodowych (z wyłączeniem Europy)
w
materiałach
skalnych,
w skład których
lub setek milionów lat żelazo powoli wykazująnasycenie kraterami o różnych
wchodzą
te
izotopy.
Energia
ta dodaje
tonie, a materiał skalny pozostaje zebra rozmiarach. N a lodowej powierzchni
się
do
energii
grawitacyjnej.
W skład
ny powyżej. Następuje więc segregacja Europy występuje gęsta sieć spękań
lodów
pierwiastki
promieniotwórcze
nie
materiałów, tzw. dyferencjacja grawita i szczelin, a prawie wcale nie widać kra
terów
uderzeniowych.
Wniosek:
ewolu
w
chodzą
a
więc
ich
rola
dla
ewolucji
cyjna, w wyniku której formuje się że
lazne jądro i skalny płaszcz. Jednocze cja Europy następuje przede wszystkim satelitów lodowych i komet jest mniej
śnie ziarna żelaza, lub raczej jego kro od wewnątrz, a pęknięcia skorupy są wy sza niż dla ciał skalnych.
(5 i 6) Promieniowanie korpuskuple, opadając w głąb planety uwalniają nikiem zmian gęstości H20 przy topnie
niu
i
krzepnięciu
lub
przy
pr^ńiianach1
larne,
docierające od Słońca (wiatr sło
energię graw itacyjną, podw yższając
neczny)
oraz promieniowanie kosmicztemperaturę wnętrza planety.
fazowych pomiędzy różnymi odmiana
mi
krystalicznymi
lodu.
ne^Strumienie
energii związane z tymi
(2)
Oddziaływania grawitacyjne,
(3)
Elektromagnetyczne
promie
zjawiskami
muszą
być uwzględniane
które wg ich skutków podzielimy na:
niowanie
słoneczne
docierające
do
po
przy
badaniach
dotyczących
ewolucji at
(2a) Spokojne, bezkolizyjne, nie pro
mosfer
i
reakcji
chemicznych
w nich za
wadzące do zderzeń, lecz głównie do wierzchni cial. Intensywność promienio
chodzących.
wania
(a
więc
odległość
od
Słońca!)
ma
zmian dynamicznych dotyczących ruchu
Podsumujmy: zasoby pierwotnej
oddziaływujących ciał. Wyjątek stanowi zasadniczy wpływ na tanperaturę po
energii
wewnętrznej, oddziaływania gra
oddziaływanie Jowisz— Io mające pod wierzchniową planet i satelitów, na trwa
łość
i
ewolucję
atmosfer,
na
aktywność
witacyjne
i promieniowanie słoneczne
stawowe znaczenie dla ewolucji Io: wul
są
najważniejsze
dla ewolucji planet i ich
kanizm Io spowodowany jest zmiennym komet. Strumień promieniowania sło
necznego
docierający
(prostopadle)
do
P
aten
tó
w
E
n
erg
ia
wewnętrzna jest nie
w czasie oddziaływaniem grawitacyjnym
powierzchni
1
m2
na
odległości
od
Słoń
zależna
od
odległości
od Słońca i nieza
Jowisza na wnętrze tego satelity porusza
leżna
od
pozostałych
oddziaływań.
We
jącego się po orbicie nieco różnej od okrę ca równej promieniowi orbity Ziemi
wnętrzne
źródła
energii
są
zdetermino
gu. W przeliczeniu na 1 kg masy Io jest wynosi 1360 W/m2, na odległości Jowi
energetycznie najbardziej aktywnym cia sza 50 W/m2, a w punktach przysłonecz- wane przez masę, przez poakrecyjną
łem Układu Słonecznego. Wydajność nym i odsłonecznym orbity Plutona za gęstość i przez skład danego ciała, a te
produkcji materiałów wulkanicznych na ledwie 1.5 i 0.5 W/m2. Promieniowanie z kolei zostały ustalone w chwili zakoń
Io jest tak duża, że nie występują na nim słoneczne jest praktycznie jedynym źró czenia akrecji ciała i nie zmieniają się
kratery pochodzenia uderzeniowego: po dłem energii dla atmosfer Wenus, Zie pod wpływem czynników zewnętrz
wierzchnia Io jest stale zasypywana ma mi, Marsa, Tytana i Plutona. Działanie nych. A tylko ta energia w zasadniczy
erozyjne atmosfer prowadzące do ewo sposób wpływa na globalną (wewnętrz
teriałem z jego wnętrza.
(2b) Gwałtowne, zakończone koli lucji powierzchni planetarnych nie by n ą możliwą w znacznej części objęto
zją, a więc prowadzące do szybkiej ewo łoby możliwe bez dopływu energii pro ści) ewolucję ciała. Aktualna odległość
lucji zderzających się ciał. Wynik zderze mieniowania słonecznego. Erozja i tek p o m ięd zy ro zp atry w an y m ciałem
nia zależy od względnej prędkości ciał tonika płyt spowodowały prawie całko a Słońcem lub jakimś innym obiektem
zderzających się i od stosunku ich roz wite zatarcie śladów kraterów uderzenio Układu Słonecznego wpływa na inten
miarów. Ciało mniejsze kończy na ogół wych na Ziemi. Zmienny strumień pro sywność oddziaływań grawitacyjnych
swoje istnienie z chwilą zderzenia, a cia mieniowania docierający do Plutona po i na strumień promieniowania słonecz
ło większe zapisuje na swojej powierzchni woduje występowanie na przemian sub- nego docierający do powierzchni ciała,
skutek zderzenia w postaci krateru. Wspa- limacji i kondensacji szronu azotowego ale oczywiście nie ma wpływu na we
niałym zjawiskiem zderzeniowym był N , na powierzchni tej planety. Najbar- wnętrzny zasób pierwotnie zakumulo
spadek fragmentów komety Schoemaker- d^ej spektakularny przejaw oddziaływa- wanej energii. Czynniki zewnętrzne
Levy 9 w lipcu 1994 r. na Jowisza. At-* njli promieniowania słonecznego doty mają podstawowe znaczenie dla ewolu
mosfera Jowisza zachowała śla<jly zderzeń c z y ewolucji komet: bryła lodowo-skal- cji atmosfer planetarnych i warstw po
przez kilka miesięcy. Zderzenia-gigan na, która spokojnie i prawie bezewolu- wierzchniowych planet, a także dla ewo
tyczne, tj. zderzenia ciał protoplangfar- cyjnie trwała od miliardów lat w warun lucji ciał poruszających się po silnie wy
nych o masach rzędu mas planet typu kach niskich temperatur (powiedzmy dłużonych orbitach (jądra komet!).
Ziemi, z prędkościami do kilkudziesię <40 K) po zbliżeniu do Słońca zaczyna
ciu km/s, występowały prawdopodobnie gwałtownie sublimować, tracąc ze swe
w końcowej fazie formowania się Ukła go składu wodę i inne lody, a także ma
Profesor Jacek Leliwa-Kopystyński
du Planetarnego. Nie ulega wątpliwości, terię pyłową. Jeśli działanie grawitacyj
jest geofizykiem pracującym w In
że katastroficzne zderzenia stanowiąprzy- ne planet gigantów ustaliło orbitę kome
stytucie Geofizyki Uniwersytetu War
czynę ewolucji asteroidów: pewne aste- ty wewnątrz Układu Planetarnego, to
szawskiego i Centrum Badań Ko
roidy tworzą „rodziny” o podobnych wła czas życia tej komety zostaje zdetermi
smicznych PAN. Jest jednym z pol
snościach optycznych i orbitalnych. Przy nowany: po pewnej liczbie obiegów
skich badaczy biorących udział
puszcza się, że asteroidy jednej rodziny Słońca (powiedzmy po 10 tysiącach
w przygotowaniu misji kosmicznej
stanowią rezultat rozbicia zderzeniowe obiegów z okresem po 100 lat, czyli po
ROSETTA mającej na celu lądowa
go. Powierzchnie planet i satelitów po milionie lat) kometa ulegnie całkowite
nie próbnika na jądrze komety.
zbawionych atmosfer, a więc powierzch mu rozproszeniu.
4/1998
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Stanisław R. Brzostkiewicz

Zagadki
Tytana
T

Zdjęcie Tytana w świetle widzialnym
uzyskane przez Voyagera2 z odległości
2.3 min km (fot. NASA/JPL).

c
Nocna strona Tytana sfotografowana
przez Voyagera 2. Poświata wokół
krawędzi tarczy tego księżyca świadczy
o obecności gęstej atmosfery.
(fot. NASAIJPL)
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ytan to jeden z największych i za turna i w widmie tym wykrył dość sil
razem najbardziej zagadkowych ne linie metanu. Teraz nie było już
księżyców w Układzie Słonecznym.
wątpliwości — Tytan musi mieć at
Pod względem rozmiarów i masy ustę mosferę, składającą się — jak w ów 
puje — co łatwo odczytać z zamiesz czas sądzono — głów nie w łaśnie
czonej na sąsiedniej stronie tabeli — z tego zw iązku chem icznego. Mało
jedynie Ganimedesowi, toteż można go kto jednak w tedy przypuszczał, by
obserwować za pomocą lunety mało co była ona zbyt gęsta i wielu dośw iad
silniejszej od tej, która służyła Galile czonych obserwatorów traktowało do
uszowi do obserwacji odkrytych przez strzeżone na tarczy księżyca szczegó
niego czterech największych księży ły jako trwałe, znajdujące się na po
ców Jowisza. Można zatem śmiało po w ie rz c h n i tw o ry to p o g ra fic z n e .
wiedzieć, że astronomowie także ob W oparciu o ich obserwacje usiłowali
serwują Tytana już ponad trzy stulecia nawet wyznaczyć okres rotacji Tyta
(został odkryty 25 marca 1655 roku na, co im się oczywiście nie udawało
przez Christiana Huygensa), lecz mimo i dziś nikogo ju ż to nie dziwi. Po pro
to aktualna wiedza o nim — przynaj stu księżyc ten posiada nieprzeźroczy
mniej w porównaniu z wiedzą o wspo stą dla światła atmosferę i w w idzial
mnianych wyżej księżycach „galile- nym przed ziale w idm a nie m ożna
uszowych” — jest więcej niż skrom z Ziemi dostrzec tworów na jego po
na. Winić za to należy atmosferę naj wierzchni.
większego księżyca Saturna, gdyż wo
Co zatem na tarczy Tytana mogli
bec niej bezsilne są zarówno najwięk w id zieć d aw n iejsi o b se rw a to rzy ?
sze teleskopy naziemne, jak i kamery Za przykład niech posłuży Comas Sola,
przelatujących w jego pobliżu sond ko który 13 sierpnia 1907 roku dostrzegł
smicznych. Tak gęstej i rozległej at na tym księżycu dwie jasne, dokładnie
mosfery nie posiada żaden inny księ koliste plamy. Na razie uczeni nie po
życ w Układzie Słonecznym.
trafią wyjaśnić tego zjawiska i trudno
Pierwsze, nieśmiałe jeszcze speku powiedzieć, czy im się to kiedykolwiek
lacje odnośnie atmosfery Tytana ro uda, chociaż takiej m ożliw ości nie
biono ju ż w XIX stuleciu. W nikliwi można całkiem wykluczyć. Dzięki bo
obserwatorzy dość wcześnie bowiem wiem nowym technikom obserwacyj
zauważyli, że natężenie barwy wyraź nym i burzliwemu rozwojowi astronau
nie wzrasta przy brzegach tarczy tego tyki uzyskaliśmy o odległych obiektach
księżyca, a to pow inno św iadczyć kosmicznych tyle cennych informacji,
za istnieniem otaczającej go powłoki o czym nawet jeszcze pół wieku temu
gazowej i o jej w łaściw ościach ab nikomu się nie śniło. Tak więc i w przy
sorpcyjnych. Definitywne rozw iąza padku Tytana ta niekorzystna sytuacja
nie zagadki nastąpiło dopiero pół w ie musiała się odmienić, początek zaś zro
ku temu i zaliczyć to można do naj biła sonda Voyager 1, która 12 listopa
c ie k a w s z y c h o sią g n ię ć G e ra rd a da 1980 roku minęła interesujący nas
P. Kuipera, bo to on właśnie w latach księżyc zaledwie w odległości około
1943-1944 badał widmo światła od 4000 km i przekazała na Ziemię wiele
bitego od największego księżyca Sa ważnych o nim informacji. Uzyskane
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za pom ocą Voyagera 1 dane pozwoliły
wreszcie wyznaczyć prawdziwe roz
miary Tytana, bo według jednych ob
serwatorów jego średnica miała wyno
sić tylko 4200 km i w tym przypadku
zajmowałby trzecie miejsce, ale we
dług innych m iał mieć aż 5800 km
średnicy i być największym księżycem
w Układzie Słonecznym. I w tym przy
padku winę ponosi niezwykła atmos
fera największego księżyca Saturna.
Tytan — jak to wykazały dane uzy
skane w ramach sond Voyager (druga
z nich układ Saturna badała 26 sierp
nia 1981 roku) — posiada atmosferę
sięgającą co najmniej do wysokości
500 km. Jest ona nadzwyczaj gęsta,
przynajmniej o 50% gęstsza od atmos
fery naszej planety i przy tym — po
dobnie jak ziemska — składa się głów
nie z azotu (N2). Jego zawartość w at
mosferze Tytana wynosi od 65 do 98%,
a drugie pod tym względem miejsce
zajm uje m etan (CH4) — od 0.2 do
10%, choć według niektórych badaczy
wyprzedza go argon (Ar). Poza tym
w tej niezwykłej atmosferze występu
ją, lecz ju ż tylko w śladow ych ilo
ściach, takie związki, jak: etan (C2H 5),
etylen (C2H4), acetylen (C2H2) i cyja
nowodór (HCN). M inimalna tempera
tura atmosfery Tytana wynosi 73 kel
winy (-200° C) i występuje na wyso
kości 42 km, gdzie tw orzą się gęste
obłoki metanu. W tak niskiej tempera
turze przyjmuje on ciekłą postać i —
jak się przypuszcza — jego krople opa
dają ku powierzchni księżyca. Tu jed 
nak temperatura wzrasta do 94 kelwi
nów (-179° C) i przekracza tempera
turę wrzenia metanu, toteż najprawdo
podobniej ponownie paruje on i wzno
si się ku górze. Proces parowania po
winien być tam bardzo wydajny, bo
krople metanu z uwagi na m ałą siłę cią
żenia opadają bardzo wolno, zaledwie
z prędkością 1.6 m/s. Niestety, na ra
zie nie posiadamy prawie żadnych in
formacji o warunkach panujących na
powierzchni Tytana i są to tylko spe
kulacje teoretyczne. Dotyczy to nawet
tamtejszego oświetlenia, które — jak
się ocenia — jest około tysiąca razy
słabsze niż przy powierzchni naszej
planety. Nie znaczy to jednak wcale,
by było tam zupełnie ciemno, gdyż ra
czej panuje półmrok. W każdym razie
podczas dnia na powierzchni Tytana
powinno być dużo jaśniej niż na Ziemi
nocą w okresie pełni Księżyca.
4 /I9 9 8

Zagadki, zagadki, zagadki... Nie są
to wcale puste słowa, bo wciąż bardzo
mało wiemy o procesach przebiegają
cych w atmosferze Tytana, zwłaszcza
zaś w jego dolnych warstwach. Nale
ży zatem odnosić się z dużą rezerwą
do wszelkich poglądów na ten temat,
gdyż w ynikają one nie tyle z danych
obserwacyjnych, co raczej opierająsię
0 rozważania teoretyczne. Odnosi się
to także do hipotezy, z którą wystąpio
no właściwie już po otrzymaniu danych
z sond Voyager, a która— jak się prze
konamy — jest z nimi nieco sprzecz
na. Hipoteza ta głosi bowiem, że na
powierzchni Tytana znajdują się duże
ilości ciekłego metanu, czyli że istnie
je tam coś w rodzaju globalnego oce
anu. A tymczasem z danych otrzyma
nych z sond Voyager wynika, iż naj
niższe warstwy tej atmosfery wydają
się być zaskakująco „suche”, co nie
byłoby chyba możliwe w przypadku
występowania na księżycu tak dużych
ilości ciekłego metanu. Źródłem tej
sprzeczności są zbyt skąpe informacje
na temat warunków panujących na po
wierzchni Tytana lub może mamy tu
do czynienia z jeszcze jedną zagadką?
Wyjaśnienia powyższej wątpliwości
podjął się Jonathan L. Lunine i doszedł
do ciekawych wyników. On bowiem
pierwszy zwrócił uwagę na to, że pod
wpływem nadfioletowego promienio
wania Słońca metan w górnych war
stwach atmosfery Tytana powinien się
rozpadać na podstaw ow e składniki,
a następnie winien z nich tworzyć się
etan. Ten związek opada na powierzch
nię księżyca w postaci śniegu, ponie
w aż jed nak w pobliżu pow ierzchni
tem peratura gwałtownie wzrasta, to
1 etan musi tam występować w postaci

ciekłej. W ten sposób na powierzchni
Tytana w ytw arza się coś w rodzaju
„koktajlu” etanu i metanu, skutkiem
czego wilgotność tamtejszego „powie
trza” mimochodem nieco się zmniej
sza i stąd wynikło całe nieporozumie
nie. Z powyższym rozumowaniem cał
kowicie się zgadza Yuk Yuna, lecz nie
co uzupełnia hipotezę Lunine’a. Dowo
dzi po prostu, iż opisany wyżej proces
powinien zachodzić od początku istnie
nia najw iększego księżyca Saturna
i dlatego na jego powierzchni mógł się
wytworzyć etanowy ocean, który dziś
może mieć kilkaset metrów głęboko
ści. Gdy zaś do tego dodamy ciekły
m etan, w ów czas średnia głębokość
tego hipotetycznego oceanu mogłaby
osiągnąć nawet kilka kilometrów. Nie
wszystkim jednak planetologom ten
pogląd odpowiada, lecz żeby go odrzu
cić, należało najpierw uzyskać jakieś
dane obserwacyjne, które byłyby z nim
sprzeczne. Tego niełatw ego zadania
w roku 1989 podjął się Duane O. Muhleman, wysyłając w kierunku Tytana
siln ą w iązkę fal radiow ych. Teoria
mówi przecież, że ciekłe środowisko
winno słabo odbijać fale radiowe, a od
wrotnie — lodowa powierzchnia od
bijałaby je silnie. Odebrane za pomo
cą radioteleskopu Goldstone echo ra
darowe takie właśnie było i to przeczy
istnieniu na Tytanie globalnego oceanu.
Ale wynik dokonanego przez Muhlemana eksperymentu z echem radaro
wym nie rozwiązuje do końca proble
mu. W ydaje się bow iem więcej niż
prawdopodobne, że metan pod wpły
wem nadfioletowego promieniowania
Słońca w górnych warstwach atmos
fery Tytana faktycznie się rozpada,
a ponieważ trwa to od wielu milionów

Tab. 1. Dziesięć największych księżyców Układu Słonecznego
Nazwa księżyca

Średnica
(km)

Masa
(kg)

Średnia gęstość
(g/cm3)

Ganimedes

5262

1.48x1023

1.94

Tytan

5150

1.35x1023

1.88

Kallisto

4800

lo

3630

1.08x1023
8.94x1022

3.57

Księżyc

7.35x1022

3.34

Tryton

3476
2704
1578

2 .14x1022
3.49x1021

2.07

Tytania
Rhea

1528

2.49x1021

Oberon

1522

3.03x1021

1.33
1.64
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1.86

1.70

157

lat, to ten związek chemiczny powinien
już tam całkowicie zniknąć lub przy
najmniej występować w niewielkich
ilościach. Tymczasem jest go tam za
skakująco dużo i to dowodzi, że jego
zapasy są nieustannie uzupełniane. Jed
ni tłu m aczą to zd erzeniem Tytana
z dużymi meteoroidami lub jądrami kometamymi, które w skorupie tego księ
życa w ybijają ogromne kratery i w ten
sposób uw alniają z jego wnętrza pew
ne ilości metanu. Ponieważ w naszych
czasach do tego rodzaju karamboli zbyt
często nie dochodzi, byłby to proces
zbyt mało wydajny i dlatego większość
planetologów przychyla się raczej do
poglądu, iż metan do atmosfery naj
większego księżyca Saturna pom pują
liczne wulkany. Ów niezwykły wulka
nizm mógłby być napędzany zarówno
przez siły pływowe macierzystej pla
nety, jak i maleńkiego Hyperiona, któ
rego obieg orbitalny — jak wiadomo
— jest zsynchronizowany z obiegiem
orbitalnym potężnego Tytana. W każ
dym razie oba księżyce co jakiś czas
zbliżają się do siebie i wtedy erupcje
wulkaniczne na największym księży
cu Saturna mogłyby być o wiele sil
niejsze niż zwykle.
W roku 1996 nadzw yczaj cieka
wych rozważań teoretycznych dokona
li Jonathan L. Lunine, Chris P. McKay
i Ralph Lorenz. Założyli oni po pro
stu, że w pewnym okresie ewolucji at
mosfera Tytana nie zawierała tak du
żej ilości metanu jak dziś lub że wtedy
w ogóle go tam nie było. Ciekawiło ich,
co w takim przypadku działo się na tym
księżycu i doszli do interesujących
wniosków. O tóż m usiałby wówczas
znacznie osłabnąć efekt cieplarniany
lub nawet całkowicie zaniknąć, toteż
temperatura tamtejszej atmosfery gwał
townie by się obniżyła i może do tego
stopnia, iż tworzący j ą azot zacząłby
się kumulować w obłokach, stawał się
ciekły i w postaci deszczu opadał na
pow ierzchnię Tytana. W ten sposób
z tamtejszych wzniesień usunięty zo

stałby ciemny materiał i na najwięk
szym księżycu Saturna pojawiłyby się
jasne „kontynenty” . Te odbijałyby co
raz więcej promieni słonecznych, to
też spadek temperatury atmosfery mu
siałby postępować dalej . W skrajnym
zaś przypadku, podobnie jak przed trze
ma miliardami lat, kiedy Słońce pro
dukowało około 20% mniej energii niż
dziś, azot na Tytanie musiałby całko
wicie zamarznąć. Tamtejsza atmosfe
ra stałaby się dziesięć lub nawet sto
razy rzadsza niż obecnie, powierzch
nia Tytana upodobniłaby się do po
wierzchni Trytona, który — jak to wy
nika z materiałów uzyskanych 24 sierp
nia 1989 roku za pom ocą sondy Voy
ager 2 — pokryty jest warstwą jasne
go lodu azotowego. Ale stopniowo, jak
promieniowanie Słońca zaczęło wzra
stać, rosła też temperatura powierzch
ni największego księżyca Saturna i za
marzły na niej azot musiałby gwałtow
nie parować. A w końcu coś analogicz
nego działoby się z zalegającym głębiej
lodem metanowym i powoli wszystko
wróciłoby do obecnego stanu.
Tego rodzaju rozważania teoretycz
ne nie mogły w pełni zadowolić naj
bardziej dociekliwych planetologów.
Pragnęli oni bowiem za wszelką cenę
uzyskać jakieś konkretne informacje
o powierzchni Tytana i dlatego zaczęli
się zastanawiać, czyjego atmosfera jest
rzeczyw iście całkowicie nieprzeźro
czysta i czy nie można by jej w jakiś
sposób „przechytrzyć”? Sposób istot
nie się znalazł, a niejako pionierem
w tej dziedzinie był Mark T. Lemmon,
który w czerwcu 1992 roku zaczął ob
serwować Tytana w odpowiedni spo
sób. Po prostu do tych obserwacji wy
korzystywał fale o długości bliskiej
podczerwieni, co przyniosło niespo
dziewanie bardzo dobre wyniki, bo gdy
za jakiś czas pow tórzył obserwacje,
to przeźroczystość poszczególnych
„okien” wyraźnie się zmieniła. Było to
niezmiernie ważne stwierdzenie, nie
baw em potw ierdzone przez Caitlin

Tab. 2. Podstaw ow e parametry orbit Tytana i Hyperiona

Średnia odległość od Saturna (w tys. km)

Tytan

Hyperion

1221.6

1483.0

Nachylenie orbity do płaszczyzny równika (°)

0.4

0.3

Mimośród orbity

0.0010

0.0280

Gwiazdowy okres obiegu (w dniach)

15.945

21.275
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Griffith i Athenę Coustenis, które po
sługiwały się znacznie większym tele
skopem. Niestety, obserwacji tych nie
dopracowały do końca i nie wyciągnę
ły z nich odpow iednich wniosków.
Takiej okazji nie zmarnował natomiast
Peter H. Smith, bo to on do obserwacji
Tytana użył w roku 1994 poprawione
go teleskopu kosmicznego Hubble’a,
posługując się falą o długości 940 na
nometrów. Dla tej długości fali atmos
fera największego księżyca Saturna oka
zała się być częściowo przeźroczysta.
W okresie 16 dni (mniej więcej tyle
czasu potrzebuje Tytan na pełne okrą
żenie Saturna) uzyskano 50 niezmier
nie ciekawych fotografii. Zostały one
p o d d an e o b ró b c e k o m p u te ro w e j,
w wyniku czego usunięto z nich „za
n ie c z y s z c z e n ia ” a tm o sfe ry c z n e ,
a wówczas zaczęły się wynurzać zary
sy stałych tworów powierzchniowych
księżyca. Ich wnikliwa analiza wyka
zała, że rotacja Tytana jest już — zgod
nie zresztą z oczekiwaniami — w peł
ni wyhamowana i obraca się on wokół
swej osi w czasie równym obiegowi
planetarnemu, czyli zwraca ku macie
rzystej planecie — podobnie jak Księ
życ ku Ziemi — stale tę samą półkulę
swego globu. Ale powyższe stwierdze
nie to jakby uboczne osiągnięcie Smi
tha i jego współpracowników, gdyż
głów nym celem było opracow anie
pierwszej albedowej mapy największe
go księżyca Saturna. Mapa ta nie obej
muje całej jego powierzchni, lecz tyl
ko obszary leżące pomiędzy 40° sze
rokości północnej a 40° szerokości
południowej. Po prostu obszarów okołobiegunowych nie udało się w ten spo
sób zbadać, ponieważ w danym przy
padku promieniowanie musiało prze
chodzić przez dużo grubszą warstwę
„brudnej”, całkowicie już zamazującej
obraz atmosfery. Opracowana zresztą
przez ekipę Smitha mapa zawiera tyl
ko właściwie dwa najważniejsze two
ry powierzchniowe Tytana, przy czym
większy z nich jest ciemny, mniejszy
natomiast jasny. Planetologów intere
suje głównie ten drugi, zajmujący ob
szar o pow ierzchni porów nyw alnej
z pow ierzchnią A ustralii, leżący na
przedniej — biorąc pod uwagę kieru
nek orbitalnego ruchu księżyca — stro
nie. Natomiast ciemny twór położony
jest na przeciwnej, zawsze ku planecie
zwróconej półkuli globu Tytana. Krót
ko mówiąc — obserwator umieszczo4/1998

