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Oba artykuły rozpoczynające ten 
numer są odpowiedzią na wyraźne 
zapotrzebowanie społeczne. Pierwszy 
jest próbą przedstawienia historii 
Wszechświata, syntezą tego, co dziś 
nauka potrafi powiedzieć o jego e- 
wolucji od tzw. Wielkiego Wybuchu, 
poprzez powstanie Słońca i Ziemi, 
aż do przewidywań ich końca. Omó
wienie tego w jednym krótkim szkicu 
może się wydawać zadaniem prawie 
niewykonalnym. Ale trzeba było je 
podjąć. Czy spełnił oczekiwania — 
niech ocenią Czytelnicy, przede wszy
stkim najmłodsi, do których głównie 
jest adresowany. Drugi artykuł sta
nowi natomiast próbę całościowego 
spojrzenia na to, co współczesnej wie
dzy o Wszechświecie przyniósł minio
ny rok, który — jak pamiętamy — 
był proklamowany Międzynarodo
wym Rokiem Kosmosu. Bezprece- 
densowość wydarzeń opisywanych w 
obu tekstach domaga się uporząd
kowania różnych informacji, które na 
naszych łamach ostatnio często się 
pojawiały, a tym samym usprawie
dliwia nieuniknione przy tym powtó
rzenia.

Rehabilitacja Galileusza, której 
dokonał Papież 31 października 1992 
roku, jest dobrym pretekstem do 
przypomnienia — w kolejnym arty
kule — dramatu sprzed prawie czte
rech stuleci, który ciągle dostarcza 
„nowych pytań dotyczących konfliktu 
między prawdą nauki a literą prawa, 
między sumieniem badacza i konser
watyzmem intelektualnym środowis
ka”, jak czytamy we wstępie do pole
canej w nim książki Sprawa -Galile
usza.

W tym numerze znajdziemy rów
nież omówienie plonu jaki przyniósł 
ubiegłoroczny konkurs na wakacyjne 
zdjęcie nieba.
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NOWOROCZNE REFLEKSJE ASTRONOMICZNE

1/1993

Początek roku zwykle skłania do porząd
kowania pewnych spraw, do zastanawia
nia się nad przeszłością i przyszłością. A 
że przy różnych okazjach (i w różnych 
gronach ludzi) zdarzyło mi się ostatnio 
usłyszeć pytanie o to, jak astronom wyob
raża sobie przeszłość i przyszłość Ziemi — 
myślę, że Nowy Rok to dobra okazja, by 
taką „astronomiczną historię” przedsta
wić. Zabawne, że wszyscy pytający prosili, 
by odpowiedzieć „krótko, ale po kolei; i 
od początku do końca” (to cytuję za szes
nastolatkiem). Noworocznie pełna dob
rych chęci postaram się przynajmniej spró
bować.

Chcąc badać historię Wszechświata 
trzeba poszukać możliwie starych obiek
tów astronomicznych bowiem będą to naj
lepsi świadkowie przeszłości. Takich zaś 
starych obiektów musimy szukać daleko; 
im dalej od nas jest źródło światła tym 
dłużej sygnał od niego leci, a więc tym 
starszej informacji dostarcza. Jak wiado
mo światło biegnie z prędkością 300 000 
km/s i np. od Wielkiego Obłoku Magella
na leci do naszej Ziemi około 160 000 lat. 
Oznacza to, że leżąca w tym obłoku gwiaz
da supernowa, której wybuch zaobserwo
wano w lutym 1987 roku (SN 1987A) w 
rzeczywistości pokazała nam swoje obli
cze sprzed właśnie owych tysięcy lat!

Najdalszymi znanymi dziś obiektami są 
kwazary. Wysyłają one tyle energii, że na
wet z odległości miliardów lat świetlnych 
są przez Ziemian dobrze obserwowane. 
Galaktyki, nawet tzw. galaktyki aktywne, 
świecą słabiej i są przez to widoczne z nie
co mniejszych, ale też bardzo dużych od
ległości. Czego zatem od kwazarów i gala
ktyk można się dowiedzieć? Przede wszy
stkim tego, że nasz Wszechświat jest w 
fazie rozszerzania się, ekspansji. Galakty
ki odsuwają się od siebie jak bakalie w

rosnącym cieście (dowodem na to jest dop- 
plerowskie przesunięcie linii widmowych 
tych obiektów w kierunku czerwonym). 
Gdybyśmy więc mogli wskazówki kosmicz
nego zegara cofnąć to Wszechświat byłby 
znacznie mniejszy, bardziej zwarty, gęstszy i 
gorętszy. Wszystko wskazuje na to, że do
statecznie dawno temu gęstość Wszech
świata była tak duża, że dzisiejsza fizyka 
nie bardzo potrafi opisać taką supergęstą 
materię. Panuje jednak wśród teoretyków 
zgodność co do tego, że około 15-18 mi
liardów lat temu nastąpił tzw. Wielki Wy
buch, w wyniku którego supergęsty i nie
słychanie gorący początkowo Wszechświat 
zaczął się rozprężać i... rozpręża się do 
dziś. A  przy rozszerzaniu musi się chło
dzić. Początkowo dzisiejsze fotony (pro
mieniowanie) i cząstki (materia) byty ze 
sobą „bardzo mocno związane”; wybucha
jący twór stanowił „jednolitą papkę”. D o
piero ekspansja i chłodzenie pozwoliło swo
bodnym elektronom i protonom  łączyć się 
w atomy wodoru; troszkę później powsta
wały atomy helu. „Płyn” kosmiczny zaczął 
się stawać elektrycznie obojętny i prom ie
niowanie stopniowo „odłączało się” od ma
terii. A to oznacza, że Wszechświat stawał 
się coraz bardziej przezroczysty, fotonom 
coraz łatwiej było wędrować. Z  tym, że 
była to wędrówka w rozszerzającym się 
Wszechświecie — gorące promieniowanie, 
które powstało po Wielkim Wybuchu, styg
ło. Tb, co obserwujemy dziś, to tylko „re
sztki świetności”; ze wszystkich stron, kie
runków dociera do nas promieniowanie, 
którego rozkład widmowy odpowiada ciału 
doskonale czarnemu o tem peraturze oko
ło 3 stopni Kelvina. Promieniowanie owo, 
tzw. promieniowanie tła (inaczej szcząt
kowe lub reliktowe), to właśnie pozostałość 
wczesnych etapów ewolucji Wszechświata 
(patrz Urania nr 6/1992). Tyle fotony.
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A co z materią? Znów trudno jest od
tworzyć dokładnie szczegóły poszczegól
nych procesów, ale ogólnie przyjmuje się, 
że doić szybko nastąpiła fragmentacja, por
cjowanie rozpływającej się materii, jakby 
w wylewającej się konfiturze mogły się „ro
dzić” owoce. Ogromne porcje materii —

cie zaczęły pojawiać się — początkowo tyl
ko w gwiazdowych wnętrzach, jako pro
dukt uboczny wytwarzania energii — pier
wiastki ciężkie, głównie tlen, azot, węgiel 
aż do żelaza. Część tak zmienionej materii 
wracała w rozmaitych procesach do ob
łoków (np. przy wybuchach gwiazd super-

Przykład galaktyki z w yraźnie w idocznymi ram ionam i spiralnym i.