Obrazy powierzchni tytan a otrzymane na podstawie obserwacji podczerwonych wykonanych teleskopem kosmicznym H ubble’a
i utworzona na ich podstawie mapa księżyca w odwzorowaniu Merkatora (Peter Smith, University o f Arizona INAS A ).

ny na pow ierzchni Saturna m ógłby nachylać w kierunku Saturna, by z cza
obserwować jedynie zachodni skrawek sem stać się „widoczną” półkulą. Ozna
czałoby to zaś, że ten lodowy kontynent
tajemniczego obszaru jasnego.
je
s t tw orem stosunkow o m łodym ,
N a temat natury odkrytego na po
w
geologicznej oczywiście skali czasu.
wierzchni Tytana jasnego tworu na ra
A może — zastanawia się Smith —
zie nic pewnego nie możemy powie
mamy
tu do czynienia ze zjawiskami
dzieć. Pojawiły się wprawdzie różne
hipotezy, ale są one oparte na wciąż dla nas całkowicie nieznanymi? Takiej
zbyt skromnym materiale obserwacyj możliwości wykluczyć nie można i nie
nym, dlatego do każdej z nich należy powinno to nikogo dziwić, gdyż na
odnosić się z pew ną rezerwą. Przede sza wiedza o Tytanie jest wciąż bar
wszystkim musimy sobie uświadomić, dzo uboga i trzeba będzie dużego w y
że w warunkach panujących na Tyta siłku ze strony nauki, aby tę nieko
nie metan może zachowywać się jak rzystną sytuację zmienić. Dlatego też
w oda na Z iem i, czyli w ystępow ać obserw acje najw iększego księżyca
w trzech stanach skupienia (gazowym, Saturna będą kontynuowane, zwłasz
ciekłym i stałym). A zatem z metano cza za pom ocą niezawodnego telesko
wych obłoków może — jak już wspo pu kosmicznego H ubble’a. Ale praw
m in aliśm y — p ad ać „ d e sz c z ” lub dziwego przewrotu w badaniach Ty
„śnieg”, a na powierzchni tego niezwy tana oczekuje się dopiero 25 czerwca
kłego księżyca m ogą występować za 2004 roku, kiedy to do układu Saturna
równo m etanow e,jezio ra” i „morza”, dotrze sonda Cassini" i zacznie prze
jak też metanowe „lodowce”. Istnienie kazywać na Ziemię informacje o tw o
tam globalnego oceanu należy raczej rzących ten układ ciałach. W danym
wykluczyć, bo przeczyłoby to nie tyl przypadku szczególne wydarzenie na
ko wspomnianym już wynikom obser stąpi 27 listopada 2004 roku, gdyż tego
wacji radarow ych M uhlem ana, lecz właśnie dnia — zgodnie z „rozkładem
także opracowanej przez Smitha ma ja z d y ” — do atm osfery Tytana ma
pie Tytana. Uczony ten wraz ze swymi wtargnąć próbnik Huygens i na odpo
w spółpracow nikam i ów jasn y tw ór wiednich spadochronach powoli opa
traktują przecież za coś w rodzaju ol dać ku pow ierzchni, by ostatecznie
brzymiej wyżyny lodowej, przypomi w ylądow ać w północno-zachodniej
nającej ziemską Antarktydę. A gdyby części odkrytego przez Smitha „kon
tak założyć — mówi Smith — że ów tynentu”. Tak więc za pom ocą zainsta
lodowy kontynent nadal powoli rośnie, lowanej w próbniku Huygens aparato środek ciężkości Tytana mógłby się
stopniowo przemieszczać i dana jego
* Pisaliśmy o tej sondzie w „Postępach
hemisfera mogłaby się coraz bardziej Astronomii” 4/97 str. 30-31.
4/1998
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tury naukowej pow inniśm y uzyskać
nie tylko ścisłe dane o atmosferze, ale
także o jego powierzchni. Krótko mó
wiąc — w połowie pierwszej dekady
nadchodzącego stulecia nasza wiedza
o Tytanie winna się znacznie wzboga
cić i wiele niełatwych problemów uda
się wówczas rozwiązać, choć — na co
trzeba być przygotowanym — w ich
miejsce pojaw ią się nowe. W każdym
razie po udanej misji Cassini-Huygens
powinniśmy znać odpowiedzi przynaj
mniej na takie oto pytania:
*■ Dlaczego ze wszystkich dużych
księżyców Układu Słonecznego tylko
Tytan ma tak gęstą i rozległą atmosferę?
^ Czy na Tytanie czynne są jesz
cze wulkany i jakie siły je napędzają?
Czy na powierzchni Tytana za
chowały się tak pospolite na innych
księżycach kratery meteorytowe?
C zy na p o w ierzchni Tytana
znajdują się ,jeziora” i „morza” cie
kłego metanu lub innego związku?
Ja k a je s t n a tu ra o d k ry te g o
przez S m ith a,jasnego kontynentu”?
Czy wnętrze Tytana jest jesz
cze gorące?
Czy w warunkach panujących
na Tytanie możliwe jest jakieś prym i
tywne życie?
Stanisław R. Brzostkiewicz jest m i
łośnikiem astronomii, autorem kil
ku książek o planetach Układu Sło
n eczn eg o i w sp ó łp ra c o w n ik iem
„ Uranii” o d praw ie 40 lat.
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Honorata Korpikiewicz

P ośw ięcam pam ięci p ro fe so ra
Bohdana Kiełczewskiego, dr h.c.,
pioniera badań kosmoekologicznych
i twórcy pojęcia „kosmoekologia”.

Kosmoekologia bada
metodami naukowymi
fizyczne, mierzalne wpływy
Kosmosu na biosferę.
Stwarza nadzieję
na poznanie podstawowych
praw rządzących relacjami
Kosmos — Człowiek
i ja k dotąd była najczęściej
zaliczana do którejś
z interdyscyplinarnych
gałęzi wiedzy:
biometeorologii,
kosmobiologii, medycyny
kosmicznej itp.
Bohdan Kiełczewski,
jeden z pierwszych polskich
badaczy zajmujących się
tym zagadnieniem,
zaproponował nazwę
kosmoekologia
(nauka o środowisku
kosmicznym,
gr. oikos = dom,
środowisko).
Badania kosmoekologiczne
wciąż odkrywają nowe,
ciekawe związki
człowieka z Niebem.
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Zarys
kosmoekologii,
czyli wiedzy o środowisku
kosmicznym człowieka
ajlepiej zbadany jest wpływ mienie cząstek naładowanych. Zmia
Słońca na biosferę. Wszystkie ny pogodowe m uszą wpływać na we
organizm y sw ą egzystencję getację roślin, a także na życie zwie
zawdzięczają Słońcu; pomiędzy rząt.
SłońJako przykład m ogą służyć kla
cem a człowiekiem ciągnie się łańcuch syczne prace K. Flammariona dotyczą
pokarmowy, w którym uczestniczą ro ce zakw itania kasztanów w okolicy
śliny i zwierzęta. Energia pokarmowa Paryża i czasu przylotu jaskółek do
całego świata organicznego powstaje Francji: im większa aktywność Słoń
w roślinach, które czerpią energię ze ca, tym zjawiska te występują później.
Słońca i w wyniku fotosyntezy tworzą W XIX wieku F. Szwedów, analizując
w swych tkankach związki organicz przekrój stuletniej akacji zauważył, że
ne, przyswajane później przez zwierzę grubość rocznych przyrostów drewna
ta. Część energii słonecznej jest przy zmienia się co około 11 lat (fot. 1). Ob
swajana bezpośrednio przez skórę w serwacje te potwierdził Douglas, mie
czasie nasłonecznienia. Inną jeszcze rząc przyrosty sekwoi.
część otrzymujemy pośrednio, korzy
Pod wpływem promieniowania wi
stając z energii spalania węgla i torfu dzialnego Słońca zwiększa się przy
— dawnych roślin.
swajanie tlenu i przemiana materii. Pro
W II w. p.n.e. M. Porcius Cato za mieniowanie widzialne oraz podczer
obserwował zależność pomiędzy po wone i ultrafioletowe wzmagają czyn
ciemnieniem tarczy Słońca a cenami ności oddechowe i wydalnicze, pobu
zboża na rynkach. Podobną obserwa dzając ośrodki krwiotwórcze, wskutek
cję poczynił w 1801 roku W. Herschel. czego zwiększa się we krwi ilość ery
Wielokrotne badania zależności plo trocytów i hemoglobiny. Promieniowa
nów zbóż od aktywności Słońca dowo nie podczerw one dostarcza jed n ak
dzą, że na naszej półkuli urodzaj wy przede wszystkim ciepła. Największą
stępuje w latach maksimum plam sło rolę odgrywa promieniowanie ultrafio
necznych, a nieurodzaj — w minimum. letowe, które wytwarza witaminę D,
Z nimi są oczywiście związane ceny, działającą przeciwkrzywicznie, przy
a także kryzysy ekonomiczne. Znako spieszającą wzrost organizmu i zwięk
mity polski heliofizyk Jan Mergenta- szającą siłę mięśni.
ler, polski pionier heliobiologii, zesta
Słońce w ysyła rów nież w ysoko
wiając ze sobą lata głodu w Damasz energetyczne promieniowanie X i gam
ku, Bagdadzie i K airze w V III-X V ma oraz korpuskularne — w iatr sło
wieku doszedł do wniosku, że powta neczny, szkodliw e dla organizmów,
rzały się one co około 11 lat, zgodnie przed którym jednak chroni nas pole
z rytmem aktywności Słońca. (Rys. 1.) m agnetyczne Ziemi i jej atmosfera.
Liczne obserw acje prow adzą do Niewielkie tylko ich ilości docierają
wniosku, że wraz ze zmianami aktyw do powierzchni Ziemi i m ogą powo
ności Słońca zmienia się także pogoda dować zmiany molekularnej struktury
i klimat na naszej planecie. Przypusz genów — mutacje.
cza się, że zjaw iska te związane są
Zaobserwowano, że w rytm aktyw
z burzami magnetycznymi, wywoły ności słonecznej odbywa się wiele pro
wanymi przez płynące ze Słońca stru cesów w świecie zwierzęcym, m.in.
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w ielkie m igracje. S ą one zw iązane
z nadmiernym rozmnożeniem się zwie
rząt, co z kolei jest wywołane urodza
jem. Tak było w 1957 roku (maksimum
aktywności Słońca) na Syberii, gdzie
po urodzaju szyszek i orzechów na
mnożyło się tyle wiewiórek i burundu
ków, że m usiały one w yem igrow ać
w inne rejony. Migracji zwierząt towa
rzyszył w ybuch epidem ii tularem ii
i kleszczowego zapalenia mózgu na te
renach Syberii. Jest to zrozumiałe, gdyż
krw ią wiewiórek i burunduków żywi
się kleszcz, który jest nosicielem wi
rusa wywołującego tajgowe zapalenie
mózgu.
Z apalonym badaczem zw iązków
epidem ii z aktyw nością Słońca był
A. Czyżewski, uważany dziś za ojca
heliobiologii. Jego prace nad zachoro
waniami na cholerę w okresie od XVIII
— XIX wieku prow adzą do wniosku,
że epidemie i pandemie pojawiały się
w okresie wzrostu aktywności Słońca,
unikając wyraźnie minimum. Do po
dobnych wniosków prowadzi prześle
dzenie epidemii cholery w Rosji, w la
tach 1823-1923. Na podstawie otrzy
m an y ch w y n ik ó w C zy ż e w sk i ju ż
w 1930 roku przewidział, że w latach
1960-1962 jest możliwy wybuch epi
demii cholery. (Rys. 2.)
Niejednokrotnie obserwowano, że
epidemii cholery towarzyszą epidemie
lub pandemie grypy. Czyżewski stwier
dził, że od XV aż do XVIII wieku epi
demie pojaw iają się średnio co 11.3
roku i trw ająok. 4 lat. Nasilenie epide
mii jest proporcjonalne do liczby Wol
fa. Grypy pojawiają się w pobliżu mak
simum, z odchyleniem około 2.3 roku.
Czyżewski przepow iedział 9 w ybu
chów pandemii grypy, aż 8 pojawiło
się w przewidzianym czasie.
W maksimum aktywności ma m iej
sce większość epidemii duru powrot
nego. M niej jed n o z n a c zn e w yniki
otrzymano dla dżumy: około 65% epi
demii przypada na maksimum, a 35%
na minimum. Wielu epidem iologów
zwróciło uwagę na fakt, że epidemie
dyfterytu pojawiały się co 10-11 lat
i występowały w minimum aktywno
ści, a więc przeciwnie niż większość
chorób. Zależność ta urwała się z chwi
lą wprowadzenia szczepień przeciwbłonicznych ok. 1894 roku. (Rys. 3)
W raz ze w zrostem aktyw ności
Słońca w zm agają się także dolegliwo
ści żołądkow o-jelitow e. Późniejsze
4/I998

Rys. 1. Klasyczne już wykresy K. Flammariona i S. Arrheniusa. Krzywe: A - ak
tywność Stońca; B - czas zakwitania kasztanów w Paryżu; C - czas przylotu ja
skółek w środkowej Francji; D i E - okres kwitnienia niektórych roślin w Anglii;
F, G, H, J - niektóre zjawiska meteorologiczne (wahania temperatury w środkowej
Szwecji, ruszanie kry na jednej z fińskich rzek i in.)

ści Słońca (wg. Czyżewskiego).
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Rys. 3. Dyfteryt w Danii i aktywność Słońca. Górna krzy
wa przedstawia śmiertelność na dyfteryt w latach 1860muje takie komuni
1911, dolna - zwierciadlane odbicie krzywej aktywności
katy od astronomów.
Słońca (liczby Wolfa). Linia przerywana oznacza wpro
Trudna jest inter
wadzenie szczepionki przeciwbłonicznej (1894 rok). (Wg.
p re ta c ja o trz y m a 
Czyżewskiego).
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B a d a n ia B. K ie łRys. 4. Udary mózgu w Szwajcarii w latach 1904-1924
czewskiego wskazu
i aktywność Słońca (grubsza krzywa). (Wg. S. Kindlimanna).
j ą na tak ą w łaśnie
możliwość.
Aktywność Słońca ma przemożny wniosków doszedł K. Friedmann, śle
wpływ na naszą psychikę. Już w 1928 dząc statystyki przyjęć do amerykań
roku angielski lekarz K. Morrel wy skich szpitali psychiatrycznych.
kazał, że ilość zabójstw, samobójstw,
Równie ciekawe, chociaż jeszcze
bardziej
niezbadane, są wpływy na
wypadków drogowych rośnie wraz ze
biosferę
naszego
satelity — Księżyca.
wzrostem aktywności Słońca. Także
Znamy
je
w
sposób
dość wyrywkowy,
i Czyżewski zauważył, że ilość zbio
rowych histerii, przestępstw i społecz a niemożność racjonalnego wytłum a
nych niepokojów nasila się w rytm ak czenia wielu zjawisk zdaje się podda
ty w n o śc i S ło ń ca. Do p o d o b n y c h wać je w wątpliwość.
W ię k s z o ś ć k o r e la c ji
„Z iem ia-K siężyc” wynika
„z faktu istnienia pływów,
czyli przypływów i odpły
w ów. N a jw ię k sz e pły w y
m a ją m iejsce w tedy, gdy
działania Księżyca i Słońca
dodają się (ma to miejsce w
czasie pełni i nowiu); takie
pływy nazyw am y syzygijnymi. Najbardziej znanymi
są pływy oceanów, choć ist
nieją także pływy atmosfe
ry oraz litosfery. Amplituda
w ahań po zio m u sko rupy
ziemskiej jest jednak o w ie
Rys. 5. Krzywa przerywana - intensywność burz magnetycznych, krzywa ciągła - powierzch
le mniejsza niż to ma miej
nia plam na Słońcu (wg. Czyżewskiego).
sce w p rz y p a d k u m órz

badania wykazały, że to kwasowość
żołądka zmienia się wraz ze stanem
Słońca. Osłabienie jego właściwości
bakteriobójczych w czasie maksimum
sprzyja rozw ojow i i zaostrzaniu się
chorób przewodu pokarmowego.
Liczne obserwacje dotyczą dolegli
w ości sercow o-naczyniow ych. Już
w 1910 roku C. Kindlimann zwrócił
uwagę na fakt, że ilość przypadków
nagłej śmierci znacznie wzrasta w la
tach m aksim um . Francuscy lekarze
M. Faure i G. Sardou wraz z astrono
mem G. Vallotem na podstawie danych
z lat 1922-1942 doszli do wniosku, że
aż 84% zawałów serca i udarów m óz
gu przypada na okres wzmożonej ak
tywności Słońca. B. Rywkin rozpatru
jąc 8 000 przypadków w Leningradzie
w latach 1960-1963 stwierdził, że licz
ba zaw ałów je st proporcjonalna do
liczby Wolfa. Z kolei statystyka podob
nych wypadków ze Swierdłowska, z
lat 1970-1982 wykazuje, że w dniach
aktywności magnetycznej zdarzało się
o 11% więcej zawałów serca, w któ
rych śmiertelność była o 36% wyższa.
Z aobserw ow ano także zw ięk szo n ą
ilość udarów mózgu (rys. 4).
N a podstaw ie kilkunastu tysięcy
obserwacji chorych w Wilnie, w latach
1963-1966 wysnuto wniosek, że do
legliwości sercowe nasilają się zawsze
2 -3 dni po każdym rozbłysku chromosferycznym na Słońcu. Stwierdzo
no też, że podczas burz magnetycz
nych liczba zgonów na skutek zawału
wzrasta aż trzykrotnie.
Rozbłysk chromosferyczny może
my zaobserwować ok. 8 minut po jego
powstaniu, tyle bowiem czasu potrze
buje św iatło, by dotrzeć do Ziem i.
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i oceanów. Okazało się, że litosfera cyfiku. Są to zwierzęta o długości około go. Zjawisko to można obserwować
podnosi się i opada cyklicznie o śred 0.5 metra. Przechodzą tzw. przemianę od końca lutego do początku września,
nio 23 cm. Tam, gdzie istnieją w sko pokoleń (pokolenie bezpłciowe prze co 14 dni. Ryby wyskakują na brzeg
rupie ziemskiej szczególne napięcia, plata się z pokoleniem płciowym). dokładnie w momencie przełomu przy
pod wpływem sił graw itacyjnych Osobniki wegetatywne wykształcają pływu na odpływ.
Od wpływów księżycowych nie jest
Księżyca mogą powstawać trzęsienia w tylnych segmentach ciała narządy
Ziemi. Zwolennikami tej hipotezy są rozrodcze, które żyją wolno w wodzie wolny prawdopodobnie także i czło
między innymi H. Tetson i O. Klus- (tzw.paloló). Najciekawsze jest to, że wiek, choć są one słabo poznane.
smann. Uczeni przypuszczają że trzę czas oddzielania się narządów rozrod Od dawien dawna przypisywano wpły
sienia ziemi mogą być także wywoły czych jest stały, przypada regularnie na wowi Księżyca stan zbliżony do głę
moment ostatniej kwadry, w paździer bokiego snu, zwany lunatyzmem, co
wane przez pływy morskie.
Już starożytni utrzymywali, że niku lub listopadzie i trwa zaledwie kil jednak nie znalazło potwierdzenia
w czasie pełni zwiększa się ilość desz ka godzin. Natomiast u pierścienic w wynikach badań. Jednak, śledząc sta
czów. Sąd ten potwierdzają współcze Eunice fucata, żyjących w Oceanie tystyki urodzeń i śmierci, wielu bada
sne obserwacje. Meteorolodzy amery Atlantyckim i w Oceanie Indyjskim czy doszło do ciekawych wniosków.
kańscy stwierdzili, że w 1544 miejsco rozmnażanie następuje w ciągu trzech Okazało się, że liczba zgonów wzrasta
wościach w USA w ciągu ostatnich dni przed nastaniem ostatniej kwadry w czasie pełni (o ok. 20%) i nowiu
pięćdziesięciu lat najsilniejsze ulewy Księżyca, w okresie między 29 czerw (ok. 15%), natomiast liczba urodzeń
rośnie przed pełną i spada w ostatniej
miały miejsce zawsze w trzy do pię ca a 28 lipca.
Także u ostrygi wirginijskiej Cras- kwadrze. Największy jednak wpływ
ciu dni po pełni. Obserwacje Amery
kanów — Bradley’a, Woodbury’ego sostrea virginica komórki rozrodcze zdaje się mieć pełnia Księżyca na na
i Brier’a potwierdzili meteorolodzy au dochodzą do pełni rozwoju w okresie szą psychikę. Stwierdzono wielokrot
stralijscy. W świetle ich badań, bez pomiędzy 26 czerwca a 10 lipca, zaw nie, że wtedy wzrasta liczba gwałtów,
pośrednio po pełni lub po nowiu do sze dwa dni po pełni lub po nowiu, czy rabunków, kradzieży, włamań i awan
tur. Trudno wyjaśnić te zależności.
chodzi do gwałtownych opadów desz li w okresie pływów syzygijnych.
Ewidentnym przykładem wpływu
W Oceanie Spokojnym żyje ryba
czu. Przyczyna tego zjawiska leży
prawdopodobnie w przyciąganiu pyłu Leuresthes tenuis, zwana „rybą latają ciał kosmicznych na Ziemię i jej życie
kosmicznego przez Księżyc. Pył ten cą”, składająca ikrę w noce następują są spadki materii meteorytowej. Już
zostaje później wychwycony przez ce zaraz po pełni Księżyca lub po no przelot ciała meteorowego w atmos
Ziemię i tworzy jądra kondensacji pary wiu, a więc w czasie pływu syzygijne- ferze powoduje zmiany jej stanu, jowodnej w atmosferze. Statystyka
burz występujących na terenie USA
pokazała, że 56% burz ma miejsce
podczas przypływu, a tylko 15%
w czasie odpływu. Badania te po
twierdziły dawne obserwacje ryba
ków, którzy utrzymują, że burze
nadchodzą wraz z przypływem.
Arystoteles pisał, że w czasie
pełni obserwuje się szybszy wzrost
larw os. Pliniusz Starszy natomiast
twierdził, że przyrost dębu zatrzy
muje się w czasie nowiu. On też
uw ażał, że zw ierzęta m orskie,
a zwłaszcza muszle morskich mię
czaków, rosną wraz ze wzrostem
Księżyca. Szczególnie ta ostatnia
obserwacja znalazła swe potwier
dzenie we współczesnych bada
niach. Najczęściej cytuje się przy
kład łodzika z rodziny Nautiloidae,
należącego do najstarszych filoge
netycznie przedstawicieli tej groma
dy zwierząt; ich zwyczajami intere
sował się polski heliofizyk, J. Mergentaler.
Ciekawym przykładem wpływu
Księżyca na rozród zwierząt jest za
chowanie się pierścienic, szczegól Fot. 1. Łatwo zauważalnym przykładem wpływu aktywności słonecznej na biosferę są zmiany
nie z gatunku Eunice viridis z Pa szerokości przyrostów rocznych widoczne na przekrojach pni drzew. (fot. J. Puszcz)
4/1998
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nizuje powietrze i wpływa na zakłó
cenie propagacji fal radiowych. Więk
sze ilości pyłu pojawiające się po ob
fitych deszczach meteorowych m ogą
znacznie osłabić dochodzące do Zie
mi promieniowanie Słońca, co w pły
wa na ilość ciepła dostarczanego bios
ferze i wegetację. W latach sześćdzie
siątych E. Boyen zaobserw ow ał, że
ulewne deszcze nawiedzają Australię
0 określonych porach roku i powtarzają s ię z dużą regularnością Ma to miej
sce około 4 tygodni po przejściu Zie
mi przez strumień meteorów. Pozwo
liło to wysunąć przypuszczenie, że za
w zrost opadów o dpow iedzialne są
cząstki pyłu kosmicznego, które opa
dając powoli w atmosferze, stają się
jądram i kondensacji molekuł wody.
Wyniki potwierdzili uczeni z innych
krajów: okazało się, że na całej kuli
ziem sk iej ilość d eszczó w w zrasta
znacznie ok. m iesiąca po spotkaniu
Ziemi z obfitym rojem meteorów.
Spadki meteorytów są zjawiskiem
rzadkim i prawdopodobieństwo trafie
nia takiego kosm icznego wędrow ca
w budynek albo w człowieka jest bar
dzo małe, choć przypadki takie też są
znane historii.
N ajw ięk szy w pływ na b io sferę
m ogły m ieć „w ielkie zderzenia” —
upadki na Ziemię masywnych ciał me
teorowych, planetoid czy komet, a na
wet ich przejście w pobliżu naszej pla
nety. Obserwacja w czasach historycz
nych upadku „ciała tunguskiego”, któ
rego rozmiary ocenia się zaledwie (!)
na kilkanaście metrów średnicy, po
zwala oszacować ogrom podobnej ka
tastrofy.
Czasem wysuwa się przypuszcze
nie, że w taki sposób doszło do zagła
dy legendarnej Atlantydy, opisywanej
przez Platona. Atlantyda miała zginąć
gw ałtow nie, „w ciągu jednego dnia
1jednej nocy okropnej”, około 10000
lat temu. Autorem hipotezy o zderze
niu z planetoidąjest O. Muck. A stro
nom bułgarski S. Bonew jest zdania,
że kataklizm m ogło w yw ołać tylko
przejście planetoidy w pobliżu Ziemi:
np. zbliżenie się planetoidy Ceres do
Ziemi na odległość 40 000 km spowo
dowałoby pływy oceaniczne dziesię
ciokrotnie silniejsze niż lunisolam e.
Polski astronom L. Zajdler wystąpił
natomiast z hipotezą zagłady A tlanty
dy w wyniku zderzenia się Ziemi z ko
m etą (rys. 6).
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Rys. 6. Sytuacja w kosmosie 5 czerwca -8498 r. — domniemana data katastrofy
Atlantydy (wg. Mucka)

Kosmiczne zderzenia m ogą wywo
ływ ać gwałtow ne w ahania klimatu.
Zderzenie Ziemi z masywnym ciałem
powoduje obrót jej bryły w kierunku
działania siły zewnętrznej, co jest przy
czyną przemieszczania się biegunów
Ziemi. Konsekwencją tych wydarzeń
mogły być zmiany opisane w poetyc
ki sposób w micie o Faetonie: w kra
jach północnych stajały nagle wiecz
ne śniegi, a w ciepłych dotąd krainach
nastały zlodowacenia. Zjawiska takie
miały w istocie miejsce o k .10-12 tys.
lat tem u. N a w ielkim naturalnym
cm entarzysku m am utów na Syberii
odkryto dziesiątki tysięcy doskonale
zakonserwowanych zwłok.
Koniec okresu kredowego ery mezozoicznej (około 80-65 milionów lat
tem u) przyniósł niezw ykłą zagładę
różnych gatunków zwierząt na skalę
nie spotykaną nigdy przedtem ani póź
niej na Ziemi. Największe spustosze
nie dało się zaobserwować wśród ga
dów. Przyczyny tej wielkiej zagłady
gatunków nazywanej często „wielkim
wymieraniem” są do dziś jedną z naj
większych zagadek paleozoologii. Na
ten temat wysuwano już różne hipote
U R A N I A - POSTĘPY ASTRONOMII

zy; popularność zdobyła sobie teoria
wielkich zderzeń.
R. Ganapathy, J. Smit, J. Hartogen
oraz L.W. Alwarez twierdzą, że śmierć
g atu n k ó w by ła nie ty le sk u tk iem
wstrząsu wywołanego zderzeniem, co
efektem osłabienia docierającego do
pow ierzchni Ziemi prom ieniow ania
słonecznego i zahamowania procesu
fotosyntezy, których bezp o śred n ią
przyczyną był pył wyrzucony do at
mosfery podczas zderzenia. Autorzy
hipotezy oceniają, że pył w atmosfe
rze mógł utrzymywać się przez wiele
lat, w istotny sposób zakłócając funk
cje życiowe organizmów. Na rzecz ta
kiej hipotezy świadczy zwiększenie się
zawartości niektórych metali w iłach
kredy i paleoocenu, co ma dowodzić,
że materia ziemska musiała być w tym
czasie zasilana m aterią z Kosmosu.
Wielkie zderzenia m ogą powodo
wać nie tylko przemieszczenie się bry
ły Ziemi względem osi obrotu, ale są
też impulsem do gwałtownych zmian
— przebiegunowania — pola magne
tycznego Ziemi, czyli zamiany biegu
na N na S i odwrotnie. W historii na
szej planety zmiany takie miały wie4/1998

lokrotnie miejsce. Zmiany biegunowo
ści magnetycznej Ziemi są przedzie
lone okresami, kiedy nasza planeta po
zbawiona jest pola magnetycznego, co
w ystawia ją n a działanie wysokoener
getycznego prom ieniow ania przyby
wającego z Kosmosu — korpuskularnego i gamma. M oże to odbić się na
życiu całych gatunków zwierząt. N a
wet krótki okres działania takiego pro
m ieniowania mógł spowodować licz
ne m utacje, a przek azy w an ie tych
zm ian z pokolenia na pokolenie —
doprowadzić do kumulacji cech nega
tywnych dla gatunku i jego wym iera
nia. W ten sposób efekty krótkotrwa
łego zjaw iska (zderzenia) zostałyby
rozłożone na całe tysiące i miliony lat.
Wielu ludzi na naszej planecie zgi
nęło za spraw ą komet, a zabijała ich
wiara w to, że są one zwiastunami zła.
Jak mówi angielski astronom Nigel
Calder „pojawienia komet są niebez
pieczne, ponieważ czynią je niebez
piecznymi sami ludzie”. Zwyczaj skła
dania kometom ofiar z ludzi był dość
p o p u larn y w św iecie staro ży tn y m
(szczególnie w dawnym Rzymie), ale
także na drugiej półkuli, np. u Inków.
Biorąc pod uwagę, że jasne komety
pojaw iają się średnio raz na kilkana
ście lat, można sądzić, że w samej Eu
ropie zginęło w ten sposób wiele ty
sięcy osób.
W spółczesne przesądy dotyczące
kom et często m ają pseudonaukow e
podłoże. W 1908 roku astronomowie
odkryli w ogonie komety Morehouse’a
obecność cyjanu, gazu trującego dla
ziem skich organizmów. Zbliżała się
wtedy do Słońca kometa Halley’a, któ
ra w 1910 roku m iała przejść przez
peryhelium, a 18 V 1910 roku Ziemia
miała przejść przez ogon komety, choć
w bardzo dużej odległości od jej gło
wy. Odkrycie trujących gazów w ko
m etach stało się przyczy n ą paniki,
choć było astronomom wiadomo, że
materia ogona jest niezwykle rozrze
dzona i że w XIX wieku Ziemia prze
szła przez ogony dwóch komet bez naj
mniejszego uszczerbku dla jej biosfe
ry. Podobnie stało się w 1910 roku.
Pogląd, że komety odegrały rolę
w rozwoju życia organicznego na Zie
mi, ma dość długą tradycję. W 1664
roku obserwowano na ziemskim nie
bie kometę. W rok później w Anglii
w y b u ch ła ep id em ia dżum y. A utor
„Robinsona Cruzoe”, Daniel Defoe,
4 /I9 9 8

n a p isa ł w zw iązku z tym książkę
„D ziennik zadżum ionego m iasta” ,
w której udowadnia, że przyczyną epi
demii dżumy było pojawienie się ko
mety. Pogląd ten, w naukowej już sza
cie, wskrzesili w czasach w spółcze
snych znani astrofizycy: Robert Hoy
le i Czandra W ickramasinghe, którzy
wysunęli hipotezę, że życie przyszło
na Ziem ię z komet — narodziło się
w ogromnych bąblach wodnych za
mkniętych w ich lodowych jądrach —
i do dziś są one źródłem w irusów
i bakterii chorobotwórczych. Astrofi
zycy naw iązują tym samym do popu
larnej na początku naszego wieku teo
rii panspermii Svante Arrheniusa, w e
dług której życie jest wieczne i prze
nosi się z planety na planetę za pośred
nictwem meteorytów.
Przytoczone wyżej przykłady cie
kawych zależności pomiędzy zjaw i
skami niebieskimi a ziemskimi mają
charakter wyrywkowy. Należy zdawać
sobie sprawę z tego, że w przypadku
wielu obserwowanych korelacji zwią
zek przyczynowo-skutkowy nie został
prześledzony. Nie można więc wyklu
czyć, że znaleźć się tutaj mogły także
„zależności” całkowicie przypadkowe.
Z drugiej strony, zdając sobie sprawę
z ogromnej ilości trudnych do uwzględ
nienia czynników zaburzających ko
sm iczne w pływ y („rozm azujących”
zależności), m ogą one istnieć także
i tam, gdzie żadnych korelacji nie ob
serwujemy.
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Aleksander L. Czyżewski
W ubiegłym roku minęła 100. rocz
nica urodzin rosyjskiego astrono
ma, biologa i lekarza Aleksandra
L. Czyżewskiego. Nowatorstwo
jego prac polegało przede wszyst
kim na naukowym poszukiwaniu
związków między aktywnością
słoneczną a biosferą Ziemi. Szu
kał on zależności między perio
dycznymi zjawiskami na Słońcu
i cyklicznością życia biologiczne
go na Ziemi. Najbardziej znane są
jego prace dotyczące nasilenia się
epidemicznych chorób, jak np.
dżumy, cholery, grypy i dyfterytu
oraz prace dotyczące korelacji
wahań śmiertelności naturalnej
w Rosji w latach 1867-1917 z cy
klem aktywności słonecznej. Czy
żewski interpretował te korelacje
jako wynik zgubnego działania na
stępstw geofizycznych aktywności
słonecznej, przede wszystkim
zmian pola magnetycznego Zie
mi na wytrącony z naturalnej rów
nowagi chory organizm ludzki.
Jego prace dotyczyły też za
gadnienia zachowania ludzkiego.
Badał np. korelacje między aktyw
nością słoneczną a ilością skaza
nych na podstawie prawa linczu
w Stanach Zjednoczonych w la
tach 1889-1923. Jego badania historiometryczne i zwrócenie uwa
gi na koincydencję ważnych rewo
lucji z czasami wysokiej aktywno
ści słonecznej nie dały się pogo
dzić z państwową doktryną poli
tyczną. Konfliktu ze Stalinem nie
dało się uniknąć i Czyżewski nie
mógł kontynuować swoich badań.
Kandydata do Nagrody Nobla
w 1938 i członka około 30 towa
rzystw naukowych radzieckich
i zagranicznych wysłano w 1939
do łagru, z którego wrócił dopiero
20 lat później. Do śmierci w roku
1964 opublikował jeszcze niektó
re, zapewne wcześniejsze prace
naukowe. Te represje i znikome
zainteresowanie Zachodu nauką
radziecką spowodowały, że za
granicą zapomniano o jego dorob
ku naukowym. W byłym Związku
Radzieckim znany jest jako ojciec
heliobiologii.
dr Reinhold Steudner
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Jerzy M. Kreiner

Początki państwa koreańskiego
sięgają trzeciego tysiąclecia
przed n.e. i związane są
z legendą, wedle której syn
najwyższego bóstwa Niebios,
książę Hwanung, zstąpił
wraz z orszakiem 3000 sług
na górę Taebaek-san i założył
Miasto Boga.
Książę był dobrym
i sprawiedliwym władcą,
który nauczył swych poddanych
wielu pożytecznych zawodów, w
tym uprawy roli, myślistwa i
rybołówstwa,
a także przekazał wiedzę
leczniczą. W owym czasie wśród
wielu zwierząt był tygrys i
niedźwiedź, które zapragnęły
przemienić się w ludzi.
Gdy zwierzęta te zwróciły się
ze swoją prośbą do księcia
Hwanunga, postawił on
warunek, że jeżeli przez sto dni
pozostaną w ciemnej jaskini,
żywiąc się jedynie czosnkiem
i bylicą, staną się ludźmi, tygrys
nie zdołał wypełnić
tego warunku, natomiast
niedźwiedź wytrwał
i przemienił się w piękną
kobietę, którą następnie poślubił
książę Hwanung.
Z ich związku narodził się syn
Tan-gun, który w 2333 r. p.n.e.
założył pierwsze królestwo
Choson, co dosłownie znaczy
Kraj Porannego Spokoju.
Tan-gun uważany jest
za praojca narodu
koreańskiego, a data założenia
królestwa (3 października)
do dziś świętowana jest jako
Dzień Ustanowienia Państwa.
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rólestwo Choson przetrwało
do II wieku n.e. Po nim na.stąpił okres dominacji króle
stwa Shilla (57 p.n.e. — 935 r. n.e.),
ze stolicą w Kyongju. Szczytowy
okres rozwoju królestwa Shilla przy
padający na VII i VIII wiek charakte
ryzował się gwałtownym rozwojem
nauki, sztuki, szkolnictwa, handlu i in
nych dziedzin, a licząca ponad milion
mieszkańców stolica zasłynęła z licz
nych pałaców i świątyń buddyjskich.
Wśród wielu uczonych nie brakowało
również astronomów, którzy do swej
dyspozycji m ieli O bserwatorium
Chomsongdae, usytuowane w central
nej części dawnego Kyongju.
Obserwatorium to, najstarsze we
wschodniej Azji, zostało zbudowane
około 634 r. w czasie panowania kró
lowej Sondok. Do dnia dzisiejszego
zachowała się w bardzo dobrym sta
nie wieża, przypominająca kształtem
butelkę o wysokości 9.4 m i średnicy
podstawy 5.2 m. Zorientowana wzglę
dem stron świata budowla stoi na kwa
dratowej podstawie, obramowanej 12
granitowymi płytami. Wieża Obserwa
torium jest zbudowana z 27 warstw
kamieni ciosanych z granitu, których
łączna liczba wynosi 366 (wśród nich
365 dużych i 1 niewielki), co miało
odpowiadać liczbie dni w roku. Zwień
czenie wieży jest kwadratowe i obra
mowane belkami kamiennymi, które
otaczały nie zachowany taras obserwa
cyjny. Wejście na taras, z którego do
konywano obserwacji astronomicz
nych, następowało poprzez kwadrato
wy otwór usytuowany pomiędzy 13
i 15 warstwą kamieni. Niestety, nie za
chowały się informacje o rodzaju spo
strzeżeń dokonywanych z tarasu tego
budynku ani też nie wiadomo, jakimi
instrumentami posługiwali się astrono

K
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mowie. Poprzez analogię z astronomią
chińską należy domyślać się, iż były
to głównie obserwacje dotyczące prak
tycznego zastosowania astronomii, ale
zapewne na tarasie prowadzono rów
nież dysputy związane z astrologią
i symboliką cyfr.
W X w. królestwo Shilla zaczęło się
chylić ku upadkowi, a rolę dominują
cą przejęło królestwo Koryo (od tej
nazwy pochodzi dzisiejsza Korea), ze
stolicąw Song-ak (obecnie: Kaesong).
W 1392 r. władzę przejęła dynastia
Choson (nazywana również dynastią
Yi), panująca w Korei aż do roku 1910,
tj. do momentu zaanektowania Korei
przez Japonię.
Wśród władców dynastii Choson
szczególnie wyróżnił się król Sejong,
panujący w latach 1418-1450. Zajego
czasów Korea przeżyła szczególny
rozkwit nauki, kultury i sztuki. Pod
osobistym nadzorem króla Sejonga
(któremu nadano przydomek Wielki)
opracowano stosowany po dzień dzi
siejszy alfabet koreański, tzw. H an
gul, odznaczający się znaczną prosto
tą. Alfabet ten składa się z 10 samo
głosek i 14 spółgłosek, które mogą się
łączyć, tworząc różne sylaby. W od
różnieniu od niezwykle skomplikowa
nego systemu znaków pisma chińskie
go, alfabet koreański pozwala na szyb
kie nauczenie się czytania i pisania,
a obecnie jest przystosowany do języ
ka komputerów.
Wśród niezwykle szerokiego wa
chlarza zainteresowań króla Sejonga,
szczególne miejsce zajmowała astro
nomia. W obrębie stolicy swojego kró
lestwa (dzisiejszy Seul) zbudował on
dwa obserw atoria astronom iczne,
z których jedno znajdowało się w cen
trum miasta, a drugie w pałacu Kyongbok. W tym ostatnim, pod osobi4/1998

stym nadzorem króla Sejonga umiesz
czono szereg przyrządów astronomicz
nych, a wśród nich sferę armilarną,
zegar wodny, kilkunastometrowy gno
mon do pomiaru wysokości Słońca
i zegar słoneczny. Jakkolwiek przy
rządy te były wykonane na wzór po
dobnych instrumentów chińskich, to
jednak zostały istotnie ulepszone dzię
ki oryginalnym pomysłom króla. On
sam był wynalazcą zegara wodnego,
regularnie w ybijającego godziny.
W obserwatorium króla Sejonga stałe
dyżury pełniło pięciu astronomów,
którzy mieli obowiązek natychmiasto
wego zgłaszania królowi wszelkich
nadzwyczajnych zjawisk dostrzeżo
nych na niebie.
Z tego okresu pochodzi również
powstała w 1395 roku kamienna planisfera (o wymiarach 220 x 122 cm)
przedstawiająca obraz nieba z zazna
czonymi 1496 gwiazdami.
ierwsze kontakty astronomów
koreańskich z nauką europejską
nastąpiły zapewne z końcem
XVII wieku, gdy zaczęli oni w miarę
systematycznie odwiedzać Obserwa
torium w Pekinie, gdzie pracowali
astronom owie z zakonu Jezuitów.
Chociaż władze chińskie bardzo nie
chętnie patrzyły na te kontakty, to jed
nak astronomom koreańskim udało się
zdobyć i przywieźć do kraju niewiel
kie przyrządy optyczne, książki i ka
lendarze astronomiczne.
Gdy w 1910 roku Korea została sko
lonizowana przez Japonię, zamknięto
królewskie Obserwatorium Astrono
miczne, a wszelka działalność w dzie
dzinie astronomii została przerwana.
Aż do końca II wojny światowej żad
nemu z Koreańczyków nie pozwolo
no na zajmowanie się astronomią.
W latach 1907-1917 w Korei prze
bywał misjonarz chrześcijański, a za
razem astronom, dr Carl Rufus z Uni
wersytetu w Michigan (USA). W la
tach 1915-17 prowadził on wykłady
z astronomii w Choson Christian Col
lege (dzisiejszy Yonsei University).
Po powrocie do Ameryki dr Rufus za
prosił jednego ze swych najzdolniej
szych uczniów, D.W. Lee, do Michi
gan na dalsze studia. W roku 1926 Lee
uzyskał pod kierunkiem dra Rufusa
doktorat z astronomii, po czym powró
cił do kraju. Jednakże wkrótce został
zaaresztowany przez Japończyków,

a po kilkumiesięcznym pobycie w wię
zieniu nałożono na niego areszt domo
wy, trwający do roku 1945. Dr D. W. Lee
zmarł w 1963 r.
Wyzwolenie Korei w 1945 roku nie
przyniosło spodziewanego spokoju.
0 wpływy na Półwyspie Koreańskim
zabiegały zwycięskie mocarstwa, co,
jak wiadomo, zakończyło się w 1950
roku inwazją komunistycznej Korei
Północnej na południowego sąsiada.
W wyniku trzyletniej wojny cały kraj
popadł w ruinę. Gdy w lipcu 1953 r.
zawarto rozejm, mieszkańcy Południa
podjęli gigantyczny wysiłek odbudo
wy kraju , uw ień czo n y w latach
osiemdziesiątych pełnym sukcesem,
a Korea Południowa zyskała miano
jednego z Azjatyckich Tygrysów.
Wraz z rozwojem gospodarczym
w Korei tworzono nowe uniwersytety
1 laboratoria badawcze, starając się
w możliwie krótkim czasie nadrobić

wieloletnie zaległości w kontaktach
z nauką światową. Najzdolniejsi stu
denci uzyskiwali rządowe stypendia
dla pogłębienia wiedzy, przede wszyst
kim w Stanach Zjednoczonych. Wśród
nich znaleźli się również astronomo
wie. Podczas gdy przed rokiem 1970
w Korei nie było żadnego astronoma
ze stopniem naukowym doktora, to
pod koniec lat siedemdziesiątych już
4 osoby miały ten stopień, uzyskany
głównie w ośrodkach astronomicznych
Stanów Zjednoczonych, a w dziesięć
lat później około 30 osób.
W 1965 roku skromna wówczas
grupa astronomów koreańskich zawią
zała Koreańskie Towarzystwo Astro
nomiczne (Korean Astronomical So
ciety), które aktualnie zrzesza około
150 astronomów. Towarzystwo dwu
krotnie w ciągu roku (w kwietniu i paź
dzierniku) organizuje zjazdy naukowe,
a także wydaje czasopismo naukowe
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Obserwatorium Chomsongdae (VII wiek) w Kyongju. Fot. J.M. Kreiner
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Journal o f Korean A stronom ical S o 
ciety. W 1984 powstało także Koreań
skie Tow arzystw o Badań K osm icz
nych (Korean Space Science Society),
zrzeszające około 130 członków. Or
ganem tego Towarzystwa jest czaso
pismo naukowe Journal o f A stro n o 
m y and Space Science, ukazujące się
dwa razy w roku, a także Bulletin o f
Korean Space Science Society.
d 1979 roku Republika Korei
jest członkiem M iędzynaro
dowej Unii Astronomicznej,
wprowadzając do tej organizacji zrze
szającej profesjonalnych astronomów
około 30 członków.
Istotnym czynnikiem wpływającym
na rozwój astronomicznych badań na
ukowych było otwarcie w 1978 roku
pierw szego obserw atorium astrono
m icznego u sytuow anego na górze
Sobaek (Sobaek-san, 1340 m. n.p.m.),
we wschodniej części Półwyspu Ko
reańskiego, około 100 km od Seulu.
Podstawowym instrumentem O bser
watorium jest 61 cm teleskop w ypro
dukowany przez firmę Boiler and Chivence. Teleskop służy głównie do ob
serw acji fo to m etry czn y ch g w iazd
zm iennych zaćmieniowych, pulsują
cych, gromad gwiazd i jasnych galak
tyk. W spółcześnie przy teleskopie
p racu je kam era CCD , co p ozw ala
na znaczne rozszerzenie programu ob
serwacyjnego.

O

kw ietniu 1996 roku w gó
rach B ohyun, (1127 m.
n.p.m .) około 250 km na
południowy wschód od Seulu, otwar
to duże optyczne obserwatorium astro
nomiczne, wyposażone m. in. w tele
skop R itc h e y -C re tie n a o śred n icy
z w ie rc ia d ła 1.8 m. Z te le sk o p e m
współpracuje spektrograf, pozwalają
cy uzyskać widma w szerokim zakre
sie dyspersji: od 2 do 22.4 nm/mm
w zakresie spektralnym od 350 do 850
nm. Teleskop może również współpra
cować z kam erą CCD dla obserwacji
fotometrycznych. N a uwagę zasługu
je pomieszczenie, w którym umiesz
czono teleskop. Nie znajduje się on
w tradycyjnej kopule z rozsuw aną
szczeliną ale w obrotowym prostopa
dłościanie z rozsuw aną boczną i gór
n ą ścian ą znajdującym się na więk
szym budynku (również prostopadłościennym), m ieszczącym laboratoria

W
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i warsztaty. Program
badawczy przewidu
je m.in. obserwacje
s p e k tro s k o p o w e
gw iazd zm iennych
(jako uzupełnienie
obserwacji fotome
trycznych), badania
składu chemicznego
g w iazd , a także
obserwacje jaśniej
szych galaktyk.
N a te ren ie O b
serw atorium zn aj
duje się również heliofizyczny teleskop
do obserwacji roz
b ły sk ó w sło n e c z 
nych. Składa się on
z dw óch refraktorów 20/160 cm oraz
dwóch refraktorów
15/225 cm, znajdu
jących się w jednej
Teleskop systemu Ritchey-Cretiena o średnicy zwierciadła
obudowie. Telesko
1.8 m w obserwatorium Bohyunsan.
pem m ożna obser
wować w świetle m onochrom atycz ku koreańskich uniwersytetach: w Na
nym wybrane fragmenty tarczy sło rodowym Uniwersytecie w Seulu, w
Uniwersytecie Yonsei w Seulu, w Uni
necznej.
Jak na razie jedyny większy radio wersytecie Chungbuk w Chongju i in
teleskop w Korei znajduje się w ośrod nych.
ku naukowym Taeduk, położonym bli
akkolw iek grupa koreańskich
sko miasta Taejon, w którym w 1993
astronomów nie jest zbyt liczna,
roku była światowa wystawa EXP O .
to ich plany są bardzo ambitne.
W spomniany radioteleskop ma ante
nę o średnicy 14 m., um ieszczoną Ponieważ Korea nie ma najlepszych
w dużej kuli zbudowanej z tworzyw warunków klimatycznych do prowa
sztucznych. Obserwacje wykonywane dzenia obserwacji astronomicznych,
są w paśmie milimetrowym. Program planuje się zbudowanie za granicą4.5naukowy obejmuje między innymi ob -metrowego teleskopu przeznaczonego
serw acje protogw iazd, gwiazd póź do obserw acji zarów no w zakresie
nych typów widmowych i środka Ga optycznym, jak i bliskiej podczerwie
laktyki. Celem obserwacji jest także ni. W bardzo intensywnym tempie prze
id en ty fikacja m iędzygw iazdow ych biega unowocześnianie posiadanej bazy
linii molekularnych, obserwowanych instrumentalnej, w tym także instalacja
w zakresie milimetrowym. W najbliż kom puterów najnow szej generacji.
szym czasie planuje się włączenie tego O ile chwilowy kryzys gospodarczy nie
radioteleskopu do międzynarodowej powstrzyma tego rozwoju, należy się
sieci V LBI. W pobliskim budynku spodziewać, że również w dziedzinie
umieszczono pracownie naukowe, bi astronomii Korea może stać się „wiel
bliotekę, sale wykładowe etc. Ośrodek kim azjatyckim tygrysem”.
przygotowany jest również na prowa
dzenie szerokiej akcji popularyzator
skiej. Uzupełnieniem ośrodka Taeduk
jest kilka niewielkich teleskopów prze
Profesor Jerzy M. Kreiner jest pro
znaczonych do celów dydaktycznych.
fesorem astronom ii w Wyższej
Oprócz wspomnianych już trzech
Szkole Pedagogicznej w Krakowie
najważniejszych obserwatoriów astro
i Prezesem Polskiego Towarzystwa
nomicznych, badania naukowe (głów
Astronomicznego.
nie teoretyczne) prowadzone są w kil
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P ierwsze współczesne obserw atorium
k o re a ń sk ie S o b a e k -S a n p o ło żo n e
na wysokości 1340 m n.p.m.