na skutek niestabilności — zaczęły się za
padać pod wpływem własnego ciążenia i 
ekspandował już nie jednolity twór, ale 
samozapadające się olbrzymie obłoki (tu 
warto dodać, że początkowy, wczesny 
Wszechświat nie zapadał się, bo była w 
nim przewaga promieniowania, które „roz
pycha” materię. Z  tych zapadających się 
obłoków powstawały ogromne pra-gro- 
mady galaktyk, a potem protogalaktyki, i 
w nich protogwiazdy (w podobnych pro
cesach tylko na mniejszą skalę). W wodo- 
rowo-helowym początkowo Wszechświe-

nowych, czy wydmuchana z wiatrem gwiaz
dowym), z tych ostatnich tworzyły się no
we gwiazdy. Jednak nowe pokolenie gwiaz
dowe było już troszkę inne niż pierwotne; 
pokolenia kolejne różniły się jeszcze bar
dziej. I tak np. nasze Słońce, które jest 
gwiazdą stosunkowo młodą (4.5 miliarda 
lat) powstało z materii bardzo „przetwo
rzonej”, znacząco wzbogaconej w pierwia
stki cięższe. Pozwala to zrozumieć, przy
najmniej jakościowo, skład chemiczny na
szego Układu Planetarnego. A  jak ten U- 
kład mógł powstać?
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W naszej Galaktyce kilka miliardów 
lat temu musiało być wiele obłoków, w 
których rodziły się gwiazdy. Z  jednej stro
ny spływały one ku Centrum Galaktyki (tam 
ściąga je  grawitacja), z drugiej — uczes
tniczyły w obrocie Galaktyki jako całości. 
T&kie dwa ruchy wyróżniają płaszczyznę 
prostopadłą do osi obrotu i przechodzącą 
przez „środek” galaktyki; tam głównie, w 
tzw. płaszczyźnie dysku, skupia się m ate
ria; blisko tej płaszczyzny leży także Słoń
ce. Okazuje się, że dysk galaktyczny też 
nie jest na ogół jednorodny — widać to w 
wielu galaktykach. M ateria układa się jak
by wzdłuż skrzydeł wiatraczka tworząc tzw. 
ramiona spiralne. Podobnie zbudowana jest 
i nasza Galaktyka, co chyba „pomogło” 
uformować nasz Układ Planetarny.

Około 5 miliardów lat temu, w swojej 
wędrówce wokół Centrum Galaktyki, ob
łok materii, z której miało Słońce powstać 
(taki właśnie już „zanieczyszczony” cięż
szymi pierwiastkami), dogonił jedno z ra
mion spiralnych. T^m samym wpłynął do 
gęstszego ośrodka i albo dopiero wtedy 
zaczął się zapadać, albo już trwające zapa
danie się przyspieszył. Wkrótce gdzieś obok 
wybuchła prawdopodobnie gwiazda super
nowa (dorzucając znów ciężkich elemen
tów) i znów przyspieszyła zapadanie się 
obłoku. Ten ostatni — o ile wykazywał 
początkowo choćby ślad obrotu — będzie 
miał tendencję do coraz szybszego wiro
wania; podobnie jak rozkręcony tancerz 
ściągając ku sobie ręce kręci się coraz szyb
ciej. Tak, jak przy tworzeniu się dysku ga
laktycznego, rodził się dysk protoplane- 
tarny, był on coraz bardziej rozkręcany i 
spłaszczany. Rozkręcanie zbyt intensywne 
prowadzi nieuchronnie do rozerwania ob
łoku przez siłę odśrodkową — tak pow
stały prawdopodobnie układy podwójne 
lub wielokrotne gwiazd.

Ale możliwy jest także inny scenariusz, 
w którym stopniowo powstaje coraz bar
dziej płaski, bardzo zagęszczony w środku
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dysk. Jeśli w zagęszczeniu centralnym zgro
madzi się dostatecznie dużo masy, mogą 
rozpocząć się reakcje jądrowe, powstanie 
w środku gwiazda. T&k pewnie, około 4.5 
miliarda lat temu, rodzi się nasze Słońce, 
a z resztek materii — dysk protoplane- 
tarny, a w nim „zarodki” planet. Planety 
jednak bardzo się różnią tak pod wzglę
dem fizycznym jak i chemicznym i model 
powstawania Układu Słonecznego musi to 
oczywiście tłumaczyć. Współczesne teorie 
przewidują, że planety jowiszowe powsta
wały wcześniej. Po prostu daleko od Słoń
ca, gdzie dysk był chłodniejszy, siły mole
kularne pozwalały zawieszonym w gazie 
drobinom stałym (powstałym z opisanych 
„zanieczyszczeń” pyłom) „zlepiać się”. Gdy
by w obłoku nie było pierwiastków cięż
szych niż wodór i hel — proces taki w 
ogóle nie miałby miejsca. Takie zlepianie 
— raz zapoczątkowane — staje się coraz 
efektywniejsze; powstają tzw. planetozy- 
male — zarodki przyszłych planet. One z 
kolei -  tak jak kula śniegowa nabierająca 
coraz więcej masy — wyłapują z coraz to 
rozleglejszych okolic m aterię i szybko ros
ną. A  gdy są już duże to mogą grawitacyj
nie „wymieść” całą okolicę; na względnie 
ciężkie jądro łapią także cząstki silnie wie
jącego wiatru słonecznego* tzn. wodór i 
hel. Tik właśnie powstawały najprawdo
podobniej planety jowiszowe — Jowisz, 
Saturn, Uran i Neptun. Rodziły się daleko 
od Słońca, w dużych od siebie odstępach, 
bo zbierały całą materię z dużych obsza
rów; są to planety duże i „lekkie” (o ma
łym ciężarze właściwym). Jednocześnie dysk 
protoplanetamy stawał się chłodniejszy tak
że bliżej Słońca — tam też już mogły po
wstawać planetozymale, sklejać się w pro- 
toplanety, ale materii... zostało już nie
wiele (gaz został wydmuchany z wiatrem, 
wiele „pyłów” pochłonęły planety jowiszo
we). Grawitacyjnie „ściągane” planetozy
male zderzały się, sklejały, rosły do roz
miarów protoplanety. Z  kolei intensywne
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* O  silnych wiatrach z gwiazd w początkowej fazie ewolucji pisał prof. Jan  M ergentaler w Uranii n r 3 /1992.
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bombardowanie protoplanet rozgrzewało 
je do bardzo wysokich temperatur, a duże 
ilości ciepła „wytapiały” żelazo z materii 
protoplanet. Jako ciężkie spływało ono w 
głąb (stąd żelazne jądra, w których mogą 
generować się pola magnetyczne), na po
wierzchnię wypływały względnie lekkie ma
teriały skalne (jak wulkaniczna lawa). Po
czątkowo gorące, płynne powierzchnie pla
netarne — z czasem zastygały w skorupę. I 
taka jest w skrócie historia planet ziemio- 
podobnych — Merkurego, Wenus, Ziemi 
i Marsa. Dosyć szybko w wyniku opisanej 
ewolucji obłoku protosłonecznego utwo
rzyło się Słońce i 9 znanych nam planet; 
resztki materii dysku dziś znamy pod naz
wą pasa planetoid. A  wracając do Ziemi- 
ojczyzny ludzi: dogodny moment na to, by 
na jednej z planet powstało życie nastąpił 
dopiero wtedy, gdy Słońce wypłynęło z ra
mienia spiralnego w obszary rzadsze i spo
kojniejsze. Można powiedzieć, że nastą
piły warunki ekoprzyjazne — i tu już jest 
miejsce dla biologów. Reasumując: z pier
wotnego wodoru i helu gwiazdy, w różnych 
procesach fizycznych, musiały „wypro
dukować” pierwiastki cięższe; dopiero wte
dy mogła zachodzić chemiczna ewolucja 
Wszechświata, a jeszcze później możemy 
szukać drogi od związków chemicznych do 
biologii.

Tak mniejwięcej wyglądała nasza prze
szłość — a przyszłość? Czy Wszechświat 
zawsze będzie się rozszerzać, czy też jest 
na tyle masywny, że w pewnym momencie 
zwyciężą sity grawitacji i zaczniemy się za
padać? Przy stałym rozszerzaniu po około 
1030 latach cala materia ulegnie erozji i

pozostanie tylko rozchodzące się bardzo 
zimne promieniowanie. Jeśli jednak zacz
nie się kiedyś zapadać to — kto wie — może 
znów się skurczy do takich rozmiarów, że 
nastąpi nowy Wielki Wybuch? I wszystko 
zacznie się od nowa? Póki nie mamy od
powiedzi na pytania ile masy kryje się we 
Wszechświecie, póty nie można rozstrzyg
nąć która wersja jego ewolucji jest praw
dziwa. Pewniejsze są prognozy przyszłości 
Ziemi. Nie ma wątpliwości, że na tę aku
rat przyszłość może mieć ogromny wpływ 
człowiek; może przecież nawet Ziemię uni
cestwić. Miejmy nadzieję, że z tej możli
wości nie skorzysta! Ale, nawet wyklucza
jąc ewentualne katastrofy, wiadomo z teo
rii ewolucji gwiazd, że za parę miliardów 
lat nasze Słońce stanie się czerwonym ol
brzymem. Jego jądro zapadnie się, ale 
atmosfera rozedmie się tak, że jej górne 
warstwy sięgną przynajmniej do orbity 
Merkurego. Jasność Słońca wzrośnie stu- 
krotnie, atmosfery planet wyparują, „za
gotują się” i ulotnią. Temperatura na re
sztkach powierzchni Ziemi sięgać będzie 
500 K, z naszej planety, tak jak i z innych, 
zostanie najwyżej skaliste wypalone jądro. 
Samo Słońce zniszczy wszystkie planety, 
które towarzyszyły mu od urodzenia. Myś
lę jednak, że ta perspektywa piekła na Zie
mi jest tak odległa (5 miliardów lat) iż nie 
musimy się nią martwić. Przecież staramy 
się żyć pięknie i godnie, chociaż i tak wia
domo, że wszyscy musimy umrzeć. Ale tym 
też nie trzeba się martwić — pomijając 
wszystko inne mamy przecież karnawał. 
Tak więc — wszystkiego najlepszego as
tronomicznego.

Krzysztof Ziołkowski — Warszawa

MIĘDZYNARODOWY ROK KOSMOSU -  
PRÓBA PODSUMOWANIA

Miniony rok 1992 był proklamowany przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych ja
ko Międzynarodowy Rok Kosmosu. Jego 
celem było upowszechnienie świadomości

potrzeby eksploracji otaczającej nas prze
strzeni dla lepszego zrozumienia Wszech
świata i ogarnięcia większą troską plane
ty, którą zamieszkujemy. Człowiek musi
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zrozumieć swój Wszechświat, aby zrozumieć 
swoje przeznaczenie, powiedział Ncil A r m 
s t r o n g ,  pierwszy człowiek, który stanął 
na Księżycu. Wydaje się, że słowa te w 
dostateczny sposób uzasadniają wykorzy
stanie przestrzeni kosmicznej do badań 
astronomicznych z jednej strony i do no
wego spojrzenia na naszą Ziemię z dru
giej. Pierwsze rozszerzają horyzonty, dru
gie zmienia perspektywę. W obu przypad
kach zapominamy o naszych małych, przy
ziemnych sprawach, a zaczynamy widzieć 
zjawiska i problemy globalne. Ten Rok 
miał nam to ułatwić. Zanim dowiemy się, 
czy i w jakim stopniu spełnił te oczekiwa
nia, warto zrekapitulować najważniejsze je
go wydarzenia.

Przede wszystkim trzeba podkreślić, że 
rok 1992 przyniósł dwa wielkie odkrycia 
astronomiczne, które niewątpliwie przej
dą do historii nauki. Nas szczególnie cieszy 
to, że autorem  jednego z nich jest Polak.

Przypomnijmy więc, że w najpoważniej
szym międzynarodowym tygodniku nau
kowym Nature datowanym 9 stycznia 1992 
roku ukazało się doniesienie Aleksandra 
W o l s z c z a n a ,  toruńskiego astronoma 
od ponad 10 lat pracującego za granicą, o 
odkryciu układu planetarnego wokół pul- 
sara oznaczanego PSR 1257+12 (współ
autorem artykułu jest D. A  F r a i l ) .  Pul- 
sarami nazywa się gwiazdy neutronowe sta
nowiące końcowy etap ewolucji bardzo 
masywnych gwiazd. Zbudowane są one z 
materii o niezwykle dużej gęstości (jaką 
ma np. masa Słońca zawarta w kuli o pro
mieniu 10 km) i posiadają bardzo silne 
pole magnetyczne. Emitują impulsy pro
mieniowania radiowego z zadziwiającą re
gularnością, co zinterpretowano jako wy
nik ich rotacji (o okresie rzędu sekund, a 
w niektórych przypadkach nawet milise
kund). Prawie dwuletnie precyzyjne po
miary dostrzeżonych jednak nierówno- 
mierności okresu jednego z milisekundo
wych pulsarów i wyrafinowana ich analiza 
numeryczna, doprowadziły Wolszczana do 
wniosku, że obiekt ten jest okrążany przez

co najmniej dwie planety o masach 3.4 i 
2.8 mas Ziemi w odległościach 0.36 i 0.47 
odległości Ziemi od Słońca oraz okresach 
równych odpowiednio 66.6 i 98.2 dnia.

Dodajmy, że swe odkrycie Wolszczan 
prezentował na posiedzeniu Amerykań
skiego Tbwarzystwa Astronomicznego w 
Atlancie w dniu 15 stycznia tego roku, bez
pośrednio po referacie, którego autor od
woływał podobne odkrycie (ale jednej pla
nety wokół innego pulsara), ogłoszone pół 
roku wcześniej. Okazało się ono niepra
wdziwe z powodu błędu w obliczeniach. 
W takiej atmosferze wystąpienie Wolsz
czana przyjęto oczywiście z wielką ostroż
nością. Ale do tej pory nikt nie zdołał w 
sposób wiarygodny zakwestionować zasa
dności przedstawionej w nim interpretacji 
zaobserwowanych osobliwości. Przeciwnie, 
ukazało się już wiele prac usiłujących wy
tłumaczyć zdumiewające zjawisko tworze
nia się planet wokół pulsara. Dyskusja te
go frapującego problemu zatacza coraz 
szersze kręgi.

Wszystko więc wskazuje na to, że od
krycie naszego rodaka ma coraz większe 
szanse być uznanym za pierwsze stwier
dzenie istnienia pozasłonecznego układu 
planetarnego, czyli stać się błyskotliwym 
potwierdzeniem długich oczekiwań nie tyl
ko przecież astronomów. Od dawna bo
wiem zdawaliśmy sobie sprawę, że nie u- 
daje się znaleźć racjonalnych argumentów 
przemawiających za tym, iż tylko Słońce jest 
tak bardzo wyróżnioną w całym Wszech- 
świecie gwiazdą przez posiadanie własne
go układu planetarnego. Ale wszystkie do
tychczasowe próby udowodnienia tego koń
czyły się fiaskiem. Mamy nadzieję, że od
krycie polskiego astronoma nie podzieli 
ich losu.

Drugim ubiegłorocznym odkryciem as
tronomicznym o fundamentalnym znacze
niu, przede wszystkim dla współczesnych 
badań ewolucji Wszechświata, jest — ogło
szone 22 kwietnia podczas dorocznego ze
brania Amerykańskiego Tbwarzystwa Fi
zycznego — stwierdzenie występowania
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długo poszukiwanych fluktuacji tempera
tury tzw. promieniowania tła. Nazwą tą 
przyjęto określać bardzo chłodne promie
niowanie (o temperaturze około 3 stopni 
Kelvina) wypełniające równomiernie całą 
przestrzeń i będące najprawdopodobniej 
pozostałością Wielkiego Wybuchu, który 
— jak przewiduje tzw. standardowy mo
del kosmologiczny — był początkiem ob
serwowanego dziś Wszechświata. Z  roz
ważań teoretycznych wynika, że w promie
niowaniu tła winny znaleźć jakieś odbicie 
niejednorodności struktury Wszechświa
ta. Wszystkie dotychczasowe obserwacje 
wskazywały jednak na całkowitą jednorod
ność tego promieniowania. I dopiero dwu
letnie obserwacje całego nieba wykonane 
za pomocą specjalnie do tego przeznaczo
nego amerykańskiego satelity COBE (Cos
mic Background Explorer), wystrzelone
go na orbitę okołoziemską 18 listopada 
1989 roku, przyniosły oczekiwany efekt — 
znalezienie wahań temperatury promie
niowania tła wynoszących zaledwie trzy
dzieści milionowych części stopnia. Podziw 
dla precyzji takich pomiarów musi jednak 
ustąpić miejsca uznaniu doniosłości ich 
wyników. Oto bowiem model powstania 
Wszechświata w Wielkim Wybuchu uzys
kał nowe, spektakularne poparcie obser
wacyjne.