Astronomia
wKotm

Kopula 14-metrowego
radioteleskopu w ośrodku naukowym
Taeduk, w pobliżu miasta Taejon.

PHENIAN

SEUL
Sobaek

Mapa
Korei
zaznaczonymi
lokalizacjami
obserwatoriów
astronomicz
nych.

Taeduk
TAEJON
Bohyun
KYONGJU

PU SA N ^

Bohyunsan — największe
obserwatorium astronomiczne Korei,
położone w górach Bohyun na wysokości
1127 m. n.p.m., wyposażone m.in. w teleskop 1.8 m.

Teleskop 1.8 m w obserwatorium astro
nomicznym Bohyunsan.

Teleskop do obserwacji rozbłysków sło
necznych w obserwatorium Bohyunsan.
4/1998
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Pierwsze zdjęcia wykonane
teleskopem VLT UT1
c Relations Department / Urania-PA

(opis na str. 169)

teleskop kosmiczny Hubble1a obserwuje

Najmłodsza
mgławica planetarna
Obraz przedstawia najmłodszą z dotychczas
odkrytych mgławic planetarnych
Henize 1357. Gwiazda centralna znajduje się
w środku zielonego pierścienia gazu, je j to
warzysza można dostrzec na lewo i nieco
powyżej środka zdjęcia. Po obu stronach wi
doczne są „ bąble ”gazu. W tych kierunkach
materia przyspieszana ciśnieniem promie
niowania gwiazdy centralnej utworzyła swe
go rodzaju dziury w zewnętrznym pierście
niu o charakterystycznej czerwonej barwie.
Mgławica znajduje się na niebie połu
dniowym i leży w odległości 18 tysięcy Lśw.
od nas. Swymi rozmiaramiprzewyższa oko
ło ISO razy wielkość Układu Słonecznego,
ale jest to zaledwie kilka procent rozmia
rów typowych mgławic planetarnych.
Barwy odpowiadają filtrom, reprezentu
jącym emisje azotu (czerwona), tlenu (zie
lona) oraz wodoru (niebieska). Obserwa
cje wykonano szerokokątną kamerą plane
tarną (WFPC2) w marcu 1996.
—

Mgławica
„prostokątna”
Ta mgławica planetarna o niezwykłym
kształcie to 1C 4406, sfotografowana przez
teleskop kosmiczny. Jest to w rzeczywisto
ści twór cylindryczny, oglądany przez nas
„Z boku ”. Gorący gaz wyrzucany przez koń
czącą swój żywot gwiazdę wydobywa się
przez, otwarte końce cylindra, którego „ ścia
ny” tworzy gęsta materia pyłu i obłoków
molekularnych.
Obiekt ma rozmiary kątowe ok. pól mi
nuty luku i znajduje się w gwiazdozbiorze
Wilka (na niebie południowym). Jasność
obserwowana mgławicy wynosi 11 magnitudo.
Prezentowany obraz uzyskano przy po
mocy kameiy WFPC2 z użyciem filtrów V
oraz, I. Skalę barw dobrano, zachowując
rzeczywiste różnice kolorów. Zielone kreseczjki na tle nieba to ślady promieni ko
smicznych.

w kolorze: Co zobaczyło pierwsze oko VLT ?

Pierwsze zdjęcia
z teleskopu VLT

First Light

W miesiąc po zainstalowaniu w Obserwatorium ESO na Cerro Paranal (Chile), pierwsze z czterech potężnych
(o średnicy 8.2 metra) zwierciadeł teleskopu VLT uzyskało obrazy o znaczącej wartości naukowej. Nawet pobieżna
analiza wykonanych pod koniec maja br. zdjęć przekonuje o wyjątkowych możliwościach budowanego instrumentu.
Doskonała jakość otrzymanego obrazu zaskoczyła samych konstruktorów. Próbne ekspozycje, trwające do 10 minut,
potwierdzają dokładność i stabilność mechanizmu prowadzenia zwierciadła za pozornym ruchem sfery niebieskiej.
Kątowa zdolność rozdzielcza, uzyskana jeszcze w fazie rozruchu, nie ma sobie równych wśród naziemnych instrumen
tów. Duża powierzchnia zbierająca (53 m2, w przyszłości powiększona jeszcze o trzy identyczne zwierciadła)
zapewni ogromną czułość zestawu, przewyższającą istniejące do tej pory w zakresie widzialnym możliwości.
Prace nad technicznym doskonaleniem procesu uzyskiwania obrazów potrwają do 1 kwietnia przyszłego roku,
kiedy to pierwsi astronomowie rozpoczną realizować zgłoszone i zatwierdzone projekty. Po raz pierwszy od blisko stu
lat kraje europejskie będą miały do dyspozycji najlepszy na świecie teleskop do badań w optycznej i podczerwonej
części widma.
Prezentowane na rozkładówce obrazy różnych obiektów uzyskano przy pomocy tzw. Próbnej Kamery CCD
teleskopu VLT UT1. Żadnego z nich nie poddawano szczegółowej obróbce poza standardową procedurą uwzględniającą
zmiany czułości cyfrowego detektora.
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Widoczny po lewej stronie bu
dynek mieści w sobie pierwszą
jednostkę (UT1) budowanego
w Cerro Paranal interferometru
optycznego VLT. Zdjęcie wyko
nane pół godziny po zachodzie
Słońca 13 kwietnia br.

Mgławica Motyl — kompozycja obra
zów uzyskanych przy użyciu trzech
szerokopasmowych filtrów o łącznym
czasie ekspozycji 25 minut. Jak wi
dać, teleskop VLT będzie doskonałym
narzędziem do badania obiektów
o niewielkiej jasności powierzchnio
wej, ujawniając ich niezwykle subtel
ną i złożoną strukturę.

Centrum gromady (O Centauri — ta
10-minutowa ekspozycja uzyskana
16 maja w paśmie R (czerwonym )
świadczy o precyzji mechanizmu pro
wadzenia zwierciadła powyżej 0.001
sekundy łuku na sekundę; obrazy
gwiazd w całym polu widzenia są sy
metryczne i bardzo ostre (szerokość
połówkowa FWHM wynosi 0.43 se
kundy łuku). Wydaje się, że doskona
łe warunki atmosferyczne obserwato
rium zostaną w pełni wykorzystane.

Pas pyłowy Centaura A — w 10 se
kund (I) zadziwiający rezultat: bogac
two pyłowych form w centralnym ob
szarze osobliwej galaktyki nieba po
łudniowego. Obraz o zdolności roz
dzielczej 0.49 sekundy łuku uzyska
no przy użyciu szerokopasmowego
filtru czerwonego. Podobnych obraz
ków możemy oczekiwać dla szeregu
innych galaktyk.
T] Carinae — również ledwie 10 se
kund ekspozycji i możemy podziwiać
szczegóły, jakich na żadnym zdjęciu
z naziemnego teleskopu nie byliśmy
w stanie dostrzec.

Centralny obszar gromady M4 — zdję
cie z 22 maja — to złożenie barwnych
obrazów gromady kulistej. Przy seeingu o wartości 0.53 sekundy łuku eks
pozycja w paśmie B sięga do obiek
tów o jasności 24 magnitudo w ciągu
zaledwie 2 minut (tu co prawda przy
stosunku sygnału do szumu równym
tylko 5, wobec jasnego tła nieba, przy
blasku Księżyca). Przy ciemnym tle
obiekty o jasności 28 magnitudo będą
dostępne w trakcie 1-godzinnej eks
pozycji.

4/I998
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Wyrzut materii z wnętrza M87
— to zdjęcie wykonano w nocy
z 25 na 26 maja 1998, w gorszych
od przeciętnych warunkach at
mosferycznych. Na prezentowa
ną kompozycję złożyły się obra
zy: ultrafioletowy, niebieski i zie
lony.
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Zagadki powoli rozwiązują się..

Rozbłyski gamma - nowe fakty, nowe zagadki
O rozbłyskach gamma (gamma-ray bur
sts — G RB) wiemy od lat 60., kiedy to
amerykańskie satelity wojskowe mające
pilnować ustaleń układu o zakazie na
ziemnych prób z broniąjądrową, owszem,
zaczęły je wykrywać, ale (na szczęście)
nie pochodziły one z Ziemi, lecz z Kos
mosu. Zjawiska te są krótkotrwałe — od
30 ms do minut — toteż ich badanie,
poczynając od kierunku, z jakiego nad
chodzą, a skończywszy na dociekaniu ich
przyczyn i mechanizmów, było przez
wiele lat prawie niemożliwe. Przełom
nastąpił dopiero w 1991 roku, kiedy
GRB zaczęto rejestrować przy użyciu
BATSE (Burst and. Transient Source
Detector) zainstalowanego na pokładzie
CGRO (Compton Gamma Ray Obse
rvatory). Dotychczas BATSE zarejestro
wał ponad 2000 rozbłysków, co oznacza,
że pojawiają się one średnio raz dziennie.
BATSE jest w stanie określić kieru
nek, skąd nadeszły promienie gamma,
z dokładnością do około 1 stopnia. To
zupełnie nieźle, żeby ogólnie się zorien
tować, z jakich kierunków rozbłyski są
emitowane i utworzyć mapę rozkładu
tych kierunków. Taka mapa pozwala na
to, by w zasadzie móc rozstrzygnąć pod
stawową kwestię: czy GRB powstają
w Galaktyce, czy poza nią. Otóż oka
zuje się, że rozkład jest idealnie izotro
powy, a więc GRB bynajmniej nie pre
ferują płaszczyzny Galaktyki. Jeśliby

więc twierdzić, że źródło GRB jest jed
nak jakoś związane z Galaktyką, to co
najwyżej z jakimś „superhalo” o roz
miarach znacznie większych od średni
cy Galaktyki.
Nową jakość do badań nad rozbły
skami gamma wniósł włosko-holenderski satelita BeppoSAX. Dysponuje on
m.in. monitorem GRB wykrywającym
rozbłyski oraz — i to ma kluczowe zna
czenie — kamerą mogącą określić kie
runek, z którego nadchodzi rozbłysk
gamma z dokładnością nie gorszą niż 6
minut łuku. Przy takiej precyzji staje się
możliwe identyfikowanie GRB z ewen
tualnym pojaśnieniem widocznym w
innych dziedzinach widma elektroma
gnetycznego czy to w zakresie X, czy
zwłaszcza w zakresie optycznym.
Badanie „łuny” (ang. afterglow) po
rozbłysku gamma przy użyciu czy to
teleskopów naziemnych, czy też ko
smicznego teleskopu Hubble’a dopro
wadziło do rozwikłania wielu tajemnic
związanych z GRB. I tak, np. okazało
się, że w widmie rozbłysku z 8 maja
1997, czyli GRB970508 zarejestrowa
no linię absorpcyjną o poczerwienieniu
z = 0.83. Sam obiekt musi być zatem
jeszcze dalej.
Jednak najbardziej spektakularnym
rozbłyskiem gamma, jaki do tej pory za
rejestrowała aparatura BeppoSAXa, był
GRB971214, czyli rozbłysk z 14 grud

nia 1997. Okazało się (Kulkami i in.,
Nature, 1 maja, 1998), że widmo „łuny”
ma poczerwienienie aż z = 3.418, tak iż
linia La (A.0=121.75 nm) znalazła się
w samym środku widma optycznego —
X = 538.21 nm. Oznacza to, iż rozbłysk
ten ma swoje źródło w obiekcie odle
głym o 12 miliardów lat świetlnych.
Taka odległość w powiązaniu z jasno
ścią samego zjawiska oznacza, że wy
zwolona energia osiągnęła poziom kil
kuset wybuchów supernowej. Nie bez
powodu zaczęto określać tego typu zja
wiska mianem „hipemowych”.
InterpretacjaGRB971214 stanowi na
razie trudny problem. Do tej pory bo
wiem najczęściej przyjmowano, że roz
błyski gamma powstają w wyniku zla
nia się w jeden obiekt dwóch orbitują
cych wokół siebie gwiazd neutrono
wych. Energia w ten sposób wyzwolo
na osiąga rząd wielkości 1044 W. Tym
czasem w GRB971214 uwolniło się
3x1046 W. To oszacowanie opiera się
jednak na założeniu, że energia ta zo
stała wyemitowana izotropowo. Bar
dziej wyrafinowany model zderzenia
dw óch obiektów , u w zg lęd n iający
nieizotropow ość usunąłby problem
energii. Można by bowiem przyjąć, że
GRB971214 był „wycelowany” akurat
w naszą stronę i dlatego wydał się nam
tak bardzo jasnym obiektem.
A. Marecki

Nowe spojrzenie na twarz Marsjanina
W lipcu 1976 roku do Marsa dotarła son
da Viking 1 i jej orbiter rozpoczął syste
matyczne fotografowanie powierzchni
Czerwonej Planety. Na kilku zdjęciach
regionu Cydonia dostrzeżono ciekawy
twór nazwany Głową o rozmiarze około
1500 m (fot. po lewej). Specjalne meto
dy komputerowej obróbki zdjęć, jakie
wówczas zastosowano, ujawniły ponoć
takie szczegóły, jak: źrenicę oka, łzę na
policzku, zęby w uchylonych ustach.
W pobliżu Głowy zidentyfikowano inne
intrygujące twory w kształcie piramid.
Nic dziwnego, że ów intrygujący re
jon został poddany szczegółowej in
spekcji przez stację Mars Global Sur
veyor, która od roku krąży wokół Mar
sa. Dzięki znacznie lepszej rozdzielczo
ści nowych zdjęć, okazało się, że wbrew
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oczekiwaniom entuzjastów tzw. paleoastronautyki, marsjańska twarz okaza
ła się tylko złudzeniem optycznym, jak
swego czasu marsjańskie kanały widzia
ne przez Schiaparellego. Przypomnijmy,
że pierw sze zdjęcia były wykonane
U R A N IA - Po stępy A str o n o m ii

z wysokości ponad 2000 km i rozmia
rom jednego piksela odpowiadało około
50 m. Nowe zdjęcie wykonano w czasie
zbliżenia do powierzchni na odległość
444 km, a najmniejsze widoczne szcze
góły mają rozmiar 4.3 m! (jd)
4/1998

nie tylko w kolorze: Galeria Mgławic Messiera

Na pozycjach od 2 do 5 w katalogu Messiera znajdziemy gromady kuliste - - obiekty na pozór bardzo do
siebie podobne, tym czasem każda w ja k iś sposób się wyróżnia...

Gwiezdne mrowiska
M 2 (NGC 7089) w Wodniku

Rektascensja.........21h33m.5
D eklinacja..............-0° 49'
O dległość.............. 36200 l.św.
Jasność obserw......6.5 mag
Rozmiary kątowe .... 12'.9

M 3 (NGC 5272) w Psach Gończych
Rektascensja..........13h42m.2
D eklinacja...............+28° 23'
O dległość............... 30600 l.św.
Jasność obserw.......6.2 mag
Rozmiary kątow e....16 .2

M 4 (NGC 6121) w Skorpionie

R ektascensja......... 16h23m.6
D eklinacja..............-26° 32'
O dle głość.............. 6 800 l.św.
Jasność obserw......5.6 mag
Rozmiary kątowe .... 26'.3

M 5 (NGC 5904) w Wężu
R ektascensja.........
D eklinacja..............
O dle głość..............
Jasność obserw......
Rozmiary kątowe ....

4/1998

15h 18m.6
+2° 05'
22800 l.św.
5.6 mag
17'.4

M 2, o średnicy sięgającej 150 lat świetlnych, zawiera ok. 150 tysię
cy gwiazd; to jedna z bogatszych i bardziej gęstych gromad kuli
stych. Jest obiektem bardziej odległym niż centrum Galaktyki (dzie
li nas od niej dystans 36 tysięcy l.św.), a mimo to jej jasność tylko
nieznacznie wykracza poza zakres dostępny dla nieuzbrojonego oka.
Najjaśniejsze gwiazdy — czerwone i żółte olbrzymy — św iecą bla
skiem 13 magnitudo.
Spośród 21 przebadanych gwiazd zmiennych w M 2 większość
stanow ią obiekty typu RR Lyrae o okresach krótszych od jednego
dnia. Trzy cefeidy typu II (tj. gw iazdy W Virginis) analizow ali
H. Arp i G. Wallerstein, zaś ciekawą zmienną typu RV Tauri odkrył
przed stu laty francuski miłośnik astronomii A. Chevremont. Sam ą
gromadę po raz pierwszy oglądał 11 w rześnia 1746 r. Maraldi, zaś
M essier dokonał jej niezależnego powtórnego „odkrycia” dokładnie
14 lat później.

M 3 to jedna z najbardziej obfitych gromad, licząca około pół m ilio
na gwiazd. Spośród nich udało się „w yłuskać” przeszło 200 zm ien
nych, dla większości wyznaczając okres (przeważnie są to zmienne
typu RR Lyrae); tak w ielu wyznaczeń okresu nie dokonano w żadnej
innej gromadzie kulistej.
Zapisana przez Charlesa Messiera pod datą 3 maja 1764 r. obser
wacja tej gromady stanow iła— jak się wydaje — jego pierwsze ory
ginalne odkrycie obiektu mgławicowego. To zdarzenie przekonało
go ostatecznie do potrzeby „przeszukania” nieba i stworzenia kata
logu obiektów przypominających komety, gdyż w samym tylko roku
1764 znalazł i skatalogował większość z nich: od numeru 3 do 40.
M 4 to bodaj najbliższa gromada kulista, oddalona o niespełna 7 ty
sięcy l.św. Spędzając letnie noce gdzieś w górach, pod rozgw ieżdżo
nym niebem, można próbować dostrzec j ą gołym okiem — leży nie
co ponad 10 na zachód od Antaresa. Byłaby to przepiękna ozdoba
naszego nieba (rozmiary kątowe bliskie wielkości księżycowej tar
czy!), gdyby nie leżące w jej kierunku obłoki materii międzygwiazdowej.
Gromadę po raz pierwszy obserwował w roku 1745 de Chesaux.
11 lat tem u właśnie w niej odkryto pierwszego milisekundowego
pulsara, 10-krotnie „szybszego” niż p ulsar w M gław icy Krab.
W sierpniu 1995 Teleskop Kosmiczny zaobserwow ał białe karły
w M 4 (o tym odkryciu i samej gromadzie pisał Marek Gołębiewski
na łamach „Postępów Astronomii” nr 4/95 oraz 1/96).

M 5 to z kolei jedna z najstarszych gromad kulistych, a jednocześnie
jedna z największych, zajm ująca obszar o średnicy około 130 l.św.
Porusza się wokół centrum Galaktyki z ogrom ną prędkością, sięga
jąc ą 500 km/s (jest to wartość porównywalna z prędkością ucieczki).
Korzystając z lornetki, można podziwiać ją na letnim niebie — leży
mniej więcej w połowie drogi między Arkturem i Antaresem. Jest
równie jasna jak słynna gromada M 13 w Herkulesie; oglądana przez
teleskop, jest od niej jeszcze piękniejsza.
Gromadę M 5 odkrył Gottfried Kirch — ten niemiecki astronom
rozpoczął sw ą karierę jako asystent Heweliusza, później dokonując
odkrycia zmienności szeregu gwiazd, m.in. % Cygni. M essier zano
tował sw oją pierw szą jej obserwację pod datą 23 maja 1764. (kr)
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Obserwacje
gwiazd zmiennych
w 1997 roku
W ubiegłym roku wymienieni poniżej
członkowie Sekcji Gwiazd Zmiennych
PTMA wykonali 9185 obserwacji,
z czego 6742 obserwacje przesłano
do AAVSO (American Association
o f Variable Star Observers). Warto za
uważyć, że na początku 1997 roku najjaśniejsza z gwiazd długookresowych,
Mira, przeżyła jedno z wyższych mak
simów, osiągając jasność 2.3 mag. Stała
się w tedy n ajjaśn iejszą gw iazdą
w gwiazdozbiorze Wieloryba. Tak wy
sokie maksima tej gwiazdy występują
co kilka lub kilkanaście cykli trwają
cych średnio po 332 dni. Na wykresie,
który przedstawia wyniki obserwacji
trzech członków Sekcji z okresu od li
stopada 1996 roku do lutego 1998 roku,
widać dwa kolejne maksima. Pierwsze
z nich, właśnie to wysokie (luty 1997)
oraz drugie, które wystąpiło w stycz
niu 1998 roku i było nieco niższe od
średniego maksimum. Widoczny na
wykresie rozrzut punktów w pobliżu
wysokiego maksimum wynika przede
w szystkim z braku odpow iednich
gwiazd porównania oraz niekorzystne
go wtedy położenia Miry — niewyso

ko nad południowo-zachodnim hory
zontem. Od kwietnia do lipca Mira
znajduje się na niebie w sąsiedztwie
Słońca i jest wtedy niewidoczna lub
wschodzi o świcie, co widoczne jest na
wykresie jako spora przerwa na krzy
wej jasności.
Jerzy Speil

Obserwator

Ilość obserwacji
Ogółem/wysłanych
do AAVSO

1. Adam Cichy

213/213

2. Ryszard Cnota

2931/1050

3. Oskar Dereń

1852/1810

4. Radosław Grochowski
5. Marek Królik
6. Tomasz Krzyt
7. Michał Siwak
8. Jerzy Speil

80/80
56/0

268/205
321/0
1914/1914

9. Stanisław Świerczyński
1439/1391
10.Przemysław Żołądek 111/79
Razem

9185/6742

Mag

JD 2450000+
Mira na tle gwiazdozbioru Wieloryba.
Rysunek pochodzi z wydanego w 1687 roku
w Gdańsku atlasu gwiazd Jana Heweliusza.
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Krzywa jasności Miry według obserwacji wizualnych: R. Cnoty (O ),
J. Speila ( • ) i S. Świerczyńskiego (x)

U R A N I A - Postępy Astronomii

4/1998

I Roje meteorów
1w roku 1998
Wstęp
W przypadku obserwacji meteorów bar
dzo ważnym czynnikiem są dobre warun
ki do obserwacji. Jeśli pogoda dopisze,
jedyną rzeczą, która zaprząta głowy miło
śników obserwacji tych obiektów, są fazy
Księżyca. Ich nieodpowiedni układ, z peł
nią w okolicach maksimum aktywności
roju może dość skutecznie utrudnić pra
cę. Świecący z jasnością-13 mag Księ
życ jest bowiem w stanie zredukować licz
bę obserwowanych przez nas zjawisk pra
wie dziesięciokrotnie. Rok 1998 będzie
jednak wyjątkowo dobry dla obserwato
rów meteorów. Przede wszystkim w oko
licach maksimum aktywności wielu du
żych rojów Księżyc będzie daleko od peł
ni. Ponadto rok obecny może przynieść
dwa deszcze meteorów. Taka gratka nie
zdarza się często. Poniżej postaram się
więc omówić meteorowe szlagiery roku
1998.

Perseidy
Kończy się, niestety, wysoka aktywność
Perseid spowodowana powrotem komety
macierzystej tego roju 109P/Swift-Tuttle
w 1992 roku. Jak z pewnością pamięta
my, powrót ten spowodował pojawienie
się nowego, wysokiego maksimum aktyw
ności, które najbardziej spektakularne
widowisko zaprezentowało w roku 1993.
Zenitalne Liczby Godzinne (ang. ZHR)
mówiące o liczbie meteorów, jaką obser
wowałby jeden obserwator w bardzo
dobrych warunkach atmosferycznych
i w momencie, gdy radiant roju jest w ze
nicie, osiągnęły wtedy poziom 264±17.
W następnych latach aktywność nowego
piku regularnie spadała i w 1997 roku
wyniosła już ZHR=137±7 (patrz Urania
2/1998).
Nowego maksimum w roku 1998
możemy oczekiwać w okolicach godziny
14 UT dnia 12 sierpnia. Jego aktywność
wciąż powinna być wyższa od aktywno
ści starego maksimum, które wystąpi
najprawdopodobniej w okolicach godzi
ny 22 UT także 12 sierpnia. Widać więc
wyraźnie, że korzystny dla obserwatorów
w Polsce jest tylko moment drugiego mak
simum. Na pocieszenie warto jednak do
dać, że jest ono znacznie szersze od pierw
4/1998

szego piku i ma aktywność niewiele
od niego niższą (ZHR 80-100).
Bardzo interesującą rzecz w postaci
trzeciego maksimum w okolicach długo
ści ekliptycznej Słońca A.@=140.32° odno
towali w zeszłym roku obserwatorzy za
chodnioeuropejscy. W roku 1998 moment
ten odpowiada godzinie 5 - 6 UT dnia
13 sierpnia. O tej porze jest już w Polsce
jasno, ale cierpliwym obserwatorom po
lecam prowadzenie obserwacji do same
go rana, aby sprawdzić, czy nie uda nam
się zaobserwować jakiegoś wzrostu ak
tywności pod sam koniec nocy.
Niestety, niezbyt korzystnie przedsta
wia się sprawa faz Księżyca z pełnią
8 sierpnia. Przypominam jednak, że Per
seidy są aktywne od 17 lipca do 25 sierp
nia i dobre warunki do ich obserwacji wy
stąpią na początku i na końcu aktywności
roju (nów Księżyca 23 lipca i 22 sierpnia).