Warto przypomnieć, że model ten zro
dził się w latach dwudziestych naszego stu
lecia jako teoretyczne rozwiązanie rów
nań ogólnej teorii względności Einsteina. 
Pierwszym obserwacyjnym sprawdzianem 
przyjmowanej początkowo z dużym scep
tycyzmem koncepcji było ogłoszone w 1929 
roku przez Edwina H u b b 1 e ’ a odkrycie 
tzw. ucieczki galaktyk czyli rozszerzania 
się Wszechświata. Drugim testem obser
wacyjnym poważnie ugruntowującym teo
rię Wielkiego Wybuchu było odkrycie w 
1965 roku promieniowania tła, za co Ar
no P e n z i a s  i Robert W i l s o n  otrzy
mali nagrodę Nobla w 1978 roku. Tegoro
czne odkrycie satelity COBE dostarcza te
orii Wielkiego Wybuchu kolejnego po

twierdzenia, porównywalnego rangą z dwo
ma poprzednimi, co jeszcze bardziej u- 
twierdza jej standardową pozycję wśród 
istniejących modeli kosmologicznych. Czy 
kierujący projektem uczony amerykański 
George S m o o t  i jego współpracownicy 
doczekają się także Nagrody Nobla?

Największym i najbardziej spektaku
larnym wydarzeniem Międzynarodowego 
Roku Kosmosu był Światowy Kongres Kos
miczny, który odbył się w dniach od 28 
sierpnia do 5 września 1992 roku w Wa
szyngtonie (USA). Po raz pierwszy połą
czono dwie wielkie międzynarodowe im
prezy: odbywający się co dwa lata kongres 
COSPAR (ang. Committee on Space Re
search — Komitet Badań Kosmicznych) 
oraz doroczny kongres IAF (ang. Interna
tional Astronautical Federation — Mię
dzynarodowa Federacja Astronautyczna). 
Organizatorem Kongresu był Amerykań
ski Instytut Aeronautyki i Astronautyki 
(AIAA) wspomagany przez wielu sponso
rów. W jedenastoosobowym Komitecie 
Programowym Kongresu zasiadał prof. Sta
nisław G r z ę d z i e l s k i  z Centrum Ba
dań Kosmicznych PAN. W Kongresie u- 
czestniczyło około 5000 osób z 65 krajów, 
w tym 17 z Polski. Wygłoszono na nim 
około 3000 referatów; autorami lub współ
autorami 29 z nich byli uczeni z Polski. 
Kongresowi towarzyszyła wystawa, na któ
rej — na powierzchni ponad jednego hek
tara — prezentowało swe osiągnięcia 135 
firm, korporacji przemysłowych i narodo
wych agencji kosmicznych. Podczas Kon
gresu odbyło się 440 konferencji praso
wych, a jego przebieg relacjonowało 45 
stacji radiowo-telewizyjnych. Tych kilka 
liczb charakteryzuje rozmach pierwszego 
Światowego Kongresu Kosmicznego, któ
ry zwołano, aby wszyscy zainteresowani 
działalnością kosmiczną mogli wspólnie za
stanowić się nad dotychczasowymi osiąg
nięciami i perspektywami na przyszłość w 
zakresie badań i wykorzystania przestrze
ni otaczającej naszą planetę.

Tfematy naukowych doniesień Kongresu
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Sztucznie barwiony obraz powierzchni Wenus uzyskany za pomocą sondy Magellan przedstawiający wulkan 
Sapas Mons (188° długości wschodniej, 8° szerokości północnej). Jego średnica u podstawy jest oceniana na 
około 400 km, a wysokość 1.5 km.

były tak różnorodne, jak zróżnicowaną 
jest interdyscyplinarna dziedzina współczes
nego przyrodoznawstwa określana mianem 
badań kosmicznych. Do najciekawszych na
leżały niewątpliwie prezentacje najnowszych 
wyników ostatnich misji międzyplanetar
nych. Wspomnijmy o niektórych z nich.

Ciągle fascynują — nie tylko specjali
stów — doskonałej jakości obrazy powie
rzchni Wenus, przekazane przez sondę kos
miczną Magellan, która od 10 sierpnia 1990 
roku okrąża tę planetę jako jej sztuczny 
satelita. Spowita gęstą warstwą chmur po
wierzchnia planety Wenus jest niedostęp
na oku obserwatora uzbrojonemu w naj
lepsze nawet teleskopy. I dopiero pene
tracja radarowa z pokładu Magellana uka
zała bogactwo jej struktur odkrywając na
wet — najprawdopodobniej czynne — wul

kany. Niestety, względy finansowe zmusiły 
NASA do przerwania dalszych badań po
wierzchni; będą natomiast kontynuowane 
za pomocą tej sondy badania pola gra
witacyjnego Wenus.

Drugą misją kosmiczną budzącą wiele 
emocji — nie tylko zresztą w czasie trwa
nia Światowego Kongresu Kosmicznego 
— jest lot sondy Galileo w kierunku Jowi
sza. Ogromny rozmach projektowanych za 
jej pomocą badań największej planety U- 
kładu Słonecznego i jej księżyców może 
zostać przyhamowany. Do tej pory nie u- 
dało się bowiem otworzyć jej głównej an
teny, która ma służyć do przekazywania na 
Ziemię wszystkich zebranych przez nią in
formacji. Sonda ta opuściła Ziemię na po
kładzie promu kosmicznego Atlantis 18 
października 1989 roku. W lutym 1990 ro-
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ku przeleciała w odległości 14700 km od 
powierzchni Wenus dokonując badań tej 
planety. W grudniu 1990 roku zbliżyła się 
do Ziemi na odległość 960 km od jej po
wierzchni, co zwiększyło jej prędkość na 
tyle, że sięgnęła już pasa planetoid. Tb u- 
możliwiło jej przelot w odległości zale
dwie 1500 km od planetoidy (951) Gaspra 
w dniu 29 października 1991 roku i wyko
nanie pierwszych zdjęć z niewielkiej od
ległości typowej przedstawicielki tego ty
pu obiektów. Drugie zbliżenie do Ziemi 
na odległość zaledwie 304 km nastąpiło 8 
grudnia 1992 roku powiększając prędkość 
sondy do około 140 tys. km/godz, która 
umożliwi już osiągnięcie Jowisza w grud
niu 1995 roku. Po drodze, w sierpniu 1993 
roku, Galileo przeleci w pobliżu planetoi
dy (243) Ida. Wielokrotnie ponawiane pró
by rozpostarcia głównej anteny sondy koń
czyły się dotychczas niepowodzeniem. Kie
rownictwo misji zapowiedziało, że jeśli do 
1 marca 1993 roku nie uda się tego zrobić, 
dalsze usiłowania zostaną przerwane, a ca
ły wysiłek zostanie skoncentrowany na ta
kim przeprogramowaniu funkcjonowania 
sondy, aby wszystkie informacje mogły być 
przekazane na Ziemię za pomocą mniej
szej ale normalnie funkcjonującej anteny 
pomocniczej, za pomocą której utrzymy
wany jest dotychczas z nią kontakt. Ocenio
no, że w ten sposób uzyska się od 60% do 
80% planowanych danych pomiarowych.

Zanim Galileo rozpocznie służbę jako 
sztuczny satelita Jowisza, badań tej planety 
i jej otoczenia dokonała, wystrzelona 6 paź
dziernika 1990 roku, sonda Ulysses prze
latując koło niej 8 lutego bieżącego roku. 
Wprawdzie jej zbliżenie do Jowisza miało 
przede wszystkim na celu zmianę traje
ktorii sondy aby mogła się w przyszłości 
znaleźć nad biegunami Słońca, które jest 
głównym celem tej misji, ale nie omiesz
kano oczywiście odpowiednio wykorzys
tać piątego w historii przelotu sondy kos
micznej w pobliżu największej planety. Je
go pierwsze wyniki przedstawiono na Świa
towym Kongresie Kosmicznym. Wspom

nijmy tu krótko o jednym z najciekaw
szych odkryć zawdzięczanych dotychczas 
sondzie Ulysses, o którym doniesiono w 
Waszyngtonie, tym bardziej, że jego współ
autorem jest polski uczony dr M arek B a - 
n a s z k i e w i c z  z Centrum  Badań Kos
micznych PAN. Z  pokładu sondy dokona
no mianowicie pierwszej udanej detekcji 
neutralnego helu galaktycznego wyznacza
jąc jego temperaturę, gęstość oraz pręd
kość i kierunek, z którego napływa. Szcze
gólnie ten ostatni param etr wydaje się 
ważny, gdyż rozstrzyga — chyba już osta
tecznie — od dawna dyskutowany prob
lem kierunku pozornego napływu na Słoń
ce gazu międzygwiazdowego czyli ruchu 
Słońca i jego układu planetarnego w G a
laktyce.

Innym aktualnym tematem żywo dys
kutowanym podczas Światowego Kongre
su Kosmicznego było tegoroczne, drugie 
już zbliżenie do komety sondy kosmicznej 
Giotto. Przypomnijmy, że zachodnioeu
ropejska misja G iotto rozpoczęła się 2 li- 
pca 1985 roku, a jej celem była słynna ko
meta Halleya, która w 1986 roku powró
ciła w pobliże Słońca i była z Ziemi obser
wowana. Po sensacyjnym przelocie w mar
cu 1986 roku — w odległości zaledwie 600 
km — koło jądra komety Halleya i dostar
czeniu na Ziemię wyników wszechstron
nych jej badań (łącznie ze spektakular
nymi zdjęciami), Giotto krążył wokół Słoń
ca przez kilka lat w stanie „uśpienia”. Je
go zbliżenie do Ziemi w lipcu 1990 roku 
umożliwiło taką zmianę trajektorii sondy, 
że 10 lipca 1992 roku doszło do jej przelo
tu w pobliżu innej komety okresowej zwa
nej kometą Grigga-Skjellerupa. Tym ra
zem minęła ona jądro komety w odległoś
ci jeszcze mniejszej niż poprzednio, około 
200 km, ale nie przekazała niestety jego 
obrazów z powodu uszkodzenia pokłado
wej kamery podczas przelotu przez kome
tę Halleya. Dostarczyła jednak wielu in
nych informacji o komecie Grigga-Skjel
lerupa, które są cennym uzupełnieniem 
zbioru wiadomości o kometach, należą-
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cych przecież jeszcze ciągle do najbardziej 
tajemniczych, a jednocześnie szczególnie 
intrygujących obiektów naszego Układu 
Słonecznego.

Mówiąc o tegorocznych sukcesach sond 
międzyplanetarnych nie można też zapom
nieć o rozpoczęciu w tym roku — startem 
statku kosmicznego Mars Observer w dniu 
25 września — kolejnej misji marsjańskiej. 
Po pierwszym okresie intensywnej eksplo
racji Marsa, zakończonym w końcu lat sie
demdziesiątych wspaniałym sukcesem sond 
kosmicznych Viking, które przez długi czas 
pracowały na powierzchni Czerwonej Pla
nety, zaczyna się oto kolejny etap jej pod
boju, prowadzący — miejmy nadzieję — 
do wyprawy człowieka na Marsa. Plany ta
kiego przedsięwzięcia coraz bardziej się 
konkretyzują. Warto w tym miejscu zacy
tować zakończenie wystąpienia na Świa
towym Kongresie Kosmicznym Daniela S. 
G o l d i n a ,  dyrektora amerykańskiej a- 
gencji kosmicznej NASA: Czy na Marsie 
jest życie? Teraz może nie. Ale będzie.

Uważa się, że przyszli zdobywcy Marsa 
chodzą już do szkoły. Być może zdanie 
sobie z tego sprawy zachęciło Amerykań
skie Tbwarzystwo Planetarne do ogłosze
nia w roku poprzedzającym Międzynaro
dowy Rok Kosmosu światowego konkur
su dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Ra
zem na Marsa”. Oczekiwano, że młodzi 
entuzjaści podróży międzyplanetarnych 
zainspirują swymi pomysłami i świeżością 
spojrzenia nowe zagadnienia naukowe i 
techniczne warte podjęcia w ramach przy
gotowań do wysłania człowieka na Marsa. 
Spośród około 1000 prac konkursowych 
pochodzących z ponad 30 krajów, między
narodowe jury wybrało 20 najlepszych na

radzając ich autorów zaproszeniem na 
wiatowy Kongres Kosmiczny do Wa

szyngtonu oraz specjalną gratyfikacją. Cie
szy nas, że wśród laureatów znalazło się 
dwoje Polaków: Magdalena G r a b a l s k a  
z Głogowa za pracę „Projekt wykorzysta
nia atmosfery Marsa do produkcji tlenu z 
udziałem glonów” oraz Grzegorz B o r o -

w i a k z Chorzowa za pracę „Budowa 
statku międzyplanetarnego”.

Omawiając najważniejsze wydarzenia 
Międzynarodowego Roku Kosmosu sta
raliśmy się jednocześnie ukazać polskie w 
nich ślady. Nie są one, jak widać, bagatel
ne. Kluczową jednak sprawą wydaje się 
coraz wyraźniejsze wchodzenie naszego 
kraju w światowy nurt eksploracji Kosmo
su. Najlepszym tego przykładem jest tego
roczny udział Centrum Badań Kosmicz
nych PAN w amerykańskim eksperymen
cie rakietowym NASA. W dniu 6 czerwca 
1992 roku z poligonu NASA w Vega Baja 
(Puerto Rico) wystrzelona została rakieta 
AA-3 B na wysokość około 370 km, na 
której pokładzie znalazł się zbudowany w 
CBK analizator fal plazmowych PRS-5 słu
żący do badania wczesnej fazy procesu eks
pansji mieszaniny jonów w plazmę jono- 
sferyczną. Eksperyment ten jest jednym z 
serii doświadczalnych badań emisji radio
wej jonosfery Ziemi wzbudzanej czynni
kami zewnętrznymi, w których od wielu 
lat specjalizuje się CBK. Po raz pierwszy 
jednak nośnikiem polskiej aparatury była 
rakieta amerykańska.

Mimo ograniczeń funduszy przeznaczo
nych w tym roku na naukę, Centrum Ba
dań Kosmicznych PAN, jedyna w naszym 
kraju instytucja w całości zajmująca się 
badaniami kosmicznymi, zdołało w tym ro
ku zdynamizować swą działalność. Warto 
więc dla przykładu wspomnieć, że obecnie 
placówka ta uczestniczy w takich prestiżo
wych przedsięwzięciach międzynarodowych 
jak: misja do Saturna Cassini, dla której w 
Polsce powstaje czujnik do pomiaru tem
peratury powierzchni satelity Saturna Ty
tana; misja marsjańska Mars-94, w której 
CBK bierze udział w badaniu procesów 
elektromagnetycznych zachodzących w jo- 
nosferze i magnetosferze Marsa oraz na 
granicach powstałych w wyniku oddziały
wania wiatru słonecznego z planetą, a tak
że w budowie spektrometru dla podczer
wieni do badań atmosfery Marsa; projekt 
Relikt-2, którego zadaniem będzie m. in.
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uzyskanie podstawowych parametrów fi
zycznych strumieni cząstek neutralnych w 
przestrzeni międzyplanetarnej pochodze
nia słonecznego i między gwiazdowego; eks
perymenty na satelitach Koronas poświę
cone spektroskopii promieniowania rent
genowskiego Słońca i innych. Kolejnym 
przykładem aktywności Polski w zakresie 
eksploracji przestrzeni kosmicznej jest za
angażowanie się w zaproponowany na po
czątku tego roku przez Włoską Agencję 
Kosmiczną projekt małych misji satelitar
nych, które byiyby wspólnie realizowane 
przez kraje Inicjatywy Środkowoeuropej
skiej (dawne Hexagonale). Planuje się re
alizację trzech misji poświęconych bada
niu plazmy okołoziemskiej, mikrograwi- 
tacji i teledetekcji. We wszystkich przewi
duje się znaczący udział naukowców i te
chników z CBK i być może innych insty
tucji zainteresowanych badaniami kosmi
cznymi.