Draconidy
Zwykle Draconidy są rojem mało efektow
nym. Ich aktywność trwa od 6 do 10 paź
dziernika z małym maksimum około
8 października. W momencie tym nie ob
serwuje się więcej niż dwa — trzy zjawi
ska w ciągu godziny. Wyjątkiem są lata,
kiedy w najbliższe okolice Słońca powra
ca kometa macierzysta tego roju 21 P/Giacobini-Zinner. Jej kolejny powrót spodzie
wany jest w listopadzie 1998 roku, nic
więc dziwnego, że wszystkich obserwa
torów meteorów interesuje to, co pokażą
Draconidy w roku obecnym. A że możli
wości mają spore, udowodniły już nie raz.
Krótkie deszcze meteorów z ZHR rzędu
500 obserwowano w latach 1933 i 1946.
Trochę niższą aktywność z ZHR=20-200+
w jeszcze kilku latach naszego stulecia
(ostatnio w 1985). Wysoka aktywność tego
roju trwa jednak krótko i ważne jest, aby
jej nie przegapić. Deszcz z roku 1985 wy
stąpił w momencie X@=195.26°, co odpo
wiada dacie 8 października 1998 roku
i godzinie 17 UT, a w 1933 roku
w A,@=197.0°, co odpowiada 10 paździer
nika 1998 r, godz. 12 UT. Ziemia przetnie
jednak w ęzeł wstępujący orbity ko
mety macierzystej roju w momencie
^.@=195.398° (8 października 1998 r, godz.
21 UT). Tak więc najbardziej prawdopo
U R A N IA

- P o s t ę p y A s t r o n o m ii

dobny moment wystąpienia wysokiej ak
tywności to okres pomiędzy godziną 17
a 21 UT dnia 8 października 1998 roku,
co jest bardzo korzystne dla obserwato
rów w Polsce.
Radiant roju ma współrzędne a = 17h
28m, 8 = +54° i w Polsce jest obiektem
okołobiegunowym, dostępnym obserwa
cjom przez całą noc. Meteory z roju Draconid łatwo odróżnić od innych, są to
bowiem zjawiska wolne (V^ = 20 km/s).
Zachęcam bardzo do obserwacji pomi
mo pełni Księżyca, która wystąpi 5 paź
dziernika.

Orionidy
To dobrze znany i regularny rój, którego
twórczynią jest nie mniej znana kometa
lP/Halley. Orionidy możemy obserwować
od 2 października do 7 listopada. Bardzo
szerokie (trwające dwa-trzy dni) maksi
mum aktywności możemy obserwować
w okolicach nocy z 21 na 22 październi
ka. Aktywność roju wynosi wtedy około
ZHR=20. Nie znaczy to, że rój ten nie lubi
płatać miłych niespodzianek. Przykłado
wo w roku 1993 w nocy z 17 na 18 paź
dziernika ZHR-y przekroczyły poziom 30,
a w maksimum roku 1995 doszły nawet
do 50.
Radiant roju w momencie maksimum
ma współrzędne a = 6h 20m, 8 = +16°
i charakteryzuje się dużymi rozmiarami
(promień = 8°). Orionidy są zjawiskami
bardzo szybkimi (Voo= 66km/s).
Warunki do obserwacji w roku 1998
będą doskonałe, bowiem nów Księżyca
wystąpi 20 października i nie będzie prze
szkadzał w podziwianiu maksimum ak
tywności.

Leonidy
Ten rój jest znany chyba wszystkim miło
śnikom astronomii. Swą sławę zawdzię
cza obfitym deszczom meteorów z lat
1833 i 1966, kiedy to liczby godzinne się
gnęły poziomu kilkudziesięciu tysięcy.
Dość szybko domyślono się, że wzmożo
na aktywność roju lub deszcze zdarzająsię
co 33 lata wraz z powrotem w okolice
Słońca komety macierzystej tego roju
55P/Tempel-Tuttle (patrz Urania 11/96).
W latach 1988-1993, jak możemy zo
baczyć na Rys. 1, Leonidy nie były zbyt
spektakularnym zjawiskiem. Ich aktyw
ność w maksimum występującym zwykle
w nocy z 17 na 18 listopada nie była dużo
wyższa od ZHR=10. Coś drgnęło w roku
1994, ale pełnia Księżyca w okolicach
maksimum aktywności uniemożliwiła do
kładne wyznaczenie ZHR. W roku 1995
ZHR-y wahały się w okolicach 50. W roku
1996 maksimum zobserwowano w mo-
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mencie X0=235.17°. Jego aktywność wy
niosła ZHR=86±22. Dodatkowo zaobser
wowano drugie mniej wyraźne maksimum
w momencie ^ @=235.4° z ZHR=45±4.
Sytuacja zrobiła się więc podobna do tej
obserwowanej w ostatnich latach u Perseid. Wcześniejsze maksimum obfite w ja 
sne zjawiska jest związane z materiałem
naniesionym przez kometę podczas jej
ostatnich powrotów, a późniejszy pik z ma
teriałem bardzo starym.
Dnia 4 marca 1997 roku ponownie za
obserwowano powrót komety 55P/Tempel-Tuttle. Z dokładnych wyliczeń wyni
kało, że przez peryhelium przejdzie ona
28 lutego 1998 roku.
Jak w yglądała aktyw ność L eonid
w roku 1997, możemy obejrzeć na Rys. 2.
Widać główne maksimum w momencie
A.@=235.17° z ZHR= 150±20, a także mniej
wyraźne drugie maksimum z ZHR-80.
Co będzie działo się w nocy z 17 na 18
listopada 1998 roku, kiedy Ziemia wpad
nie w świeży materiał naniesiony przez
kometę Tempel-Tuttle? Według obliczeń
D. Yeomansa deszcze lub bardzo wysoka
aktywność rzędu Z H R -1000 występują,
gdy orbity Ziem i i kom ety m ijają się
w odległości m niejszej niż 0.01 AU.
W momencie A,s =235.25° (17 listopada
1998 r, godz. 19 UT) Ziemia minie orbitę
komety o 0.0080 AU. Powinniśmy więc
obserwować co najmniej wzmożoną ak
tywność roju. Dla przypomnienia warto
dodać, że w 1833 roku odległość ta wy
nosiła 0.0012 AU, a w 1996 0.0031 AU.
Tegoroczna odległość jest więc wyraźnie
większa i tak spektakularnego deszczu nie
powinniśmy chyba oczekiwać. Z drugiej
strony komety i meteory to zjawiska bar
dzo kapryśne i nie należy zbyt pochopnie
wyrokować co do ich zachowania. Wy
starczy tylko przypomnieć sytuację Perseid z 1993 roku, kiedy to Ziemia mijała
orbitę komety 109P/Swift-Tuttle w odle

głości 0.00094 AU i wszyscy oczekiwali
ZHR większych od 100 tys. Tymczasem
nie przekroczyły one poziomu 300.
Kiedy spodziewać się najwyższej ak
tywności tegorocznych Leonid? Wzmo
żoną czujność należy zachować w okre
sie X0 =235.1-235.4°, co odpowiada da
cie 17 listopada i godzinom 14-22 UT.
Szczególnie uważni powinniśmy jednak
być w okolicach godziny 17-19 UT. Nie
stety, o tej porze w Polsce radiant Leonid
jest jeszcze tuż pod horyzontem. Jeśli ufać
powyższym przewidywaniom, najlepsze
w arunki do obserw acji ew entualnego
deszczu będą mieli obserwatorzy w Azji
i na Pacyfiku. Każde opóźnienie momen
tu wystąpienia maksimum działa jednak
na korzyść obserwatorów w Polsce.
Zachęcam do obserwacji tym bardziej,
że w roku obecnym wystąpi bardzo ko
rzystny układ faz K siężyca z nowiem
w dniu 19 listopada.
Przypominam, że Leonidy można ob
serwować nie tylko w nocy z 17 na 18 li
stopada, ale także w okresie 15-25 listo
pada. Radiant tego roju ma współrzędne
a = 10h 12m, 5 = +22° i promień 5 stopni.
Meteory z tego roju są zjawiskami bardzo
szybkimi (V^ = 65 km/s).

Geminidy
Rój ten jest kolejnym po Perseidach, któ
ry rok po roku przynosi aktywność o ZHR
większym od 100. Geminidy możemy ob
serwować w dniach 7-17 grudnia z mak
simum w nocy z 13 na 14 grudnia. Naj
bardziej praw dopodobnym momentem
wystąpienia maksimum aktywności jest
godzina 5 UT, a więc czas korzystny
dla obserw atorów w Polsce zarów no
pod względem trwania nocy, jak i wyso
kości radiantu nad horyzontem (około
40 stopni).
Radiant roju ma współrzędne a= 7 h28m,
5= +33° i promień 5 stopni. Meteory z roju

Dzień listopada (UT)

Ursydy
Dokładnie w momencie zakończenia ak
tywności Geminid możemy zacząć obser
wować meteory z roju Ursyd. Maksimum
tego roju powinno wystąpić około godzi
ny 18-20 UT w nocy z 22 na 23 grudnia.
ZHR-y wynoszą zwykle około 10, ale rój
lubi płatać miłe niespodzianki. Ostatnie
takie wydarzenia z ZHR=50 miały miej
sce w latach 1945, 1986, 1988 i 1994.
R a d ian t ro ju m a w sp ó łrzęd n e
a = 14h28m, 8 = +76°, jest więc dostępny
obserwacjom przez całą noc. M eteory
z roju Ursyd są zjawiskami o średniej pręd
kości (Voo= 33 km/s).

Podsumowanie
Jak widać z powyższego opisu, rok 1998
przynosi nam wiele interesujących zja
wisk. Nieczęsto zdarza się możliwość obserw acji dw óch deszczów m eteorów
w odstępie troszkę ponad jednego mie
siąca. Radzę więc tę okazję należycie wy
korzystać. W szystkich chętnych do ob
serwacji meteorów nie tylko z wyżej opi
sanych rojów, bardzo zachęcam do kon
taktu z Pracow nią Komet i Meteorów,
je d n ą z najaktyw niejszych na świecie
grup obserwatorów meteorów. Gwaran
tujemy przesyłkę bezpłatnych materiałów
do obserwacji, możliwość prenumeraty
naszego biuletynu, a także możliwość
uczestnictwa w obozach i seminariach
astronomicznych. Prosimy tylko o dołą
czenie znaczka pocztowego w cenie 1 zł.
Nasz adres: Pracownia Komet i Meteorów,
A rk ad iu sz O lech, ul. S okolicz 3/59,
01-508 W arszawa, e-m ail: olech@ sirius.astrouw.edu.pl.

Arkadiusz Olech

*0

Rys. 1. Aktywność Leonid w latach 1988-1993. Wykres
sporządzono na podstawie danych International Meteor
Organization.
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Geminid są zjawiskami o średniej pręd
kości (VM= 35 km/s). Fazy Księżyca są
w miarę korzystne z III kwadrą 10 grud
nia i nowiem 18 grudnia.
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Rys. 2. Aktywność Leonid w roku 1997. Wykres sporządzo
no na podstawie danych International Meteor Organization
zaprezentowanych w dwumiesięczniku WGN.
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ZAĆMIENIE NA EKRANIE KOMPUTERA
I NIE TYLKO
a niespełna rok (11 sierpnia 1999) oglądać będziemy
(o ile pogoda pozwoli) kolejne zaćmienie Słońca.
W Polsce będzie ono częściowym, jednak pas całkowitego
zaćmienia (rys. 1) przebiegać będzie na tyle blisko naszych
granic, że można będzie, stosunkowo niewielkim kosztem,
znaleźć się w jego obszarze (Węgry, Austria). Jeśli posia
damy program komputerowy EZCosmos (program z kate
gorii shareware), możemy przebieg zaćmienia prześledzić
już dziś.

Z

rysowany. Wciskamy A (animation) i w wyświetlonym
okienku wpisujemy skok czasowy animacji (interval...) rzę
du 0.0002, a na pytanie Anim ate the moon? odpowiada
my: tak. Rozpoczyna się animacja przebiegu zaćmienia. Na
rys. 1 widzimy kopię ekranu animacji.
Oczywiście możemy sprawdzić, jak zaćmienie będzie
widziane z terenu Polski. Niestety, w programie jest tylko
kilka polskich miast. Jeśli wpiszemy nie istniejące, pojawi
się prośba o podanie współrzędnych geograficznych. Moż
na też poradzić sobie inaczej. Wprowadzamy do nortonowskiego edytora (lub dosowskiego Edit) plik cosmos, cfg i
dokonujemy w nim odpowiednich zmian (miasto, kraj,
współrzędne geograficzne). Na rysunku 2 pokazujemy, jak
to samo zaćmienie będzie wyglądało w Toruniu.
TORUŃ 1 1 -0 8 -1 9 9 9
10:36:00 UT

Po uruchomieniu programu (ekran STATUS) wprowa
dzamy niezbędne dane:
— miejsce obserwacji (changeyour location) — VIEN
NA (Wiedeń),
(uwaga — pojawi się prośba o podanie strefy czasowej
(time zone), proponuję wpisać GMT, będziemy wówczas
posługiwać się czasem uniwersalnym),
— data (local date) — 08-11-1999,
— czas lokalny {local time) — 9:15.
Wciskamy klawisz P lub klikamy myszką na opcji Plot
the sky.
Na ekranie rozpoczyna się kreślenie mapy nieba dla
podanego czasu i miejsca obserwacji. Jeśli Słońce i planety
nie zostały wyświetlone, wciskamy P (planets on/off). Usta
wiamy kursor na Słońcu (żółta tarczka) i wciskamy R (replot at object). Ekran jest przerysowywany tak, aby Słońce
znalazło się w jego środku. Wciskamy Z (zoom field), po
jawia się okienko, w którym wybieramy średnicę pola wi
dzenia. Proponujemy wybrać 3°. Ekran jest powtórnie przeVIENNA 1 1 -0 8 -1 9 9 9
09:45:00 UT

In te rv a l: 3 m ins

In te rv a l: 3 m in s

Jeśli pokaz zaćmienia wzbudził zainteresowanie, mo
żemy polecić uczniom rozwiązanie paru problemów.
1 .0 jakiej porze roku jest największe prawdopodobień
stwo, że zaćmienie Słońca będzie całkowite?
(Latem, wówczas Ziemia znajduje się najdalej od Słoń
ca, a więc Słońce ma najmniejszą średnicę kątową i najła
twiej może być zakryte przez Księżyc).
2 . Jak wyglądają zaćmienia Słońca i ZIEMI oglądane
ze srebrnego globu?
(Średnica Słońca widzianego z Księżyca jest praktycz
nie taka sama, średnica ZIEMI jest czterokrotnie większa,
stąd zaćmienia Słońca są bardzo dobrze widoczne, zaćmień
Ziemi właściwie nie będzie, po dużej tarczy ZIEMI przesu
wać się będzie malutki cień Księżyca).
3 . Czy prawdziwe jest twierdzenie, że zaćmienie Słoń
ca obserwowane z okolic przyrównikowych trwa przeważ
nie dłużej niż obserwowane w strefie umiarkowanej lub
podbiegunowej? (Tak, w czasie zaćmienia cień Księżyca
biegnie po powierzchni Ziemi z zachodu na wschód z pręd
kością rzędu 1 km/s. W tę samą stronę, na wschód, ale
z mniejszą prędkością obraca się Ziemia wokół swojej osi.
Prędkość ta zmienia się od ok. 0.5 km/s na równiku do 0 na
biegunach. Stąd też obserwator w okolicach równika może
dłużej przebywać w obszarze cienia Księżyca. Jest też dru
gi, mniej istotny powód tego zjawiska — średnica cienia
Księżyca na równiku jest nieco większa (równik znajduje
się bliżej Księżyca niż biegun).
dokończenie na str. 181
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PRZEBIEG XLI OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ
W ROKU SZKOLNYM 1997/98
Jak co roku we wrześniu, tak i w roku szkolnym 1997/98
rozpoczęła się XLI Olimpiada Astronomiczna, kiedy do szkół
dotarły afisze z informacjami regulaminowymi oraz pierwszą
serią zadań. Zestaw zadań pierwszej serii — traktowanej jako
seria zgłoszeniowa — składał się z czterech zadań teoretycz
nych oraz trzech obserwacyjnych do wyboru. Do tej serii za
dań przystąpiło 109 uczestników z 39 województw. Termin
nadsyłania zadania obserwacyjnego mijał wraz z terminem
nadsyłania zadań drugiej serii I etapu. Po przeprowadzeniu
zawodów I stopnia (szkolnych) wyłoniono grupę uczestni
ków, która przystąpiła do zawodów II stopnia— okręgowych.
Eliminacje te odbyły się 12 stycznia br. w dwóch ośrodkach:
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Kujawskiej we
Włocławku, dla uczestników z terenu Polski północnej i cen
tralnej oraz w Planetarium Śląskim dla uczestników z Polski
południowej.
Uczniowie rozwiązywali cztery zadania w warunkach kon
trolowanej samodzielności, mogli korzystać z własnej litera
tury bądź kalkulatorów. Po przeprowadzeniu eliminacji pół
finałowych Komitet Główny Olimpiady Astronomicznej zde
cydował o dopuszczeniu do zawodów centralnych — III stop
nia, czyli finału — 17 uczestników. Uczestnicy zjechali się na
zawody finałowe do Planetarium Śląskiego.w Chorzowie
w dniu 5 marca 1998 r., gdzie dane im było spędzić czas aż do
niedzieli. W pierwszym dniu uczestnicy zapoznali się z moż
liwościami aparatury projekcyjnej planetarium. Było to ko
nieczne, gdyż jedno z zadań dotyczyło orientacji na sferze
niebieskiej, do rozwiązania pod sztucznym niebem planeta
rium. Pierwsza część eliminacji finałowych odbyła się rano
6.03. br., kiedy to uczniowie mieli do rozwiązania trzy zada
nia teoretyczne. Tego samego dnia wieczorem miała miejsce
druga część eliminacji, na którą składały się: jedno zadanie
teoretyczne, zadanie obserwacyjne— będące odpowiednikiem
zadania doświadczalnego w olimpiadzie fizycznej — oraz
wspomniane już zadanie salowe. Niestety, złe warunki pogo
dowe uniemożliwiły przeprowadzenie zadania obserwacyj-

Zwycięzca XLI Olimpiady Astronomicznej Patryk Mach (w środku)
oraz czterech wyróżnionych finalistów, od lewej: Bartłomiej Kozakowski, Paweł Michałek, Radosław Smolec i Przemysław Żołądek.
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nego, którym miała być obserwacja zakrycia gwiazdy o ja
sności 5,m9 przez Księżyc, dlatego jak zwykle w takich sytu
acjach zastosowano przygotowane wcześniej na taką ewen
tualność zadanie tzw. praktyczne. Zadanie praktyczne polega
na opracowaniu wcześniej przeprowadzonych profesjonalny
mi metodami obserwacji.
Sobota 7 marca była dla uczestników dniem wolnym
od emocji, mieli możliwość uczestniczenia w imprezie zor
ganizowanej przez organizatorów, jaką było wyjście do kina
na film TITANIC, za to w tym czasie intensywnie pracowała
Komisja Olimpiady, poprawiając i oceniając prace.
Uroczystość zakończenia XLI Olimpiady Astronomicz
nej odbyła się w gmachu Planetarium Śląskiego w niedzielę
8 marca 1998 r. Przewodniczący Komitetu Głównego Olim
piady Astronomicznej prof, dr hab. Jerzy M. Kreiner podał
końcową klasyfikację. I miejsce i tytuł laureata otrzymał Pa
tryk MACH, uczeń klasy II, V Liceum Ogólnokształcącego
im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. II miejsce ex aequo
z tytułem finalisty otrzymali: Bartłomiej KOZAKOWSKI,
kl. V, Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy,
Paweł MICHAŁEK, kl. III, II Liceum Ogólnokształcące
im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu, Radosław SMOLEC,
kl. III, II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobie
skiego w Grudziądzu oraz Przemysław ŻOŁĄDEK, kl. V,
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazo
wieckim. Pozostali uczestnicy finału w kolejności alfabetycz
nej: Krzysztof BOLEJKO, kl. III, II Liceum Ogólnokształcą
ce im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze; Tomasz
BOSKO, kl. III, Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Pod
laskim; Piotr FITA, kl. IV, Liceum Ogólnokształcące im. Ta
deusza Kościuszki w Wieluniu; Miłosz JERKIEWICZ, kl. II,
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jele
niej Górze; Rafał KOSTUREK, kl. IV, IV Liceum Ogólno
kształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie; Katarzyna
KOZIRÓG, kl. III, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja
Kopernika w Łodzi; Wojciech KRZYSZTOFIK, kl. III, Li
ceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocz
nie; Przemysław KULIG, kl. IV, I Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Staszica w Chrzanowie; Tomasz SKIBA,
kl. II, IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
w Rzeszowie; Paweł STASIAK, kl. III, I Liceum Ogólno
kształcące im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie
Wielkopolskim; Jacek SZKLARSKI, kl. IV, XIV Liceum
Ogólnokształcące w Szczecinie; Artur WIROWSKI, kl. III,
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ło
dzi. W opinii Komitetu Głównego oraz organizatorów w dal
szym ciągu obserwuje się niższy niż dawniej poziom przygo
towania uczestników do olimpiady. Dla laureata oraz finali
stów nagrody już tradycyjnie ufundowała firma „UNIWER
SAŁ” z Żywca, przeznaczając na ten cel teleskopy swojej
produkcj i.
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ZADANIA XLI OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ
ZAWODY I STOPNIA
1.1. Na lato bieżącego roku przewidziano lądowanie sond
kosmicznych na Marsie. Wyniki badań będą przesyłane na
Ziemię drogą radiową przez kilka lat. Zakładając, że orbity
Ziemi i Marsa są kołowe i współpłaszczyznowe, wyznacz
minimalny przedział częstotliwości odbiornika rejestrujące
go w tym czasie na Ziemi sygnał, emitowany z częstotliwo
ścią v przez nadajnik na Marsie. W obliczeniach przyjmij
częstotliwość v = 12 GHz oraz wartości umieszczone w ta
belce:
R orbity R planety
[km]
[x106 km]

T obiegu
[doby]

T obrotu
[godz.]

Ziemia

149.6

6378

365.26

23.9

Mars

227.9

3393

686.98

24.6

1.2. Grupa 10 obserwatorów dysponująca identycznymi lu
netami podjęła równoczesną obserwację z zamiarem od
nalezienia komety o nieznanym położeniu, a będącej w za
sięgu ich instrumentów. Każdy z nich dokonał obserwacji
jednego, losowo wybranego fragmentu nieba mieszczące
go się w polu widzenia lunety. Oblicz prawdopodobieństwo
odnalezienia komety wiedząc, że gwiazda o deklinacji
8 = -6 ° przechodzi przez średnicę pola widzenia lunety
w czasie t = 7 minut.
1.3. Które z gwiazd jaśniejszych od 4m mogłyby być obec
nie obserwowane podczas zaćmień Słońca blisko brzegu
tarczy słonecznej? Czy liczba takich gwiazd może ulec
zmianie w przeciągu kilkudziesięciu tysięcy lat?
1.4. Napisz krótki artykuł popularnonaukowy na temat „Podo
bieństwa i różnice między planetoidami a kometami”. Do ar
tykułu, którego objętość nie może przekroczyć 2 stron (3600
znaków), należy dołączyć spis wykorzystanej literatury.
1.5. W jakiej minimalnej odległości kątowej powinny znaj
dować się składniki gwiazdy podwójnej o zbliżonych jasno
ściach, aby fakt, że jest ona gwiazdą podwójną, można
było jeszcze stwierdzić, obserwując jej zakrycie przez Księ
życ. Przyjmij, że obserwator jest w stanie dostrzec zmiany
jasności zachodzące w czasie nie krótszym niż 0.1 s.
1.6. Odległości między poszczególnymi elementami świa
tłoczułymi (pikselami) w detektorze kamery CCD wynoszą
9 nm. W którym z poniżej wymienionych obiektywów za
stosowanie kamery CCD pozwoli osiągnąć teoretycznie
zdolność rozdzielczą poniżej 1 sekundy łuku? Zdolność
rozdzielczą którego z obiektywów kamera wykorzysta
w pełni?
—
—
—
—

Astrograf Sonnenfelda
Astrograf Cooke’a
Obiektyw Zeissa
Obiektyw Zeissa

D=20 cm,
D=33 cm,
D=30 cm,
D= 8 cm,

/= 100
/=200
/=450
f= 120

cm,
cm,
cm,
cm.