Ostatnie z wymienionych wyżej kierun
ków naszych działań wpisują się w wielki 
światowy program znany pod nazwą „Mi
sja do Planety Ziem ia”. Wiele uwagi poś
więcono mu w Międzynarodowym Roku
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Kosmosu. Po spektakularnych badaniach 
technikami kosmicznymi już prawie wszy
stkich planet Układu Słonecznego (z wy
jątkiem najdalszego Plutona), nadszedł czas 
szczególnie intensywnego zajęcia się na
szą Ziemią. Domaga się tego coraz bar
dziej widoczna postępująca jej degrada
cja. Tfcmu przede wszystkim służyć będzie 
projektowany system EOS (ang. Earth O b
serving System — System Obserwacji Z ie
mi) składający się z kilku satelitów okrąż
ających Ziemię po orbitach biegunowych 
dla stałego monitorowania różnych zja
wisk zachodzących na powierzchni naszej 
planety, a także amerykańska stacja kos
miczna Freedom, której projekt wyszedł w 
końcu zwycięsko z licznych bojów w Kon
gresie Stanów Zjednoczonych o odpowied
nie fundusze. Wydaje się, że do podatnika 
amerykańskiego i do wielu ludzi na całym 
świecie dociera powoli świadomość tego, 
że rolę, jaką w rozwoju techniki i techno
logii odgrywały dotychczas wojny, obecnie 
przejmuje eksploracja Kosmosu. Niewąt
pliwie jest ona dziś głównym stymulato
rem rozwoju i postępu prawie we wszy
stkich dziedzinach życia.

URANIA

Stanisław R. Brzostkiewicz — Dąbrowa Górnicza 

KOPERNIK I GALILEUSZ

Zestawienie obok siebie tych dwóch sław
nych nazwisk nie powinno nikogo dziwić. 
Wprawdzie wymienieni w tytule uczeni 
żyli w różnych czasach, to jednak ich dzia
łalności patronowała ta sama idea i spot
kali się na kartach historii nauki o niebie. 
Pierwszy z nich wszystkie swe siły poświę
cił na opracowanie nowej teorii budowy 
Układu Słonecznego, drugiemu przypadła 
rola obserwacyjnego udokumentowania tej 
teorii i jej rozpowszechnienia. Co więcej 
— ślepy los sprawił, iż zakończyli oni swe 
ziemskie wędrówki prawie dokładnie w 
odstępie stu lat i okrągłe rocznice tych 
ważnych wydarzeń w dziejach nauki ob

chodzimy w dwóch kolejnych latach. W 
roku 1992 upłynęło 350 lat od śmierci 
Galileusza, a w roku 1993 upłynie 450 lat 
od śmierci Kopernika i tyleż samo od uka
zania się drukiem jego nieśmiertelnego 
dzieła. A  temu właśnie dziełu obydwaj byli 
wierni do końca swych dni.

Galileusz najprawdopodobniej już w 
pierwszych latach swej działalności nau
kowej zapoznał się z treścią dzieła Koper
nika. Nie wiemy jednak, czy od razu zgo
dził się z jego głównymi teoriami, czy też 
raczej początkowo odnosił się do nich z 
pewną rezerwą, gdyż — jak niektórzy przy
puszczają — sprzyjał zdaje się wtedy teorii
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Tychona B r a h e * .  Jeżeli jednak faktycz
nie tak było, to fascynacja koncepcją duń
skiego astronoma nie trwała dłużej niż do 
roku 1609, kiedy to do Galileusza dotarła 
wiadomość o wynalezieniu w Holandii lu
nety. W krótce sam zbudował sobie taki 
przyrząd i skierował go na niebo, a wów
czas odkrycia posypały się z oszałamiającą 
wprost szybkością. W pierwszej kolejnoś
ci obiektem jego zainteresowań stał się 
oczywiście Księżyc, na powierzchni które
go ujrzał cale bogactwo szczegółów w po
staci licznych gór i ogromnych równin. 
„Mamy tu widoki — pisał Galileusz — 
zupełnie podobne do tych, które ogląda
my na Ziemi podczas wschodu Słońca, 
kiedy doliny są jeszcze pogrążone w cie
niu, lecz otaczające je góry od strony prze
ciwnej Słońcu błyszczą już od świetności 
jego promieni; i podobnie, jak cienie w 
zagłębieniach powierzchni ziemskiej kur
czą się, gdy Słońce wznosi się wyżej na 
niebie, tak owe plamy na Księżycu tracą 
na swej czerni w miarę tego, jak część 
oświetlona wzrasta”. A  zatem Księżyc oka
zał się światem podobnym do naszego i — 
wbrew twierdzeniom Arystotelesa oraz je
go zwolenników — nie był wcale dosko
nałą kulą. Bez wątpienia byli oni w błę
dzie, o czym Galileusz jeszcze bardziej się 
przekonał, gdy swoją lunetę skierował na 
dobrze znane obszary nieba i ujrzał mnó
stwo nieznanych dotąd gwiazd. I tak na 
przykład pas i miecz Oriona zawierał nie 
dziewięć, ale przeszło 80 gwiazd, a w Ple
jadach zamiast sześciu dostrzegł ich blisko 
czterdzieści. Natomiast srebrzysty pas D ro
gi Mlecznej rozpadł się w lunecie Galileu
sza na rój drobnych gwiazd i wtedy upew
nił się on, że słuszność miał Giordano 
B r u n o  (1548-1600), a w każdym razie 
nie był daleki od prawdy. Liczba gwiazd 
jest olbrzymia, może nawet nieskończo
na... Niewielki świat Ptolemeusza, który 
rzekomo obracał się dokoła nieruchomej
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Ziemi, przeistoczył się w bezgraniczny 
Wszechświat. Gwiazdy stałe, znajdujące 
się w nie dających się wymierzyć ówczes
nymi środkami odległościach, pozostawa
ły w lunecie małymi, zaledwie świecącymi 
punktami. A  przecież miały być przymo
cowane do znajdującej się poza orbitę Sa
turna kryształowej sfery i wraz z nią obra
cać się dokoła globu ziemskiego.

Z  kolei Galileusz zwrócił swoją lunetę 
na Jowisza i dostrzegł przy nim cztery naj
jaśniejsze księżyce. Obserwując je przez 
pewien czas zauważył, że krążą one do
koła globu jowiszowego podobnie jak — 
według teorii Kopernika — planety miały 
krążyć dokoła dużo potężniejszego od nich 
Słońca. Polski astronom miał rację, bo oto 
Galileusz miał przed oczyma jakby minia
turę Układu Słonecznego. Księżyce szyb
ko i nieustannie zmieniały swe położenia, 
co łatwo można było zauważyć obserwując 
Jowisza w ciągu choćby tylko jednej nocy. 
Dalsze obserwacje Galileusza wykazały, iż 
Wenus przechodzi przez cykl faz podob
nych do faz Księżyca, a więc najpierw wi
dzimy jej wąski sierp, potem półkole (kwa
drę) i wreszcie pełnię, po czym znowu po
kazuje ona półkole (kwadrę), coraz cień
szy sierp, znika na jakiś czas (w tym czasie 
zwraca ku nam swą nieoświetloną półkulę 
i następnie wszystko rozpoczyna się od no
wa. Stąd można było wyciągnąć wniosek, 
że Wenus nie świeci własnym światłem, 
lecz odbija światło słoneczne. Ale w tym 
przypadku o wiele większe znaczenie ma 
inna konkluzja: otóż zgodnie z teorią P to
lemeusza planeta ta nie powinna nigdy 
zwracać ku Ziemi więcej niż połowę swej 
oświetlonej powierzchni, gdy tymczasem 
teoria Kopernika wskazuje właśnie na ta
ką kolejność faz, jakie zaobserwował Ga
lileusz. Było to chyba jedno z ważniejszych 
odkryć włoskiego uczonego przemawiają
ce na rzecz teorii heliocentrycznej.

Już w marcu 1610 roku Galileusz wy-
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* Zgodnie z koncepcją Tychona Brahe w środku świata miała spoczywać — tak jak u Ptolemeusza — nieruchoma 
Ziemia, dokoła niej krążył Księżyc, a pięć znanych wówczas planet (M erkuiy, Wenus, Mars, Jowisz i Saturn) obiegało 
Słońce i dopiero razem z nim okrążało glob ziemski.
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dal sławny Zwiastun gwiazdowy (Sidereus 
M untius) i ogłosił w nim swoje pierwsze 
odkrycia dokonane za pomocą lunety. Je
go przedruki szybko rozprzestrzeniły się 
po całej niemal Europie, przynosząc sła
wę włoskiemu uczonemu, a jednocześnie

sprawy, oparł się bowiem na 10 rozdziale 
księgi Jozuego opowiadającej o tym, jak 
to Jozue nad równiną Gabonu zatrzymał 
Słońce, które na tamtejszym niebie zawis
ło nieruchomo i pozwoliło odnieść pełne 
zwycięstwo oddziałom Izraelitów nad woj-

Fot. 1. Grobowiec Galileusza w bazylice Santa Croce we Florencji (fot. Honorata Korpikiewicz).

propagując teorię Kopernika. Staje się ona 
coraz bardziej popularna wśród uczonych 
naszego kontynentu, zyskuje coraz więcej 
zwolenników, lecz pojawiają się także no
wi przeciwnicy. W listopadzie 1613 roku z 
ambony klasztoru św. Marka dominika
nin Niccolao L o r i n i  ostro zaatakował 
teorię Kopernika i w ogóle „diabelską sek
tę matematyków”, a w grudniu 1614 roku 
dominikanin Tbmasco G a c c i n i podczas 
kazania adwentowego w kościele klasztor
nym Santa Maria Novella atak ten pona
wia.* Nie wnosił on jednak nic nowego do

skami królów amorejskich. Na ten zarzut 
Kopernik zdaje się był przygotowany i dla
tego w liście dedykacyjnym do papieża Pa
wła III zamieścił takie oto słowa: „Być mo
że znajdą się tacy, co lubią bredzić i mimo 
zupełnej nieznajomości nauk matematy
cznych roszcząc sobie przecież prawo do 
wypowiadania o nich sądu, na podstawie 
jakiegoś miejsca w Piśmie św., tłumaczo
nego źle i wykrętnie odpowiednio do ich 
zamierzeń, ośmielą się potępiać i prześla
dować tę moją teorię. O tych jednak zu
pełnie nie dbam, do tego stopnia, że sąd

* Czytelnikom pragnącym pogłębić swe wiadomości na ten temat należy polecić książkę wydaną pod redakcją Biskupa 
Józefa Życińskiego p t  Sprawa Galileusza (Wydawnictwo Znak, Kraków 1991).
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ich mam nawet w pogardzie jako lekko
myślny. Nie jest przecież tajemnicą, że Lak- 
tancjusz, sławny zresztą pisarz, ale słaby 
matematyk, mówi o kształcie Ziemi zu
pełnie jak dziecko, szydząc z tych, którzy 
podali, że Ziemia ma kształt kuli. Nie po
winno więc dziwić ludzi nauki, jeżeli tacy 
jacyś i mnie będą wyśmiewać. Dzieła ma
tematyczne pisane są dla matematyków, 
którzy — o ile się nie mylę — dostrzegą, 
że te moje trudy...”

Wymienieni dominikanie nie byli oczy
wiście jedynymi i pierwszymi teologami 
występującymi przeciwko teorii Koperni
ka. Już przecież w roku 1539 twórca refor
macji Marcin L u t e r ,  posługując się po
dobnymi argumentami, wyraża się bardzo 
niepochlebnie o teorii heliocentrycznej, a 
wkrótce potem jego współpracownik Filip 
M e l a n c h t o n  apeluje nawet do „mą
drych władców”, by zechcieli pohamować 
„sarmackiego astronom a”, który poruszył 
Ziemię i wstrzymał Słońce. Teraz jednak 
sprawa była dużo poważniejsza, toteż za
niepokojony powyższymi atakami Galile
usz postanawia bronić swoich odkryć, a 
tym samym i teorii Kopernika. W tym właś
nie celu pisze listy do znanych osobistości, 
między innymi także do Wielkiej Księżnej 
Lotaryńskiej Krystyny, oczekując od niej 
poparcia. W tym znanym dziś liście dowo
dzi, że nie ma sprzeczności między religią 
a teorią Kopernika, gdyż pełną wiedzę o 
rzeczywistości daje nam dopiero lektura 
dwóch ksiąg — księgi Objawienia i księgi 
Przyrody. Pierwsza z tych ksiąg — zda
niem wielkiego uczonego włoskiego — 
wskazuje nam jedynie sposób zbawienia 
duszy, lecz nic nie mówi o ruchu ciał nie
bieskich, bo — jak wyjaśnia św. Augustyn 
— „duch Boży nie chciał nauczać ludzi 
rzeczy, które nie miały żadnej użytecznoś
ci dla ich zbawienia”.

Niestety, wypowiedzi Galileusza były 
źle interpretowane i tylko wzmogły ataki 
na teorię Kopernika. W lutym 1615 roku 
sprawa zawędrowała przed Święte Officjum 
z oskarżenia wspomnianego już domini

kanina Loriniego, a teologowie — doradcy 
przekazali swe ekspertyzy podczas sesji 23 
lutego 1616 roku. Mieli oni wydać opinię 
na temat dwóch tez przypisywanych Ko
pernikowi:

1. Słońce stanowi centrum Wszechświa
ta i w konsekwencji jest nieruchome;

2. Ziemia nie stanowi centrum Wszech
świata i nie jest nieruchoma, a obraca się 
wokół siebie i porusza się dziennym obro
tem.

Pierwszą tezę uznano za „bezsensow
ną i absurdalną oraz formalnie heretyc
ką”, drugą za „zasługującą na taką samą 
cenzurę w sensie filozoficznym, z punktu 
zaś widzenia teologii za co najmniej tak 
samo błędną”. Powyższe orzeczenie Świę
tego Officjum zostało przekazane Kon-

Fot. 2. Ałikcsląj Kopernik według ..kwjtoryty z końca 
XVI wieku nieznanego artysty, k tóra znajduje się w 
zbiorach Czartoryskich w Krakowie.

gregacji Indeksu, która 3 marca 1616 roku 
wydała dekret głoszący, iż dzieło Koperni
ka zostaje wprowadzone na indeks ksiąg 
zakazanych „do czasu aż będzie poprawio
ne”. W połowie maja 1620 roku sekretarz 
tejże Kongregacji istotnie ogłosił wykaz
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zmian i poprawek, jakie należy wpro
wadzić do Obrotów, a niezależnie od tego 
na czele dzieła polecono zamieścić „prze
strogę dla czytelnika” następującej treści: 
„Aczkolwiek Ojcowie św. Kongregacji In
deksu sądzili, że pisma znanego astrologa 
Mikołaja Kopernika o obrotach świata zu
pełnie powinny być potępione dla tego, że 
zasady o położeniu i ruchu globu ziem
skiego sprzeczne Pismu św. i jego praw
dzie katolickim tłumaczeniem niejako hi
potezę wykłada, ale jako najistotniejszą 
przedstawia prawdę, czego w mężu chrześ
cijańskim tolerowane być nie może; zwa
żywszy jednakże, że te wykłady zawierają 
wiele rzeczy pożytecznych dla powszech
ności, zadecydowali teraz jednogłośnie, że 
dzieła Kopernika do dnia obecnego wy
drukowane mogą być dozwolone, jeżeli w 
nich poprawione będą według załączone
go wzoru te miejsca, które nie przypusz
czalnie, lecz twierdząco o położeniu i ru
chu Ziemi dowodzą. Jeżeli zaś kiedy dzieło 
ono drukowane będzie, nie inaczej to się 
dozwala, jak po sprostowaniu miejsc poni
żej wskazanych i po zamieszczeniu przed 
samą przedmową niniejszej przestrogi”.