D oznacza średnicę obiektywu, zaś fje g o ogniskową.
4/1998

1.7. Sonda Cassini dotrze do Saturna po skomplikowanym
torze, zbliżając się wcześniej do Wenus (dwukrotnie) i do
Jowisza. Jakiej energii należałoby użyć, aby sonda kosmicz
na znajdująca się na orbicie wokółsłonecznej o promieniu
równym 1 AU dotarła do orbity Saturna bezpośrednio?
1.8. Omów dotychczasowe rezultaty wyprawy sondy Mars
Pathfinder.
ZADANIA OBSERWACYJNE
1.0.1. Tabelka podaje momenty zakryć obiektów przez Księ
życ dla Warszawy. Zakrycia mogą być obserwowane rów
nież w innych miejscowościach, oczywiście w innym cza
sie. Dokonaj próby zaobserwowania przynajmniej jednego
z tych zakryć. Niezależnie, czy zakrycie nastąpi, czy też
nie, do opisu obserwacji dołącz mapkę przebiegu zjawi
ska. Przedyskutuj zgodność między przewidywanym a za
obserwowanym przebiegiem zjawiska.
data i moment zakrycia
h m

jasność obiektu
m

21.09.1997

20 54.3

21.09.1997

20 02.2

3.6

16.10.1997

22 18.1

4.5

9.11.1997

18 16.0

3.8

X Aqr

12.11.1997

01 35.3

0.7

Saturn

5.5
0 Tau

1.0.2. W tabelce podano przybliżone efemerydy planetoidy (4) Vesta. Przeprowadź obserwację tej planetoidy i prze
dyskutuj zgodność między efemerydą a wynikami swoich
obserwacji. Do rozwiązania dołącz samodzielnie wykona
ną mapkę zaobserwowanych pozycji planetoidy.
Data

Rektascensja
h m

10.09.1997

02 11

25.09.1997
10.10.1997
25.10.1997
10.11.1997

Deklinacja Jasność
o
m
+1.8

7.0

02 05

+0.5

6.7

01 52

-1 .0

6.4

01 38

-2.2

6.4

01 25

-2 .7

6.8

1.0.3. Jako rozwiązanie zadania obserwacyjnego można
również nadesłać opracowane wyniki innych własnych ob
serwacji astronomicznych prowadzonych w latach 1996,
1997, a w szczególności obserwacji zaćmienia Księżyca
16.09.1997 r.
ZAWODY II STOPNIA
2.1. Krzywa jasności gwiazdy zmiennej zaćmieniowej ma
w minimum głównym tzw. płaskie dno. Składnik o większym
promieniu ma niższą temperaturę efektywną. Oblicz jasności
składników gwiazdy, wiedząc, że w minimum głównym ma
ona jasność mmjn = 6.m5, a w maksimum jasność mmax = 6.m0.
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2.2. Ostatnio opublikow ano tabelę własności galileuszowych księżyców Jow isza. Z danych zaw artych w tabeli
można w yciągnąć szereg wniosków dotyczących budowy
w ew nętrznej i je j zm ian, ew olucji o rb it tych księżyców
a także własności „m łodego” Jowisza.
Księżyc
lo

d

R

r

T

IIMR2

5.9

1821

3530

1.77

0.378
0.347

9.4

1565

3020

3.55

Ganimedes

15.0

2635

1940

7.16

0.311

Kallisto

26.4

2405

1850

16.69

0.406

Europa

gdzie:
d - odległość od Jowisza w promieniach planety
R - promień w km
r - gęstość w kg/m3
T - okres obiegu w dobach
/ - mom ent bezwładności księżyca
(dla kuli /k = 0.4 MR2)

Spróbuj sform ułować możliwie dużo takich wniosków.
2.3. Oblicz czas trwania całkowitego centralnego zaćm ie
nia Słońca obserw owanego z powierzchni Księżyca. Dla
uproszczenia przyjmij, że orbity Ziemi i Księżyca s ą koło
we i w spółpłaszczyznowe.
2.4. Na ilustracji przedstawiono Urana w raz z pierścienia
mi i kilkoma księżycam i. W iedząc, że promień Urana w y
nosi R ,j= 25400 km, a jego masa Mu = 8 .6 8 x 1 025 kg oraz

zakładając, że pierścienie i orbity księżyców są kołowe
i w spółpłaszczyznowe, oblicz, w jakim odstępie czasu zo
stały w ykonane przez HST te dwa zdjęcia.

ZAWODY III STOPNIA
3.1. O w arunkach klim atycznych na planecie decyduje nie
tylko ilość energii uzyskiwanej od gwiazdy, ale również at
mosfera planety. Uzasadnij to twierdzenie, analizując m o
del atm osfery całkowicie „przeźroczystej” dla prom ienio
wania elektrom agnetycznego o długościach fal mniejszych
od pewnego ^ i całkowicie „nieprzeźroczystej" dla dłuż
szych fal. W szczególności oszacuj wartość A0dla tak skon
struowanej atmosfery, przy której na Marsie średnia tem 
peratura w ynosiłaby 300 K. Załóż, że planeta i Słońce są
ciałami doskonale czarnymi.
Uwagi i wskazówki:
Ponieważ tem peratura Słońca je s t dużo wyższa od zakła
danej w zadaniu, przyjmij, że całość energii słonecznej do
chodzącej do Marsa dociera do jego powierzchni.
Dla uproszczenia rachunków można przyjąć przybliżenie
liniowe polegające na zastąpieniu funkcji opisującej prawo
Plancka linią łamaną. W szczególności dla zgrubnego osza
cowania rozkładu Plancka w zakresie do okolic maksimum
można zastosow ać prostą

gdzie w artości oznaczone indeksem „m ax” odnoszą się
do m aksimum rozkładu Plancka, tzn. częstotliwości w yni
kającej z prawa W iena i odpowiadającej jej wartości roz
kładu Plancka. Prawa dotyczące prom ieniowania ciała do
skonale czarnego m ają postać:
prawo Plancka:

_ 2 kv 2
hv
E = — 5--------- 1— t—

prawo W iena:

X max = j r

c

prawo Stefana-Boltzm ana:
gdzie:

exp(£)-1

Ec = g T4,

h = 2 k x '\0~3Ą J s, o = 5.67x10-8 W m ^ K -4,
c = 3x10® m s '1, k = 1.38x10 '23 JK~1,
b = 3x10-3 m K

3.2. Przelot sondy Galileo w pobliżu księżyców Jowisza
u m o ż liw ił d o kła d n e p o m ia ry ich pola g ra w ita c y jn e g o ,
a w konsekwencji w yznaczenie ich m om entów bezw ład
ności. W szczególności w yznaczono mom ent bezw ładno
ści dla Europy, który wynosi /= 0.347 Mr2, gdzie M - masa,
r - promień Europy.
Przyjm ując bardzo uproszczony model Europy zbudo
wanej jedynie z jednorodnego jądra pokrytego wodą, określ
gęstość tego jądra. Mom ent bezwładności jednorodnej kuli
jest opisany wzorem / = 0.4 Mr2.
3.3. Zaprojektuj sieć telekom unikacyjną w okół Księżyca
złożoną z możliwie najm niejszej liczby satelitów um iesz
czonych na orbitach kołowych o równych i m ożliwie naj
mniejszych prom ieniach. Sieć nie musi zapew niać ciągłej
łączności, a jedynie istnienie jednoczesnej łączności glo
balnej w ograniczonych przedziałach czasowych, w któ-
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rych konfiguracja satelitów powinna zapewniać widoczność
co najmniej jednego z nich z każdego punktu powierzchni
Księżyca.Określ liczbę satelitów sieci, oblicz ich graniczny
okres obiegu oraz podaj (wraz z uzasadnieniem) maksy
malną liczbę przedziałów łączności w czasie jednego okre
su obiegu. Jako dane liczbowe przyjmij: promień Księżyca
r = 1.738x10® m oraz drugą prędkość kosmiczną przy po
wierzchni Księżyca i/(( = 2.38x103 m/s.
W rozwiązaniu pomiń ruch obrotowy Księżyca i wpływ od
działywań perturbacyjnych oraz przyjmij, że Księżyc jest kulą.
3.4. W jakiej minimalnej odległości kątowej powinny znaj
dować się składniki gwiazdy podwójnej o zbliżonych jasno
ściach, aby fakt, że jest ona gwiazdą podwójną, można
było jeszcze stwierdzić, obserwując jej zakrycie przez Księ
życ?
Przyjmij, że obserwator jest w stanie dostrzec zmiany ja
sności zachodzące w czasie nie krótszym niż 0.1 s.
Zakładając, że lokalny profil tarczy Księżyca można przy
bliżyć odcinkiem, przeanalizuj sytuację, gdy kierunek ru
chu składników:

Rysunek wykonaj w skali: promień Jowisza = 0.5 cm, przyj
mując, że wszystkie orbity są kołowe i współpłaszczyznowe.
Skorzystaj z danych zawartych w Tablicy V — Astronomia
Ogólna — Eugeniusz Rybka s. 286.
1. ohoom

•
•
•
•
•

2. 1h29m

3. 1h49m

4. 3h05m

a) jest prostopadły do tego odcinka,
b) nie jest do niego prostopadły.
3.5. Na załączonej mapce zaznaczono pasy przebiegów
całkowitych zaćmień Słońca z lat 1991-1999. Aparatura
planetarium odtworzy przebieg jednego z nich, obserwo
wany z pewnego miejsca na Ziemi. Korzystając z mapki
oraz z sytuacji odtworzonej przez aparaturę wyznacz datę
i możliwie dokładnie określ miejsce obserwacji. Podaj peł
ne uzasadnienie odpowiedzi.
3.6. Fotografie 1-7 przedstawiają zdjęcia układu galileuszowych księżyców Jowisza. Na każdym zdjęciu podany jest
odstęp czasu, jaki upłynął od momentu wykonania pierw
szego zdjęcia. Dokonaj identyfikacji księżyców oraz zinter
pretuj fotografię 5, na której jeden z księżyców nie jest wi
doczny. Przedstaw na rysunku wzajemne usytuowanie księ
życów w płaszczyźnie ich orbit odpowiadające fotografii 5.
4/1998

5. 3h09m

6. 3h11m

-

•

•

•

7. 3h49m

•

•

•

■

•

•

Fol. 1-7. Ilustracje do zadania 3.6.
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ROZWIĄZANIA WYBRANYCH ZADAŃ FINAŁOWYCH
XLI OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ
ZADANIE 1 {patrz treść na str. 178)
Rozwiązanie: Głównym celem zadania było zapoznanie uczest
nika Olimpiady z mechanizmem prowadzącym do efektu cieplar
nianego na planetach. Ze względu na tematykę znacznie odbiega
jącą od programu szkolnego oraz obserwowany od kilku lat spa
dek poziomu umiejętności uczestników Olimpiady, zadanie sta
rano się maksymalnie ułatwić. W tym celu wybrano możliwie
najmniej kłopotliwe przybliżenia rachunkowe oraz sformułowa
no najprostszy model, mający jeszcze cechy umożliwiające zro
zumienie na ich podstawie istoty zjawiska efektu cieplarnianego.
Uproszczenia modelu polegają na przyjęciu, że atmosfera ma tyl
ko jedno „okno” — jest przeźroczysta dla wszystkich fal krót
szych od pewnego A0 oraz pominięciu w rachunkach obcięcia
w widmie słonecznym, wynikającym z przyjęcia całkowicie nie
przeźroczystej atmosfery dla fal dłuższych niż A„. Pierwsze z tych
założeń jest typowym założeniem modelowym, w rzeczywistości
„okien” jest odpowiednio więcej, jednak nie zmienia ono istoty
problemu — osoba potrafiąca rozwiązać problem z jednym
„oknem”, mając odpowiednio więcej czasu, przeprowadzi rachun
ki z większą ich ilością. Drugie ze wspomnianych założeń ma
wyłącznie charakter uproszczenia rachunkowego i zostało wpro
wadzone w trakcie ostatecznego formułowania tekstu zadania.
W wersji pierwotnej od uczestnika wymagano uwzględnienia tego
obcięcia z wykorzystaniem prawa Rayleigha-Jeansa. Użycie wspo
mnianego prawa natychmiastowo uzasadnia założenie stanowią
ce pierwsze zdanie „Wskazówek”.
Z warunków równowagi termodynamicznej (stałość tempe
ratury) wynika równość strumieni energii — energia dostarczana
w ciągu jakiegoś czasu przez światło słoneczne jest równa energii
wypromieniowywanej przez planetę w tym samym czasie. Przy
uwzględnieniu przyjętych założeń, energia dochodząca w jednos
tce czasu do planety jest opisana wzorem:
L= oT‘

nr'

(1)

gdzie Ts, rs, rM s i rm to odpowiednio temperatura i promień Słoń
ca, odległość Marsa od Słońca oraz promień Marsa. Wzór (1) wy
nika z prawa Stefana-Boltzmanna oraz faktu, że energia wypromieniowana przez Słońce rozprasza się i w odległości równej pro
mieniowi orbity Marsa jej gęstość maleje w stosunku odpowiada
jącym stosunkowi powierzchni Słońca do powierzchni sfery o
promieniu równym odległości rM s. Planeta promieniuje całą swoją
powierzchnią odpowiednio do swojej temperatury, ale przez at
mosferę przechodzi tylko ta część promieniowania, która się cha
rakteryzuje długościami fal mniejszymi od X0 lub równoważnie
częstotliwościami większymi od v0. Oznacza to, że moc promie
niowania powierzchni Marsa wynosi:

=4^-(or;wj-e )

(2)

gdzie Tm oznacza założoną na Marsie temperaturę 300 K, a £
jest tą częścią promieniowania powierzchni Marsa, której atmos
fera nie przepuszcza. Dokładnie (w przybliżeniu ciała doskonale
czarnego):
(3)
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gdzie oczywiście E(v,T) jest funkcją opisującą prawo promienio
wania ciała doskonale czarnego i równania (1), (2) wraz z (3)
tworzą trudne do rozwiązania równanie całkowe. W zadaniu jed
nak zaproponowano zgrubne, lecz bardzo proste rachunkowo przy
bliżenie liniowe:
e

=L™
v

v

(4)

czyli
(5)

Porównując (1) i (2) oraz podstawiając e z (5), otrzymujemy
proste równanie na v0, którego rozwiązanie ma postać:

I
v„ = <

2 v m, „ < r

[

rs

4 T 4 _ T 4
300
1S

/

m

-s /

211
.1

( 6)

Znalezienie wartości stałych Emax i vmax nie stanowi proble
mu. W tym celu należy posłużyć się prawem Wiena w celu znale
zienia długości fali odpowiadającej maksimum rozkładu energii
ciała doskonale czarnego, następnie przeliczyć tę długość fali na
częstotliwość i obliczyć wartość funkcji opisującej rozkład Plancka
dla tej częstotliwości. Oczywiście, wszystko dla zakładanej tem
peratury 300 K. Warto przyjrzeć się wzorowi (6). Bez trudu za
uważymy, że im wyższej temperatury zażądać na planecie, tym
fale wyższej częstotliwości muszą być zatrzymywane w atmosfe
rze. Na odwrót, im planeta bliższa gwieździe (rM_s), tym „filtr
atmosferyczny” może być mniej efektywny, aby uzyskać założo
ną temperaturę. Założony model nie umożliwia uzyskania efektu
obniżenia temperatury planety, jednak wnikliwe rozważenie mo
delu umożliwia zrozumienie, w jaki sposób należy model zmie
nić, by taki efekt uzyskać. Mianowicie, aby spowodować chło
dzenie planety, atm o sfera m usiałaby być przejrzy sta
w długościach fal, w których promieniowanie planety jest duże
i nieprzejrzysta w tych częściach widma, w których gwiazda pro
mieniuje dużo energii. Jak z tego wynika, rozwiązanie zadania
i poświęcenie chwili czasu na analizę wyniku umożliwia zrozu
mienie często wspominanego, ale rzadko tłumaczonego w me
diach problemu zjawiska cieplarnianego. Wyniki zadania zasko
czyły jego autora — znaczna część nie skojarzyła go ze zjawi
skiem cieplarnianym (nawet praca uznana za „zrobioną” zawiera
stwierdzenie „nie rozważam efektu cieplarnianego, gdyż...”).
Większość podejmujących próbę rozwiązania zignorowała kon
sekwencje uwagi o braku przeszkód w docieraniu energii świetl
nej do powierzchni planety, z niezrozumiałych powodów przyj
mując, że atmosfera ma za zadanie... obniżyć temperaturę plane
ty. Częściowym uzasadnieniem może być błąd polegający na przy
jęciu, że Słońce ogrzewa taką samą powierzchnię, jaka wypromieniowuje energię (brak czwórki we wzorze (2)). W takim przy
padku temperatura pozbawionego atmosfery Marsa „wychodzi”
ok. 330 K — temperatura zbliżona do maksymalnej, zarejestro
wanej przez meteorologów na powierzchni Ziemi. Zauważmy, że
w zadaniu chodzi o temperaturę średnią — przyjmowanie stru
mieni docierających do i opuszczających Marsa energii za równe
mocom jest pewnym przybliżeniem i formalnie należałoby prze-
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prowadzić średniowanie w okresie większym od marsjańskiej
doby, gdyż z oczywistych względów utrata energii zachodzi na
całej powierzchni planety, a ogrzewana jest tylko strona dzienna,
czego dobitnym przykładem jest nocny spadek temperatury. Jak z
tego widać, niektórzy uczestnicy finału nie widzieli nic dziwnego
w istnieniu na Marsie dużo wyższych od ziemskich temperatur.
W tej sytuacji zamiar autora zadania, by zaszokować olimpijczy
ków możliwością uzyskania na Marsie, przy pomocy odpowied
nio skonstruowanej atmosfery, upalnego klimatu (średnia tempe
ratura całej p lanety 27°C) się nie udał.
ZA D A N IE 2 {patrz treść na str. 178)
R ozw iązanie: Dydaktycznym celem zadania było wskazanie jed
nego z najistotniejszych argumentów przy tworzeniu modelu pla
net i księżyców albo, inaczej mówiąc, wskazanie jednego ze spo
sobów „zaglądania” do wnętrza ciał niebieskich, jakim są pomia
ry ich pola grawitacyjnego. Zadanie zostało ocenione przez re
cenzenta jako łatwe.
Rzeczywiście, założony model Europy składa się z dwu
warstw. Tym samym model ma cztery parametry — np. promie
nie i gęstości obu warstw. Gęstość jednej z tych warstw została
podana (założenie, iż zewnętrzna warstwa składa się z wody),
a „modelowy księżyc” oczywiście musi mieć masę i promień rze
czywistej Europy. Czwartego równania koniecznego do rozwią
zania problemu dostarcza żądanie, by uzyskany model miał zmie
rzony przez Galileo moment bezwładności. Jak z tego wynika,
rozwiązanie zadania sprowadza się do rozwiązania układu dwu
równań. Równania te mogą mieć, np. postać („np.” wynika z moż
liwości wyboru danych — zamiast wypisywać w jawnej postaci
dane, organizatorzy Olimpiady wskazali znajdujący się na każ
dym stoliku podręcznik zawierający dane typu masy i promieni
ciał niebieskich, jedyną dostarczoną, rzeczywiście nową daną był
współczynnik opisujący bezwładność Europy):
równanie wynikające z masy

Jak widać r,2 zależy wyłącznie od znanych wielkości, a tym
samym zostało uzyskane jawne rozwiązanie, a doprowadzanie do
ostatecznej postaci nie wydaje się celowe ze względu na kompli
kację wzoru zmniejszającą czytelność i utrudniającą ostateczne
rachunki numeryczne. Jak z powyższego widać, główną trudno
ścią w zadaniu było rozwiązanie względnie skomplikowanego
układu równań i wydawało się, że etap znalezienia tych równań
powinna przekroczyć większość uczestników finału. W rzeczy
wistości wyniki osiągnięte w tym zadaniu nie odbiegały od tych
osiągniętych w pozostałych zadaniach.
Jerzy Kuczyński
Planetarium Śląskie

dokończenie ze str. 175
4. Porównaj, w sposób jakościowy, częstość występowania
zaćmień Słońca i Księżyca: a) dla powierzchni całej Ziemi, b) dla
określonego punktu na jej powierzchni. (Gdyby płaszczyzna or
bity Księżyca pokrywała się z płaszczyzną ekliptyki, zaćmienia
zachodziłyby w czasie każdej pełni (zaćmienie Księżyca) i każ
dego nowiu (zaćmienie Słońca). W rzeczywistości płaszczyzna
orbity Księżyca jest nachylona do płaszczyzny ekliptyki o ok. 5°.
Punkty przecięcia orbity Księżyca z płaszczyzną ekliptyki nazy
wamy węzłami. Mamy więc dodatkowy warunek wystąpienia
zaćmień: w czasie pełni (lub nowiu) Księżyc musi znajdować się
w pobliżu jednego z węzłów. Linia węzłów nie zachowuje stałe
go kierunku względem gwiazd i dokonuje pełnego obrotu w cią
gu 18.6 lat. Jeśli rozpatrujemy dostatecznie długi przedział czasu,
to prawdopodobieństwo wystąpienia węzła dla dowolnego punk
tu ekliptyki jest jednakowe. Popatrzmy teraz na rysunek 3.

( 1)

i równanie wynikające z momentu bezwładności
= 0.347Mr] (2)
gdzie indeksy „1” odnoszą się do wewnętrznej warstwy a indek
sy „2” do warstwy zewnętrznej i tym samym r2 jest promieniem
Europy, M jej masą a p2 gęstością wody. Istotnymi zmiennymi są
promień r x wewnętrznej warstwy, którą można nazwać jądrem
i gęstość tego jądra p,. Problem rozwiązania układu równań (1)
(2) jest więc czysto matematyczny. Pewne uproszczenie tego ukła
du uzyskuje się przez wprowadzenie gęstości średniej Europy.
Oznaczmy ją przez p . W takim przypadku równania (1) (2) uzy
skują przejrzystą formę:
riP i - r\Pi + r i5P, =

f

0.347pr25

Zaćmienie Słońca może wystąpić, gdy Księżyc znajduje się
na łuku AB, zaćmienie Księżyca, gdy znajduje się on na łuku CD.
Ponieważ łuk AB > od CD, zaćmienia Słońca muszą występować
częściej. Zauważmy teraz, że zaćmienie Księżyca możemy ob
serwować z ponad połowy powierzchni Ziemi a zaćmienie Słoń
ca tylko z bardzo wąskiego pasa na jej powierzchni. Stąd dla da
nego punktu Ziemi zaćmienia Księżyca występują częściej).

Juliusz Domański

(3)

ASTRO-BIT

rlPi - riV2+'Vp, = ^ p

Oprogramowanie i materiały astronomiczne

Układ równań (3) ma rozwiązania:

Ireneusz Włodarczyk
ul. Rewolucjonistów 15/13
42-500 Będzin

r22(fo .3 4 7 p -p 2)
ri = —
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XLII OLIMPIADA ASTRONOMICZNA
ROK SZKOLNY 1998/99
INFORMACJE REGULAMINOWE
1. O lim piada A stro n o m iczn a
uczniów szkół średnich.

je s t

org a n izo w a n a

dla

2. Zawody olimpiady s ą trójstopniowe. W zawodach I stop
nia (szkolnych) każdy uczestnik rozwiązuje dwie serie za
dań, w tym zadanie obserwacyjne. Rozwiązywanie zadań
zawodów II stopnia i III stopnia odbywa się w warunkach
kontrolowanej samodzielności.
3. W pierwszej serii zadań zawodów I stopnia należy na
desłać, do 13 października 1998 r., rozwiązania 3 zadań,
dow olnie w ybranych przez uczestnika spośród zestawu
zawierającego 4 zadania.
4. Rozwiązanie zadania obserwacyjnego należy przesłać
wraz z rozwiązaniami zadań drugiej serii zawodów I stop
nia, do 17 listopada br. Decyduje data stempla pocztowe
go. Nadesłanie rozwiązania zadania obserwacyjnego jest
warunkiem koniecznym dalszego udziału w olimpiadzie.
5. W przypadku nadesłania rozwiązań większej liczby za
dań z danego zestawu, do klasyfikacji zaliczane będą roz
wiązania ocenione najwyżej (po trzy zadania z każdej serii
i jedno zadanie obserwacyjne).
6. Rozwiązania zadań zawodów I stopnia należy przesłać
za pośrednictwem szkoły pod adresem: KOMITET GŁÓ W 
NY OLIMPIADY ASTRONOM ICZNEJ, Planetarium Ślą
skie, 41-500 Chorzów, skr. poczt. 10, w terminach poda
nych w p. 3 i 4. Decyduje data stempla pocztowego.
7. Rozwiązania zadań powinny być krótkie i zwięzłe, ale
z wystarczającym uzasadnieniem. W przypadku polecenia
samodzielnego wyszukania danych, należy podać ich źró
dło. Jako dane traktuje się również podręcznikowe stałe
astronomiczne i fizyczne.
8. Rozwiązanie każdego zadania należy napisać na oddziel
nym arkuszu papieru formatu A-4. Każdy arkusz oraz wszel
kie załączniki (mapki, wykresy, tabele itp.) należy podpisać
imieniem i nazwiskiem. W nagłówku zadania o najniższej
numeracji należy umieścić dodatkowo: rok i miejsce uro
dzenia, pełną nazwę szkoły, jej adres, klasę i jej profil oraz
adres prywatny (z kodami pocztowymi).
9. O uprawnieniach laureatów i finalistów decydują senaty
wyższych uczelni. W śród nagród dla najlepszych znajdują
się teleskopy.

ZALECANA LITERATURA: obowiązujące w szkołach średnich
podręczniki do przedmiotów ścisłych; H. Chrupała, M.T. Szczepań
ski 25 lat olimpiad astronomicznych; Zadania olimpiad astrono
micznych X X V I— X X X V (w dwóch częściach); J.M. Kreiner Astro
nom ia z astrofizyką', J. Mietelski A stronom ia w geografii;
E. Rybka Astronomia ogólna; David H. Levy N IE B O — Poradnik
użytkownika-, D.L.Moch’e Astronomia — Przewodnik po Wszechświecie; Słownik szkolny — Astronomia — praca zbiorowa; atlas
nieba; obrotowa mapa nieba; czasopisma: Urania — PostępyAstro
nomii, Wiedza i Zycie, Świat Nauki, Delta, Fizyka w Szkole.
PIERWSZA SERIA ZADAŃ
1. Sztuczny satelita porusza się w płaszczyźnie równika
ziem skiego po eliptycznej orbicie o mimośrodzie e = 0,82,
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z okresem równym okresowi obrotu Ziemi dookoła własnej
osi. Jaka może być maksymalna szerokość geograficzna
miejsc na powierzchni Ziemi, z których czasami możliwa
jest łączność radiowa z tym satelitą?
2. Nie wyklucza się istnienia w przestrzeni międzygalaktycznej różnorodnych obiektów astronomicznych, w tym rów
nież gwiazd. Przedyskutuj, korzystając z diagramu H-R, ja 
kie gwiazdy można by jeszcze zaobserwować w odległości
3 Mpc. Jakie s ą możliwości odróżnienia takiej gwiazdy od
odległej galaktyki tła?
3. W oparciu o samodzielnie wybrane dane tabelaryczne —
podając źródło — wyraź okresy obiegów W enus i Marsa
dookoła Słońca w ich średnich dobach słonecznych.
4. Które z wymienionych w tabelce obiektów można by ob
serwować w Twojej miejscowości w październiku bieżące
go roku? W jakich okresach doby są one widoczne i jakie są
najdogodniejsze pory ich obserwacji?

obiekt
1.
2.
3.
4.
5.

rektascensja oc2000
h m
18
16
04
06
08

51
42
43
09
40

deklinacja 82000
O
'
- 0 6 16
+ 36 27
+ 41 16
+ 24 20
+ 20 00

ZADANIA OBSERWACYJNE
1. Sporządź rysunek tarczy Słońca na podstawie obrazu
uzyskanego na ekranie. Na rysunku zaznacz położenia
i kształt plam oraz kierunek ruchu dziennego Słońca. W y
znacz w ynikającą z rysunku wartość liczby Wolfa.
Uwaga! Zachowaj szczególną ostrożność przy kierowaniu
przyrządu na Słońce. W szczególności nie wolno patrzeć
przez przyrząd bezpośrednio na Słońce.
2. Maksimum jasności gwiazdy o Cet (Mira) przewidywane
je st w połowie stycznia 1999 r. Na podstawie własnych ob
serwacji sporządź fragm ent krzywej jasności obejm ujący
okres co najmniej jednego miesiąca.
3. Jako rozwiązanie zadania obserwacyjnego można rów
nież nadesłać opracowane wyniki innych własnych obser
wacji astronomicznych prowadzonych w latach 1997,1998,
a w szczególności obserw acja zakrycia gw iazdy a Tau
(Aldebaran) w dniu 6.11.1998 r.
Rozwiązanie zadania obserwacyjnego powinno zawierać: dane
dotyczące przyrządów użytych do obserwacji i pomiarów, opis
metody i programu obserwacji, standardowe dane dotyczące prze
prowadzonej obserwacji (m.in. datę, czas, współrzędne geogra
ficzne, warunki atmosferyczne), wyniki obserwacji i ich opraco
wanie oraz ocenę dokładności uzyskanych rezultatów. W przy
padku zastosowania metody fotograficznej należy dołączyć ne
gatyw.
Rozwiązanie jednego zadania obserwacyjnego należy nadesłać
wraz z rozwiązaniami drugiej serii zadań zawodów I stopnia —
do dnia 1 7 listopada 1998 r.
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poradnik obserwatora

ZDOLNOŚĆ ROZDZIELCZA
Zdolność rozdzielcza jest chyba naj istotniejszą cechą określającajakość posiadanego teleskopu. Definiuje się jąjako
najmniejszą kątową odległość na niebie między dwoma
punktowymi obiektami (gwiazdami), przy której są one
jeszcze widoczne osobno. Wyrażamy ją w sekundach łuku.
Najprościej możemy wyznaczyć zdolność rozdzielczą, ob
serwując ciasne układy podwójne. Można także obserwo
wać detale na powierzchni Księżyca lub na powierzchni
planet. Jednak kontrast uzyskiwanych obrazów jest mniej
szy, co utrudnia określenie zdolności rozdzielczej w ten
sposób. Ogólnie przyjętą metodą jest obserwacja układów
podwójnych gwiazd o znanej separacji. Tabele z wybrany
mi układami podwójnymi publikowane są w wielu książ
kach przeznaczonych dla miłośników astronomii i w „Ka
lendarzu M iłośnika A stronom ii” wydawanym przez
PTMA. Do obserwacji układów podwójnych gwiazd lub
fragmentów powierzchni Księżyca, w celu wyznaczenia
zdolności rozdzielczej, stosujemy odpowiednio duże powięk
szenia. Co to znaczy odpowiednio duże powiększenie?
Zanim przejdziemy do wyznaczenia takiego powięk
szenia, zauważmy, że zdolność rozdzielcza oka ludzkiego
wynosi 3 minuty kątowe. Niejednokrotnie zapewne sły
szeliśmy, że rozdzielczość oka ludzkiego wynosi 1 minutę
kątową. Wartość ta jednak odnosi się do osób obdarzonych
wyjątkowo „ostrym” wzrokiem. Można by przyjąć 2 mi
nuty kątowe jako wartość zdolności rozdzielczej dla na
szego oka, ale obserwując takie pary gwiazd, nie zawsze
jesteśmy w stanie stwierdzić, czy taka para gwiazd jest roz
dzielona czy też nie, co jest wynikiem męczenia się nasze
go wzroku. Zatem wartość 3 minut kątowych wydaje się
zupełnie przyzwoita.
Aby móc wyznaczyć „odpowiednią” wartość powięk
szenia dla naszego teleskopu, musimy wyznaczyć teore
tyczną wartość zdolności rozdzielczej. O tym, że teoretycz
na wartość różni się, czasami istotnie, od rzeczywistej,
wielu obserwatorów przekonało się na własnej skórze.
Poniższa formuła określa teoretyczną zdolność rozdziel
czą pomiędzy dwiema gwiazdami o jednakowych jasno
ściach i na pamiątkę Lorda Rayleigha, który ją wprowa
dził, nazywa się kryterium Rayleigha:
R= 1.22 A/D (radiany),
gdzie: X — długość fali, na jakiej obserwujemy; D — śred
nica obiektywu teleskopu.
Długość fali oraz średnicę teleskopu wyrażamy w tych
samych jednostkach. Jeśli powyższy wynik chcemy wyra
zić w sekundach łuku, musimy prawą stronę równania po
mnożyć przez 206264.8. Jeśli założymy, że długość fali
wynosi 550 nm (okolice maksimum czułości oka ludzkie
go), to powyższa formuła przyjmie postać:
R= 138/D,

kład teoretyczna zdolność rozdzielcza popularnego w na
szym kraju obiektywu MTO 1000 (średnica obiektywu
100 mm, a ogniskowa 1000 mm) wynosi 1.38 sekundy łuku.
Aby otrzymać wartość powiększenia, przy którym gwiaz
dy o takiej separacji będą widoczne, musimy podzielić zdol
ność rozdzielczą oka ludzkiego (3') przez zdolność roz
dzielczą posiadanego teleskopu (np. 1.38"). Zatem:
P = R(oka)/ R(teleskopu)
Pamiętajmy, aby wyrazić obie wielkości w tych samych
jednostkach. W naszym przykładzie będziemy mieli
P = 180/1.38
co daje powiększenie równe 130 razy. Jeśli komuś propo
nowana przeze mnie wartość 3' wydaje się nieodpowied
nia, wystarczy wstawić do wzoru na powiększenie wybra
ną przez siebie wartość. Wracając do naszego przykładu,
okular dający takie powiększenie powinien mieć ognisko
wą 7.7 milimetrów (powiększenie teleskopu to jest stosu
nek ogniskowej obiektywu do ogniskowej okularu w tych
samych jednostkach). Należy jeszcze raz przypomnieć, że
wartość teoretyczna odnosi się do gwiazd o tej samej ja
sności, jeśli różnica między jasnościami gwiazd wynosi 0.5
magnitudo, to zdolność rozdzielcza wzrasta o 15%, jeśli
różnica ta wynosi 1 magnitudo — zdolność rozdzielcza
wzrasta o 25%, jeśli różnica wynosi 1.5 magnitudo, to
mamy wzrost o 30%, przy różnicy w jasnościach 2 magni
tudo mamy 40%, a przy 2.5 magnitudo — 50%. Poza tym
na zdolność rozdzielczą ma także duży wpływ wysokość
obiektu nad horyzontem, a także „seeing”. „Seeing” przyj
mowany jest za miarę jakości warunków pogodowych.
Można przyjąć, że atmosfera składa się z pojedynczych
„soczewek”, w których zawarte są masy powietrza o róż
nej gęstości i temperaturze. Każda taka „soczewka” ma
zatem trochę inny współczynnik załamania. Soczewki te
są w ciągłym ruchu, toteż obraz gwiazdy nie jest stacjo
narny, ale wykonuje chaotyczne ruchy, dając na kliszy ob
raz w postaci rozmytego krążka. Im „soczewki” są mniej
ruchliwe (mniejszy seeing), tym średnica tego krążka jest
mniejsza. „Seeing” podawany jest zatem w sekundach łuku.
Generalnie w Polsce „seeing” nie jest mniejszy niż 2 - 3
sekundy łuku. Bardzo rzadko jego wartość wynosi mniej
niż 2". Są jednak miejsca na Ziemi (np. Chile), gdzie se
eing często jest mniejszy niż 0.6 sekundy łuku.
W astrofotografii wartość zdolności rozdzielczej jest
istotna przy fotografowaniu układów podwójnych gwiazd,
planet czy powierzchni Księżyca. Stosujemy wtedy długie
ogniskowe (powyżej 4 metrów), filmy o małym ziarnie
(100-200 ASA) oraz jak najkrótsze czasy ekspozycji. Pa
miętajmy, że uzyskanie dobrego zdjęcia Jowisza czy Sa
turna jest uwarunkowane nie tylko dobrym sprzętem, ale
także doskonałymi warunkami atmosferycznymi.

gdzie R jest zdolnością rozdzielczą w sekundach łuku, a D
jest średnicą obiektywu teleskopu w milimetrach. Na przy
4/1998
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Źródła informacji astronomicznych (cz. II)
łównym źródłem informacji o Wszechświecie jest pro
mieniowanie elektromagnetyczne. Nie jest to jednak
źródło jedyne. Jak wiemy, nasza Ziemia bombardowana jest
nieustannie także mniejszymi i większymi okruchami mate
rii (szacuje się, że w ciągu doby jest to ogółem około 40-50
ton). Maleńkie okruchy unoszone sąprzez cyrkulacje w wy
sokich warstwach troposfery i czasowo grzęzną. Nie roz
grzewane przez tarcie nie ulegają stopieniu i stopniowo spo
walniane bardzo powoli dryfują ku Ziemi. Największym
fragmentom (około 1 tony dziennie) udaje się dotrzeć aż na
powierzchnię naszej planety — mówimy wtedy, że spadł
meteoryt. W sprzyjających okolicznościach mamy szansę
go znaleźć i zbadać np. jego wiek, skład chemiczny, izoto
powy itp. Bada się je identycznie jak skały ziemskie. Wiek
oznacza się metodą datowania izotopowego — okazuje się
bowiem, że względna ilość izotopów w skałach o wspól
nym pochodzeniu jest stała. Nie dotyczy to jednak tych pier
wiastków, które są niestabilne, rozpadają się radioaktywnie.
Wtedy względna ilość izotopów zależy od czasu. Mierząc ją
(i znając czas połowicznego rozpadu badanego pierwiast
ka), możemy wystawić skale „metrykę urodzenia”. Stąd
właśnie wiadomo, że niektóre meteoryty (chondryty węgliste) zawierają minerały na tyle stare, że musiały powstać
w najwcześniejszej fazie tworzenia się Układu Słoneczne
go, między 4.5 a 4.6 miliardów lat temu. Ich skład chemicz
ny — jeśli nie liczyć najobfitszych na Słońcu lotnych pier
wiastków, wodoru i helu — jest bardzo zbliżony do składu
słonecznego. Są to resztki materii pozostałej po okresie na
rodzin Słońca i planet. Co więcej, mamy też „zapisane”
w meteorytach warunki tych narodzin. W chondrytach

G

Chondryt węglisty A llende zaw iera kuliste ziarn a m aterii tworzącej
kiedyś mgławicę, z której w yłonił się U kład Słoneczny — chondry
o raz tajem nicze, starsze o d nich o kilka m ilionów lat, inkluzje
bogate w wapń i glin (na zdjęciu w idoczne w p o sta c i jasn ych ,
nieregularnych wrostków).
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bowiem znajdują się chondrule — zastygłe bardzo gwał
townie, mniej więcej milimetrowe krople materii. Opierając
się na doświadczeniach przeprowadzonych w ziemskich la
boratoriach, można oszacować, że powstały one w procesie
skraplania materii podczas stygnięcia w tempie... kilkuna
stu kelwinów na minutę! Tak szybko chłodził się na począt
ku protoplanetamy dysk! Nic zatem dziwnego, że planetolodzy bardzo intensywnie badają meteoryty, by odczytać
z nich historię naszego Układu Słonecznego.
Kolejnym źródłem informacji o Wszechświecie są
od niedawna skały przywożone z Księżyca dzięki sondom
kosmicznym oraz te badane na Marsie czy na Wenus. A od
momentu posiadania informacji o pozaziemskich skałach
można ich wyszukiwać także... na naszej planecie! Jak się
bowiem okazało, skład izotopowy niektórych meteorytów
pozwala sądzić, że dotarły do nas z Księżyca czy z Marsa.
Jeden z takich obiektów wywołał ostatnio sensację, gdy po
zbadaniu meteorytu znalezionego na Antarktydzie dopatrzo
no się tam struktur zbliżonych do ziemskich nanobakterii.
A meteoryt pochodził z Marsa (patrz Postępy Astronomii
44 str. 122; Urania 10/96).
Szeroko pojęte badania kosmiczne pozwalają na bada
nie ośrodka międzyplanetarnego in situ. Prowadzi się zli
czenia cząstek, skąd daje się wyznaczyć temperaturę i gę
stość ośrodka. Najpierw było to możliwe wyłącznie wokół
Ziemi, potem sondy leciały do Księżyca i dalej w prze
strzeń. W płaszczyźnie ekliptyki zdołały już spenetrować
obszar między orbitą Merkurego a skrajem Układu Sło
necznego (Voyager 1 na odległość ponad 70 j.a., patrz Ura
nia 2/98). Potem udało się skonstruować sondę Ulisses,
która dzięki wspomaganiu grawitacyjnemu Jowisza, wy
leciała poza płaszczyznę ekliptyki i przeleciała nad oboma
biegunami Słońca, badając wiatr słoneczny w zależności
od szerokości heliograficznej.
Na Księżycu została przez jedną z załóg Apolla naświe
tlona cząstkami wiatru słonecznego folia aluminiowa.
Po jej zwinięciu, szczelnym zapakowaniu i dostarczeniu
do szwajcarskiego laboratorium zbadano skład izotopowy
cząstek wiatru. Stopniowo więc ośrodek międzyplanetarny
poznajemy z coraz to większą precyzją i to bardziej metoda
mi fizyków czy geologów niż klasycznych astronomów.
Zbieranie danych in situ to także sondy opuszczane
do atmosfer planet — początkowo Wenus i Marsa, ostatnio
Jowisza i w najbliższej przyszłości do Tytana — księżyca
Saturna. Aparatura kosmiczna przesyła zresztą, np. fotogra
fie, wyniki zliczeń czy innych pomiarów za pomocą sygna
łów radiowych — znów zatem korzystamy z najstarszego
przekaźnika informacji astronomicznych, jakim jest po pro
stu światło!
Można się zastanowić, czy do Ziemi nie dopływają
z kosmosu także cząstki elementarne. Ktoś kiedyś powie
dział, że Wszechświat jest tak wielki, że jeśli coś się może
zdarzyć, to na pewno się w nim zdarzy. I rzeczywiście.
Rejestruje się od dawna strumień bardzo energetycznych
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W przyszłym roku rusza w swą podróż sonda Stardust (ang.
gwiezdny pyt). Jej zadaniem będzie dolecieć w pobliże komety
Wild-2 i złapać w specjalnie przygotowaną, gąbczastą pułapkę,
cząstki materii emitowanej z jądra komety, a także cząstki
wypełniające przestrzeń międzyplanetarną. Będzie to kolejny
przykład badań materii kosmicznej in situ, czyli bezpośrednio
w miejscu występowania. W roku 2006 planowany jest powrót
kapsuły z tą pułapką na powierzchnię Ziemi, gdzie złapane cząstki
będą poddane badaniom laboratoryjnym. Ciekawostką misji jest
to, że wraz z pyłem powrócą na Ziemię kostki pamięci zapisane
nazw iskam i lu dzi Z całego św iata, którzy zdążą się
w nich zarejestrować za pomocą Internetu.

cząstek, tzw. promieniowanie kosmiczne. Zaczęło się od
tego, że badając jonizację atmosfery ziemskiej (spowodo
waną naturalną promieniotwórczością skał), spodziewano
się, iż stopień tej jonizacji będzie systematycznie malał wraz
z wysokością. Jak się okazało, takie przypuszczenia po
twierdziły się, ale nie do końca. Powyżej pewnej wysoko
ści jonizacja powietrza zaczęła gwałtownie rosnąć! Dziś
wiemy, że jest to właśnie skutek bombardowania atmosfe
ry ziemskiej przez wysokoenergetyczne (108 do 1019 eV)
cząstki pierwotnego promieniowania kosmicznego. Skła
da się ono głównie z jąder atomowych, ale także rejestru
jemy trochę elektronów, pozytronów, antyprotonów. Poje
dyncze cząstki poruszają się z prędkościami zbliżonymi
do prędkości światła. Oddziaływanie z atmosferą Ziemi
powoduje tzw. wtórne promieniowanie kosmiczne.
Pomiary wykazują że promieniowanie kosmiczne do
ciera do Ziemi ze wszystkich stron, a tylko niewielka jego
część pochodzi ze Słońca — reszta to cząstki produkowane
w gwałtownych procesach zderzeń i wybuchów we Wszechświecie przyspieszane w galaktycznym, a także międzygalaktycznym, polu magnetycznym.
Ziemię bombardują także neutrina. Początkowo udawało
się rejestrować tylko te słoneczne (patrz Urania 10/92). Aby
mówić jednak o astronomii neutrinowej trzeba nie tylko
rejestrować to promieniowanie, ale także kierunek, z któ
rego pochodzi. Tu akurat pomógł wybuch gwiazdy super
nowej SN1987A — zanotowano wtedy „błysk” neutrinowy w sposób oczywisty skorelowany z momentem eks
plozji tej gwiazdy (patrz Urania 4/94).
Dociera do nas na pewno także promieniowanie grawi
tacyjne, ale astronomia grawitacyjna jest jeszcze ciągle
w stadium narodzin. Źródeł informacji, jak widać, nie bra
kuje — trzeba tylko umieć z nich czerpać. 1 powoli ukła
dać coraz dokładniejszy, barwniejszy i coraz bardziej szcze
gółowy obraz, z którego będziemy mogli się nauczyć ro
zumieć nasze makrootoczenie, czyli Wszechświat, (msk)
4 /I9 9 8
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Zmieniła się „ Urania ”, ale zależy nam na tym,
by pozostały dobre jej tradycje. Zatem — jak
przez ostatnie kilka lat — ogłaszamy konkurs
na WAKACYJNE ZDJĘCIE NIEBA! Okres
wypoczynku nie musi wszak oznaczać nierób
stwa — większość woli spędzić czas w taki
sposób, na jaki zwykle tego czasu brakuje.
Wśród miłośników astronomii i fotoam atorów budzą się wtedy mniej lub bardziej ukry
te talenty, a redakcja czeka na konkursowe
koperty. Zawsze są dla nas ogromną radością
—
i te od początkujących dzieciaków, i te,
wśród których trudno nam wybrać najpięk
niejsze zdjęcia. Ze zrozumiałych względów
Czytelnicy Uranii oglądają tylko niektóre f o 
tografie, ale np. z części zdjęć korzystają (oczy
wiście za zgodą Autorów) także wydawnictwa
popularnonaukowe, ilustrując swoje książki.
Warto się zatem postarać. Liczymy oczywiście
zarówno na uczestników poprzednich konkur
sów, ja k i na debiutantów — doświadczenie
uczy, że wygrywają i jedni, i drudzy.
Uczestnikom konkursu przypominamy, że
opis obserwacji powinien zawierać: nazwę fo 
tografowanego obiektu, jego położenie na nie
bie, dokładną datę, czas i miejsce dokonywa
nia obserwacji, nazwę instrumentu, z jakiego
korzystamy (aparatu fotograficznego, błony,
czasu naświetlania, przesłony), ewentualne
dodatkowe uwagi. Zależy nam na tym, by przy
okazji konkursu mogli się czegoś nauczyć p o 
czątkujący miłośnicy mający często kłopoty
z doborem optymalnych materiałów fotogra
ficznych, czasu naświetlania itp. Chcielibyśmy
im oszczędzić kosztownych eksperymentów.
Termin nadsyłania prac upływa 30 p a ź
dziernika br.
Życząc wszystkim miłych wakacji, dobre
go wypoczynku i pięknej pogody, dorzucamy
jeszcze dodatkow o życzenia bezchmurnych
nocy i pięknych zdjęć.
Redakcja

Rozmiary drobnych ciał Układu Słonecznego
komety, planetoidy
m eteoroidy
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Wrzesień
71,x

Słońce

/

Słońce w swym ruchu rocznym po ekliptyce 23 wrze
śnia przekracza równik niebieski w punkcie równonocy je
siennej, wstępując w znak Wagi, co rozpoczyna astrono
miczną jesień. Dni stają się ciągle coraz krótsze. W War
szawie 1 września Słońce wschodzi o 3h47m, zachodzi
o 17h24m, a 30 września wschodzi o 4h35m, zachodzi o 16h16nn.

/ :

5|X Ł
^

10 IX

_ io ix
20 IX
7

i
i

I V /

1— 15DC

25 IX
V

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h UT)

IX

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
IX 29
X
1

P[°]

B0n

L0[°]

21.01
21.51
21.99
22.44
22.87
23.28
23.66
24.02
24.35
24.66
24.95
25.20
25.43
25.64
25.82
25.97

7.19
7.22
7.24
7.25
7.25
7.24
7.23
7.21
7.18
7.14
7.09
7.03
6.97
6.90
6.81
6.73

314.48
288.06
261.64
235.23
208.81
182.40
156.00
129.59
103.19
76.78
50.39
23.99
357.59
331.20
304.80
278.41

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierze
od północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
24d19h39m — heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0°

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w drugiej połowie
miesiąca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym mie
siącu następująca: pełnia 6d11h21m, ostatnia kwadra
13d01t'58m, nów 20d17h01m, pierwsza kwadra 28d21h11m.
W perygeum Księżyc znajdzie się 8 września o 6h01m,
w apogeum 23 września o 21h55m.
Planety i planetoidy
Na początku miesiąca dobre warunki obserwacji Mer
kurego. Planetę możemy obserwować w pierwszych dniach
września nad ranem, nisko nad wschodnim horyzontem.
Na początku świtu cywilnego (Słońce 7° pod horyzontem),
czyli około godzinę przed wschodem Słońca można ją ob
serwować jako „gwiazdę” o jasności - 1 m około 8° nad
wschodnim horyzontem. Średnica tarczy planety wynosić
będzie wtedy (1 IX) około 7" przy fazie ok. 0.5 (kwadra).
Jednocześnie, kilka stopni na lewo i nieco poniżej Mer
kurego, możemy próbować odnaleźć Wenus jako obiekt
-3 .8 m. Warunki widoczności planety w ciągu miesiąca sys
tematycznie się pogarszają.
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Rys. 11. Merkury i Wenus nad wschodnim horyzontem
(w Warszawie) na początku świtu cywilnego we wrześniu
i październiku 1998 (około 1 h przed wschodem Słońca).

Także o świcie coraz wyżej nad południowo-wschod
nim horyzontem obserwować możemy Marsa jako „gwiaz
dę” 1.7m. Średnica tarczy planety jest nadal bardzo mała
(zaledwie 4"), tak więc obserwacja szczegółów na tarczy
planety jest praktycznie niemożliwa.
Jowisz widoczny jest całą noc na granicy gwiazdozbio
rów Ryb i Wodnika jako jasna „gwiazda” -2 .9 m. W połowie
miesiąca średnica tarczy planety osiąga wartość maksy
malną: 49.7", co ułatwi obserwacje układów chmur w at
mosferze Jowisza nawet za pomocą niewielkiego sprzętu
amatorskiego. Możemy także obserwować zjawiska w ukła
dzie czterech galileuszowych satelitów planety.
Także całą noc możemy obserwować Saturna na gra
nicy gwiazdozbiorów Wieloryba i Ryb. Planeta osiągnie ja
sność 0.1m, przy średnicy tarczy blisko 20". W związku
z maksymalnym nachyleniem bieguna planety w kierunku
Ziemi, układ pierścieni Saturna osiąga maksymalną roz
wartość, ułatwiając obserwacje m.in. przerwy Cassiniego
nawet przez niewielkie teleskopy amatorskie.
Uran i Neptun znajdują się w pobliżu opozycji i są wi
doczne całą noc obok siebie w gwiazdozbiorze Kozioroż
ca jako „gwiazdy” o jasnościach odpowiednio 5.7m i 7.9m.
Do obserwacji tarcz planet niezbędny jest teleskop o śred
nicy przynajmniej 15 cm (i oczywiście spokojna atmosfera
w miejscu obserwacji).
Wieczorem można obserwować Plutona w gwiazdozbio
rze Wężownika jako obiekt o jasności 13.8m, jednak nie
zbędne jest posiadanie teleskopu o średnicy obiektywu
(zwierciadła) równej przynajmniej 15 cm. Jest to ostatnia
w tym roku okazja zobaczenia tego prawdopodobnie naj
większego obiektu z Pasa Kuipera.
We wrześniu możemy obserwować w pobliżu opozycji
planetoidy:
(1) Ceres, (jasność 8.4m). 8 IX: 4h38.7"\ 15°57‘ ; 18 IX:
4h45.1m, 16°12'; 28 IX: 4h49.4m, 16°25'.
(2) Pallas, (jasność 8.3m). 8 IX: 23h40.8m, -0 °4 5 '; 18 IX:
23h33.4m, -3 °0 5 '; 28 IX: 23h25.9m , -5°26'.
(15) Eunomia, (jasność 8.6m). 8 IX: 2h59.0m, 33°59'; 18 IX:
3h03.9m, 35°19'; 28 IX: 3h05.4m , 36°23'.
Meteory
Od 6 do 10 września promieniują meteory z roju Drakonid, związanego z kometą Giacobini-Zinnera. Radiant
meteorów leży w gwiazdozbiorze Smoka i ma współrzęd-
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1d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji za
chodniej.
1d00h59m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy
planety
1d01 h23mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety
1d01h28m Wejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
na tarczę planety
1d02h52mZejście cienia III księżyca Jowisza (Ganimede
sa) z tarczy planety
1d20h05m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo)
przez cień planety
1d22h41m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza
2d19h28m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy
planety
2d19h49mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety
3d10h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 3°.
4d03h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 3°.
5d02h44m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi
na tarczę planety
5d03h19mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę
planety
6d2 0 h59 m P oczątek zaćm ien ia II księżyca Jow isza
(Europy) przez cień planety
7d00h12m Księżyc II (Europa) wyłania się zza tarczy
Jowisza
7d03h30m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo)
przez cień planety
7d04h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 1°.
8d00h39m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę
planety
8d00h52m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę pla
nety
8d02h54m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy
planety
8d03h07mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety
8d03h53mCień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wcho
dzi na tarczę planety
8d18h44m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy)
z tarczy planety
8 ° 1 9 h0 7 m zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy
planety
8d21h59m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo)
przez cień planety
9d Księżyc Saturna Tytan w m aksym alnej elongacji
wschodniej.
9d00h25m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza
9d18h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 2°.
9d19h08mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę
planety
9d19h18m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę pla
nety
9d21h23m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy
planety
9d21h33mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety
10d18h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 0.4°.
10d18h50m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza
11 d21 hl4 m Księżyc III (Ganimedes) wyłania się zza tarczy
Jowisza

.
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ne: a = 17h2 8 m, 6 = + 54°. M a ksim u m a ktyw n o ści
roju p rzyp a d a o k o ło 10 w rze śn ia , p o ra n n ym o b s e r
w a c jo m b ę d z ie n ie s te ty p rz e s z k a d z a ł K s ię ż y c
po pełni. M ożn a s p o d z ie w a ć się zw ię k s z o n e j a k 
ty w n o ś c i roju w zw ią zku z p o w ro te m m a cie rzyste j
kom ety.
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Rys. 1. Trasa planetoidy (1) Ceres na tle gwiazd gwiazdozbioru Byka
we wrześniu i październiku 1998 (zaznaczone gwiazdy do 10.5m).

Rys. 2. Trasa planetoidy (2) Pallas na tle gwiazd gwiazdozbioru Ryb
we wrześniu i październiku 1998 (zaznaczone gwiazdy do 10m).

seusza we wrześniu i październiku 1998 (zaznaczone gwiazdy do 10m).
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13d23h36mPoczątek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety
14d02h27m Księżyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza
15d02h34mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety
15a02h36m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety
15d18h38m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę
planety
15d18h39mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety
15d21h19m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy
planety
15d21h21m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety
15d23h53m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety
16d02h08m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety
16°02h08m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza
16d03h Jowisz w opozycji ze Słońcem.
16d21h02m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety
16d21h03mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety
16d23h17m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety
16d23h18m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety
17d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej
17d13h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 3°.
17d18h20mPoczątek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety
17d20h36m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety
18d17h43m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety
18d17h47m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety
18d21h28m Początek zakrycia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
przez tarczę planety
19d00h48m Koniec zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
przez cień planety
19d18h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 1°.
20d07h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 1°.
21d01h58m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez
tarczę planety
22d20h52mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety
22d21h13m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę
planety

Rys. 7. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza
we wrześniu 1998 (I - lo, II - Europa, III - Ganimedes,
IV - Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przeby
wanie satelity w cieniu planety. Zachód na prawo od środ
kowego pasa (tarczy planety), wschód na lewo.
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22d23h34m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety
22d23h55m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy
planety
23d01 h37mPoczątek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety
23d05h37.2m Słońce wstępuje w znak Wagi, jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 180°, mamy zrównanie dnia z nocą
i początek jesieni astronomicznej.
23d22h46m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety
23d22h58mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety
24d01h01m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety
24d01h13m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety
24d18h17m Koniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety
24d20h03mPoczątek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety
24d22h31m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety
25d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej
25d17h12m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety
25d17h27mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety
25d19h27m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety
25d19h42mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety
25d20h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.
26d00h43m Początek zakrycia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
przez tarczę planety
26d17h00m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety
29d17h34m Zejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tarczy
planety
29d18h59m Zejście cienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
z tarczy planety
29d23h06mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety
29d23h48m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę
planety
30d01h48m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety
30d02h31m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy
planety
30d19h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 2°.

Rys. 9. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców
Saturna we w rześniu 1998 (III - Tethys, IV - Dione,
V - Rhea, VI - Tytan, VIII - lapetus). Zachód na lewo
od środkowego pasa (tarczy planety), wschód na prawo.
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Październik
S ło ń c e
Dni s ą c o ra z krótsze, co w id a ć po m o m e n ta ch w s c h o 
du i za ch o d u S ło ńca . W W a rsza w ie 1 p a źd zie rn ika S ło ńce
w s c h o d z i o 4 h3 6 m, z a c h o d z i o 16 h14m, a 31 p a źd zie rn ika
w s c h o d z i o 5 h2 9 m, z a c h o d z i o 15h0 9 m.

D ane dla o b se rw a to ró w S ło ńca (na 0 h czasu UT)

L0n

Data 1998

P[°]

X

1

25.97

6.73

278.41

3

26 .09

6.63

2 5 2.02
22 5.63

X
XI

B0t°]

5

26.18

6.52

7

26 .25

6.41

199.24

9

26 .29

6.29

172.85

11

26 .29

6.16

146.47

13

26.27

6.03

120.08

15

26.22

5.88

93.70

17

26.14

5.73

67.32

19

26 .03

5.58

40 .94

21

25 .89

5.41

14.56

23

25.71

5.24

348.18

25

25.51

5.06

321.81

27

25 .27

4.88

2 9 5.43

29

25.01

4.69

26 9.06

31

24.71

4.4 9

24 2.68

2

24.38

4.2 9

216.31

P — k ą t o d c h y le n ia osi o b ro tu S ło ń c a m ie rz o n y
od p ó łn o cn e g o w ie rzch o łka tarczy;
B 0, L0 — h e lio g ra ficzn a s ze ro ko ść i d łu g o ść środka
tarczy;
2 2 d0 2 h32 m — h e lio g ra fic z n a d łu g o ś ć środ ka ta rc z y
w yn osi 0°.

K s ię ż y c
B e z k s ię ż y c o w e noce b ę d zie m y m ieli w d ru g ie j p o ło w ie
pa źd zie rn ika , b o w ie m k o le jn o ść fa z K się życa je s t w tym
m ie sią cu n a s tę p u ją c a : pe łn ia 5 d2 0 h12m, o sta tn ia kw a d ra
12 d11 h11 m, n ó w 2 0 d10 h10m, p ie rw s z a kw a d ra 2 8 d11h4 6 m.
W pe ryg e u m K się ż y c zn a jd z ie się 6 d13h0 4 m, a w ap o g e u m
2 1 d0 5 h18m.
P la n e ty i p la n e to id y
M erku ry i W e n u s z n a jd u ją się na n ie b ie w p o bliżu S ło ń 
ca i s ą n ie w id o czn e .
Nad ran em nad p o łu d n io w o -w s c h o d n im h o ryzo n te m
m o że m y o b s e rw o w a ć M a rsa ja k o „g w ia z d ę ” 1 ,6m. Na p o 
c zą tku św itu cyw iln e g o (S ło ń ce 7° pod h o ryzo n te m ), czyli
o k o ło g o d z in ę przed w sch o d e m S ło ń ca m o że m y o d n a le ź ć
pla n e tę na w y s o k o ś c i 30° nad h o ryzo n te m w a zym u cie 60° (lic z ą c od p o łu dnia).
W arunki o b serw acji Jow isza w zw iązku z prze byw aniem
w p o bliżu o p o zycji, p ra k ty c z n ie nie u le g a ją z m ia n ie .
W p a źd zie rn iku o p o z y c ję ze S ło ń ce m o sią g a S atu rn,
w zw ią zku z czym o sią g a ja s n o ś ć m a k s y m a ln ą 0 m, przy
śre d n ic y ką to w e j ta rc z y 20".
4 /I9 9 8

P la ne ty Uran i N eptun m oże m y o b se rw o w a ć nadal obok
sie b ie w p ie rw sze j p o ło w ie nocy.
P lu to n z a c h o d z i w ie c z o re m i je s t p ra k ty c z n ie n ie w i
d o czny.
W p a źd zie rn iku m o że m y o b s e rw o w a ć w p o b liżu o p o 
zycji p la n e to id y:
(1) C e re s , (ja s n o ś ć 7 .8 m). 8 X: 4 h5 1 .4 m, 1 6 °3 5 '; 18 X:
4 h5 0 .8 m, 1 6 °4 4 '; 28 X: 4 h4 7 .4 m, 1 6 ° 5 3 \
(2) P a lla s , (ja s n o ś ć 8 .8 m). 8 X: 2 3 h19 .3m, -7 ° 3 7 '; 18 X:
2 3 h14 .1m, -9 °3 3 '; 28 X: 2 3 h10 .8m, -1 1 ° 0 8 '.
(15) E u n o m ia , (ja sn o ść 8 .0 m). 8 X: 3 h0 3 .2 m, 3 7 °0 6 '; 18 X:
2 h5 7 .5 m, 3 7 °2 2 '; 28 X: 2 M 9 .1 m, 3 7 ° 0 5 \
(20) M a s s a lia , (ja s n o ś ć 8 .9 m). 8 X: 2h16 .5m, 1 3 °4 0 '; 18 X:
2 h0 8 .3 m, 1 2 °5 3 ’ ; 28 X: 1h5 8 .8 m, 1 1 ° 5 8 \
(44) N ysa , (ja sno ść 9 .8 m). 8 X: 1h3 6 .9 m, 3 °4 7 '; 18 X: 1h2 7 .8 m,
2°44"; 28 X: 1h18 .7m, 1 °4 8 '.
(1 0 36 ) G a n y m e d , (ja sn o ść 9 .5 m). 8 X: 4 h0 6 .7 m, 2 9 °1 8 '; 18
X: 4 h0 5 .6 m, 1 9 °4 1 '; 28 X: 3 h5 9 .0 m , 1 0 ° 1 2 \
M e te o ry
Od 2 p a ź d z ie rn ik a do 7 listo p a d a p ro m ie n iu ją m e te o ry
z roju O rion id ów , z w ią z a n e g o z k o m e tą H a lle ya. R a d ia n t
m e te o ró w le ży na g ra n ic y g w ia z d o z b io ró w O rio n a i B liź
n ią t i m a w s p ó łrz ę d n e : a = 6 h2 0 m, 8 = + 16°. M a ksim u m
a k tyw n o ści p rzyp a d a 22 p a źd zie rn ika . W z w ią zku z K się 
życe m w no w iu w tym o k re s ie w a ru n ki o b s e rw a c y jn e w tym
roku s ą b a rd zo dobre.

1d00h30mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety
1d00h53mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety
1d12h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 3°.
1d17h21m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez
tarczę planety
1d20h55m Koniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety
1d21h47m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety
2d00h26m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety
2d18h56mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety
2d19h22mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety
2d21h11m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety
2d21h37mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety
3d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
3d18h55m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety
3d19h02m Początek zakrycia IV księżyca Jowisza (Callisto) przez
tarczę planety
3d20h43m Księżyc IV (Callisto) wyłania się zza tarczy Jowisza
3d23h16mPoczątek zaćmienia IV księżyca Jowisza (Callisto) przez
cień planety
4d00h58m Koniec zaćmienia IV księżyca Jowisza (Callisto) przez
cień planety
4d10h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 0.2°.
6d17h48m Wejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) na tarczę
planety
6d19h56m Cień III księżyca Jow isza (G anim edesa) wchodzi
na tarczę planety
6d20h53mZejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tarczy pla
nety
6d23h01mZejście cienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tar
czy planety
7d01h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 2°.
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Rys. 4. Trasa planetoidy (20) Massalia na tle gwiazd gwiazdozbioru Bara
na w październiku 1998 (zaznaczone gwiazdy do 10m).

Rys. 5. Trasa planetoidy (44) Nysa na tle gwiazd gwiazdozbioru Ryb
w październiku 1998 (zaznaczone gwiazdy do 10m).

Rys. 6. Trasa planetoidy (1036) Ganymed na tle gwiazd gwiazdozbioru
Byka w październiku 1998 (zaznaczone gwiazdy do 10m).
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7d01h21mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę
planety
8a19h38m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Euro
py) przez tarczę planety
8d23h32mPoczątek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez
tarczę planety
8d23h34m Koniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Euro
py) przez cień planety
9d20h41"‘ Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę pla
nety
9d21h17mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę
planety
9d22h57mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety
9d23h33m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy
planety
1 0 di 7 hn m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy
planety
10d17h58m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo)
przez tarczę planety
10d18h24m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy)
z tarczy planety
10d20h49mKoniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez
cień planety
11d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji
wschodniej.
11d17h23mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety
11d18h02mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy
planety
13d21h09m Wejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
na tarczę planety
13d23h56mCień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wcho
dzi na tarczę planety
14d00h16m Zejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
z tarczy planety
15d21h57m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Euro
py) przez tarczę planety
16d01h17m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo)
przez tarczę planety
16d04h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 1°.
16d22h27mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę pla
nety
16d23h13m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tar
czę planety
17d00h43mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety
17d16h45mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na tar
czę planety
17d16h57m Koniec zaćmienia III księżyca Jowisza (Gani
medesa) przez cień planety
17d18"17m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi
na tarczę planety
17d19h28mZejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy
planety
17d19h44m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo)
przez tarczę planety
17d21h00m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy)
z tarczy planety
17a22h44mKoniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez
cień planety
18d16h54r" Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę pla
nety
18d17n42m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tar
czę planety
18d19h09mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety
18d19h57mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy
planety
19d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji za
chodniej.
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19d17h13m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety
20d02h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 3°.
20d17h15m Początek zaćmienia IV księżyca Jowisza (Callisto)
przez cień planety
20d19h26mKoniec zaćmienia IV księżyca Jowisza (Callisto) przez
cień planety
21d00h34mWejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) na tarczę
planety
21 d19h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 7°.
23d00h17mPoczątek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez
tarczę planety
23d15h00mSłońce wstępuje w znak Skorpiona (Niedźwiadka), jego
długość ekliptyczna wynosi wówczas 210°.
23d19h Saturn w opozycji ze Słońcem.
24d00h14mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety
24d17h17m Księżyc III (Ganimedes) wyłania się zza tarczy Jowi
sza
24d17h50m Początek zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimede
sa) przez cień planety
24d19h04mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety
24d20h52m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę
planety
24d20h59mKoniec zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
przez cień planety
24a21h30mPoczątek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety
24d21h48mZejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety
24d23h36m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy
planety
25d00h40m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety
25d18h41mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety
25d19h37mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety
25d20h57mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety
25d21h53mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety
26d15h57mPoczątek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety

Rys. 8. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza
w październiku 1998 (I - lo, II - Europa, III - Ganimedes,
IV - Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przeby
wanie satelity w cieniu planety. Zachód na prawo od środ
kowego pasa (tarczy planety), wschód na lewo.
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kalendarz astronomiczny ’98

26d18h11m Koniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety
26“19h08m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety
27d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
27d16h22mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety
28d03h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 2°.
28d17h04mWejście IV księżyca Jowisza (Callisto) na tarczę pla
nety
28d19h20mZejście IV księżyca Jowisza (Callisto) z tarczy planety
28d20h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 2°.
30d04h Wenus w koniunkcji górnej ze Słońcem.
31d17h40mPoczątek zakrycia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
przez tarczę planety
31d20h50m Księżyc III (Ganimedes) wyłania się zza tarczy Jowi
sza
31 d21h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 2°.
31 d21 h25mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety
31d21h51m Początek zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimede
sa) przez cień planety
31d23h18mPoczątek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety
31d23h28m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę
planety

UWAGA: Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie
uniwersalnym UT (Greenwich).
Aby otrzym ać datę w obowiązującym we wrześniu w Pol
sce „czasie letnim", należy dodać 2 godziny, po wprowa
dzeniu w październiku „czasu zimowego” należy dodać 1 go
dzinę.
Momenty złączeń podane są dla geocentrycznych złączeń
w rektascensji. Podane są wszystkie złączenia, nie tylko
widoczne w Polsce.

Opracował T. Ściężor

Rys. 10. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców
Saturna w październiku 1998 (III - Tethys, IV - Dione,
V - Rhea, VI - Tytan, VIII - lapetus). Zachód na lewo
od środkowego pasa (tarczy planety), wschód na prawo.
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KRZYZOWKA
Pionowo:
-A- gwiazdozbiór -B- planetoida odkryta jako
trzecia w 1804 roku -C- planeta z trójzę
bem -D- jest nią Ziemia -E- po zachodzie
Słońca -F- litera greckiego alfabetu • naj
większe miasto u podnóża Andów -G- cią
gle płynie -H- gazowy bądź pyłowy -I- dru
ga najjaśniejsza gwiazda w Wielkim Psie
-J- S yriu sz -K- n a jja śniejsza gw iazda
w Smoku -L-jednostka natężenia oświetle
nia równa 0.1 luksa -Ł- program badania
Marsa realizowany w latach 70. -M- księ
życ Saturna
Poziomo:
-1- gwiazda Wielkiej Niedźwiedzicy -2- pły
wający ssak na niebie -3- cykl zmian faz
Księżyca między dwoma nowiami -4- coś
niezmiennego -5- lodowy wędrowiec • nie
ste re o -6- m u zyczn y g w ia z d o z b ió r
-7- gwiazda, która gwałtownie wybucha
• największa sieć informacyjna na świecie
-8- pierwszy od planety księżyc Neptuna
-10 -jedna z nierówności w ruchu Księżyca
• pora, w której Słońce wędruje od Barana
-12- dawny przyrząd astronomiczny -14Mergentaler -15- operacja matematyczna.

(M. Czasnowski)
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 26 utworzą rozwiązanie, które należy przysłać na adres redakcji z dopiskiem „Krzyżówka”.
Wśród osób, które do końca września br. nadeślą prawidłowe rozwiązania, rozlosujemy nagrody książkowe. Rozwiązaniem krzyżówki
z numeru 2/98 było hasło: PLUTON - PLANETA CZY PLANETOIDA. Nagrody książkowe wylosowali pp. Hanna Szafrańska z Warsza
wy i Marek Żurawski z Kędzierzyna-Koźle. Gratulujemy. Książki prześlemy pocztą.

Pierwsi SUS-y w Konkursie
Wbrew obawom części członków redakcji,
zamieszczona w „Uranii-PA” 2/98 pierwsza
część naszego konkursu nie sprawiła Czy
telnikom wielkich kłopotów i otrzymaliśmy
bardzo wiele całkowicie poprawnych odpo
wiedzi. Zgodnie z regulaminem konkursu
zamieszczamy niżej pełną listę Superznawców Układu Słonecznego Qak na razie, na
szego najbliższego sąsiada — Księżyca),
czyli zdobywców maksymalnej liczby 36
punktów. I tak, w porządku alfabetycznym
są to:
Barski Lech ze Szczecina
Brożek Tomasz z Żerków
Buczkowski Paweł z Gdańska
Burzyński Wojciech z Czarnej Białostockiej
Bystrzyński Kamil z Białej Podlaskiej
Chrapek Antoni z Nehrybki
Chyłek Andrzej z Palikówki
Ciepał Izabela z Wolbromia
Drobniewski Igor z Pabianic
Drzazgowski Leszek z Bytomia
Dygos Jarosław z Czernic Borowych
Filipiuk Cezary ze Studzionki
Gawęda Piotr z Gdańska
Gibiec Andrzej ze Skoczowa
Głowacki Maciej z Mogilna
Grabowski Mariusz z Kraśnika
Graul Romuald z Bydgoszczy
Jamro Robert z Gorlic
Jankowski Ireneusz z Siemianowic Śl.
Jaworski Jan z Łukówca
Jaworski Zygmunt z Łagowa
Jąkalski Dariusz z Żar
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Kamiński Tomasz z Nowego Miasta Lub.
Karamucki Tadeusz ze Szczecina
Kardria Krzysztof z Katowic
Kida Krzysztof z Elbląga
Kosturek Rafał z Rzeszowa
Księżyk Mirosław z Katowic
Ladra Marek z Krakowa
Łągiewka Jerzy z Katowic
Majcher Ariel z Dębna Lubuskiego
Maliszewski Tadeusz z Białegostoku
Martys Paweł z Szczecina-Dąbie
Materniak Lesław z Krosna
Michalunio Maciej z Fromborka
Migulski Adam z Jasienia
Mirecki Andrzej z Łodzi
Musz Tomasz z Hańska
Nawalkowski Piotr z Sosnowca
Nirski Jarosław z Krakowa
Owczarz Alina z Czerwionki
Pankowski Karol z Lublina
Pilarczyk Artur z Gorzowa Wkp.
Piskorz Wojciech z Gliwic
Pliszka Rafał z Łabiszyna
Ptaszyński Adam z Pniew
Rajner Marcin z Warszawy
Rokita Janusz z Sztabina
Sałaban Wacław z Wrocławia
Sarwa Weronika z Sosnowca
Skałuba Wojciech z Niemodlina
Sobiech Sebastian z Zielonej Góry
Socha Krzysztof z Baćkowic
Strójwąs Łukasz z Wrocławia
Szafrańska Kamila z Gdańska
Szatkowski Krzysztof z Aleksandrowa Ł.
U R A N I A - Postępy astronomii

Szczerba Robert z Sieradza
Tomaszewski Zygmunt z Leszna
Walec Łukasz ze Stalowej Woli
Wiktor Patryk z Gorlic
Wiza Tomasz ze Skierniewic
Włodarczyk Robert z Częstochowy
Wrona Bogusław z Maszkiewic
Żołądek Przemysław z Nowego Dworu Maz.
Żurawski Marek z Kędzierzyna-Koźle
Prawidłowymi odpowiedziami były:
1. Klawiusz (Clavius)
2. Eratostenes (Eratosthenes)
3. Kopernik (Copernicus)
4. Kopernik (Copernicus)
5. Apeniny (Apennines)
6. Eratostenes (Eratosthenes)
7. Klawiusz (Clavius)
8. Platon (Plato)
Prawie nikt nie dał się nabrać na nasz
podstęp polegający na zamieszczeniu zdjęć
tych samych kraterów, ale w różnych fazach
oświetlenia.
W szystkim wymienionym gratulujemy
i zapraszamy do kontynuowania naszej za
bawy. Osoby, które nie znalazły się na po
wyższej liście z powodu uzyskania mniej
szej ilości punktów, mają oczywiście szan
se poprawić swoją lokatę, biorąc udział
w kolejnych częściach konkursu. Przypomi
namy, że część II była w „Uranii-PA” 3/98
i jeszcze można nadsyłać odpowiedzi.
Dalsze zagadki oraz uaktualniona lista
SUS-ów już w następnym zeszycie nasze
go pisma.
4/1998

Prezentowane obok zdjęcie Księżyca
w pierwszej kwadrze jest montażem trzech
zdjęć wykonanych przez Ireneusza Jan
kowskiego z Siemianowic Śląskich.
Wszystkie zdjęcia wykonane były 20 stycz
nia 1998 roku ok. godz. 20 za pomocą te
leskopu 0 150 mm z ogniskową 5600 mm
(popularna „piętnastka” firmy Uniwersał)
na filmie Fujicolor 800 Super G Plus. Czas
ekspozycji wynosił 1 sekundę.
Tym samym sprzętem zostało również
wykonane zdjęcie Saturna - jedynie czas
naświetlania był dłuższy i wynosił 4 sek.

Poniższe zdjęcia fragmentów powierzch
ni Księżyca wykonał Wiesław Skórzyński, wy
korzystując teleskop 0 250 mm, również z cza
sem naświetlania 1 s (film Fuji Super G 200
ASA). Dla zdjęcia po lewej f = 12 600 mm, dla
zdjęcia po prawej f = 15400 mm.

teleskop kosmiczny Hubble'a obserwuje

Teleskop kosmiczny sfotografował planetę!?

UKŁAD PODWÓJNY
TMR-1

Ten obraz ma szansę przejść do historii jako pierwsze zdjęcie planety spoza Układu Słonecznego. Wykonała je przy
użyciu Kamery Bliskiej Podczerwieni (NICMOS) Susan Terebey z Pasadeny (Kalifornia), badając obszary powstawania
gwiazd w konstelacji Byka, m.in. ten oznaczony symbolem TMR-1 układ podwójny, odległy o 450 łat świetlnych
od nas. Wiek składników A i B (które w rzeczywistości dzieli dystans około 40 jednostek astronomicznych) szacuje się
na kilkaset tysięcy lat.
Badaczy zaintrygowała świecąca struga materii, wybiegająca z układu, na której zakończeniu (w odległości
od macierzystej pary szacowanej na 1500 j.a.) odnajdujemy obiekt o jasności 18 magnitudo (TMR-1C). Jak się
przypuszcza, został on wyrzucony poza system gwiazd na skutek oddziaływań grawitacyjnych podczas bliskiego przejścia
obok jednego ze składników. Ta okoliczność okazała się dla nas niezwykle cenna, umożliwiając jego bezpośrednią
obserwację. Jednocześnie gdyby nie ów „most” świecącej materii, prawdopodobnie obiekt nie zwróciłby niczyjej uwagi,
uznany za jedną z gwiazd tła (zachowując ostrożność, badacze rezerwują 2% szans na taką ewentualność).
A teraz najważniejsze: przyjmując dla TMR-1C wiek taki sam ja k wspomnianej pary, rzędu 300 tysięcy lat
(co wydaje się najbardziej prawdopodobne), mielibyśmy do czynienia z obiektem o masie około 2-3 razy przewyższającej
masę Jowisza. Założenie wieku około 10 milionów lat, przy uwzględnieniu obecnych modeli, nie wykluczałoby
ewentualności, żejest to brązowy karzeł. Wszystko powinno się rozstrzygnąć w ciągu kilku miesięcy, kiedy to dokonana
zostanie analiza widma tajemniczego obiektu (na razie ukrywa się on w blasku Słońca). Trzymajmy kciuki! (kr)