Wydany w roku 1620 dekret Kongre
gacji Indeksu pozostał jednak „martwą li
terą prawa”. Nie znalazł się bowiem nikt, 
kto podjąłby się zamieszczenia na czele 
dzieła Kopernika zacytowanej powyżej 
„przestrogi” i wprowadzenia do niego żą
danych poprawek, chociaż — prawdę po
wiedziawszy — i wtedy nic przestałoby oho 
wymagać zmian, które — według dekretu 
Kongregacji Indeksu — trzeba wprowa
dzić do Obrotów. Takich zmian wyliczono 
jedenaście i dotyczą one głównie Księgi 
pierwszej. Najwięcej zastrzeżeń wysunię
to w stosunku do rozdziału VIII, z które
go — zdaniem autorów dekretów — nale
żałoby wszystko wykreślić, gdyż w nim Ko
pernik zdecydowanie zbija argumenty sta
rożytnych dowodzące spoczynku Ziemi i
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najwyraźniej mówi o prawdziwości jej ru
chu, ale po wprowadzeniu odpowiednich 
poprawek pozostawia się go dla „wygody 
— jak wyraźnie zaznaczono — studiują
cych”. A  oto wymienione w dekrecie frag
menty Obrotów i sposób ich poprawienia:

I. Należy usunąć zacytowany w niniej
szym artykule fragment przedmowy napi
sanej przez Kopernika w formie listu de
dykacyjnego i zatytułowanej Do Jego Świą
tobliwości Papieża Pawła III.

II. Księga pierwsza, rozdział V (Czy Zie
m i przysługuje ruch kolisty i gdzie jest jej 
miejsce?). Wykreślić zdanie: kiedy za
stanowimy się nad tym uważnie, okaże się, 
że to zagadnienie nie jest jeszcze prze
sądzone i dlatego bynajmniej nic należy go 
lekceważyć” * i zastąpić je słowami: „...kie
dy się zastanowimy nad tym uważniej, o- 
każe się nie być takie ważne, czy Ziemia 
jest w środku świata, czy też poza jego 
obwodem, co dla objaśnienia ruchów nie
bieskich przyjęliśmy”.

III. Księga pierwsza, rozdział VIII (Od
parcie przytoczonych dowodów i ich niewys- 
tarczalność). Usunąć słowa: „Dlaczegóż wo
bec tego jeszcze się wahamy raczej jej 
przyznać ruch, odpowiadający z natury jej 
kształtowi, aniżeli przyjmować ruch całe
go świata, którego granic nie znamy i znać 
nie możemy? Dlaczego nie mamy powie
dzieć jasno, że to zjawisko codziennego 
obrotu jest na niebie czymś pozornym, a 
na Ziemi rzeczywistością i że rzecz ma się 
tutaj tak właśnie, jakby to wyraził Eneasz, 
gdy mówi u Wergiliusza: „My odbijamy od 
portu, a ląd się cofa i miasta” i zastąpić je 
zdaniem: „Dlatego na tę formę ruchu Z ie
mi zgodzić się nie mogę, ani też na obrót 
całego świata, gdyż granice są nieznane, 
ani też nie można wiedzieć, co tam się 
dzieje”.

IV. Księga pierwsza, rozdział VIII. Wy
kreślić słowa: „Dodam także, że wydawa
łoby się czymś dosyć niedorzecznym przy-
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* Wszystkie zacytowane w artykule fragmenty dzieła Kopernika pochodzą z najnowszego, jubileuszowego wydania Ob
rotów (Dzieła wszystkie, tom drugi, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa — Kraków 1976).
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pisywać ruch raczej temu, co ogarnia i u- 
dziela miejsca, niż temu, co jest ogarnięte 
i umiejscowione, czym właśnie jest Zie
mia” i w to miejsce dać zdanie: „Dodajmy 
i to jeszcze, że daleko trudniej ciału ogar- 
nionemu i umiejscowionemu, którym jest 
Ziemia, przyznać ruch jakiś, aniżeli ciału 
ogarniającemu”.

V. Skreślić zdanie: „Widzimy zatem, że 
na podstawie tego wszystkiego prawdopo
dobniejszy dla Ziemi jest ruch niż stan 
spoczynku, zwłaszcza w obrocie dziennym, 
jako że ten najbardziej Ziemi odpowiada”.

VI. Księga pierwsza, rozdział IX (Czy 
można Ziemi przypisać większą ilość ru
chów i o środku wszechświata). Wykreślić 
słowa: „Skoro zatem nic nie stoi na prze
szkodzie, by przyjąć ruchomość Ziemi, są
dzę, że teraz trzeba się zastanowić, czy przy
stoi jej również wielość ruchów, tak, by ją 
można było uważać za jedną z planet” i 
zastąpić je zdaniem: „Gdy więc założyłem, 
że Ziemia się porusza, rozpatrzeć teraz 
należy, czy dla niej stosownym będzie ruch 
wieloraki”.

VII. Księga pierwsza, rozdział X (Po
rządek sfer niebieskich). Usunąć słowa: 
„Dlatego też nic wahamy się twierdzić...” i 
rozpocząć zdanie słowami: „Dlatego 
wnioskujemy...”

VIII. Księga pierwsza, rozdział X. Wy
kreślić słowa:....znajdują wytłumaczenie
raczej w rzeczywistym ruchu Ziemi” i w to
miejsce dać takie oto sformułowanie:....
znajduje wytłumaczenie we wnioskowanym 
ruchu Ziemi”.

IX. Księga pierwsza, rozdział X. Usu
nąć znajdujące się na końcu rozdziału zda
nie: „Tak za prawdę ogromne jest to bo
skie arcydzieło Istoty Najlepszej i Najwięk
szej”.

X. Księga pierwsza, rozdział XI (Uza
sadnienie trojakiego ruchu Ziemi). Usunąć 
dotychczasowy tytuł rozdziału i zastąpić 
go słowami: „O hipotezach trojakiego ru
chu Ziemi i o jego dowodzeniu”.

XI. Księga czwarta, rozdział XX (Wiel
kość powyższych trzech ciał niebieskich: Słoń

ca, Księżyca i Ziemi, oraz porównanie ich 
ze sobą). Wykreślić z tytułu słowa: „... po
wyższych trzech ciał niebieskich:...” 

Czyżby tylko zacytowane powyżej frag
menty dzieła Kopernika zadecydowały o 
umieszczeniu go na indeksie ksiąg zakaza
nych? Chyba nie, chociaż zakwestionowa
ne przez Kongregację Indeksu fragmenty 
stanowiły jądro teorii heliocentrycznej, na 
przyjęcie której ówczesna nauka nie była 
przygotowana. Działo się to przecież na 
początku XVII wieku, w tym czasie Jan 
K e p l e r  ogłosił swoje prawa, lecz nie od 
razu zdobyły one uznanie, a o mechanice 
nieba nikomu się wtedy jeszcze nawet nie 
śniło. Odkrycia zaś dokonane przez Gali
leusza tylko nielicznym trafiały do prze
konania i jedynie oni widzieli w nich do
wody prawdziwości teorii Kopernika. Teo
ria ta była po prostu zbyt śmiała jak na 
owe czasy, obalała zakorzenione od stule
ci poglądy starożytnych, większość ów
czesnych uczonych odnosiła się do niej nie
chętnie. Nie był to zresztą jedyny taki 
przypadek w dziejach nauki, tego rodzaju 
nowości naukowe często z trudem toro
wały sobie drogę, co niekiedy miało wprost 
anegdotyczny charakter. Wystarczy wspom
nieć znakomitego biochemika francuskie
go Ludwika P a s t e u r a ,  który na pod
stawie wnikliwych badań stwierdził ponad 
wszelką wątpliwość, że gnicie jest w rze
czywistości przejawem życia. Miał rację, 
bo proces ten istotnie wywołują bakterie,
0 czym dziś uczymy się na lekcjach biolo
gii. A tymczasem znany chemik niemiecki 
Justus L i e b i g  nazwał Pasteura głupcem
1 do końca życia nie zmienił swego zdania. 
Z  równie nieprzychylnym stanowiskiem 
świata naukowego spotkał się węgierski 
lekarz Ignat Philip S a m m e l w e i s ,  gdy 
w oparciu o wieloletnią praktykę szpital
ną stwierdził z przerażeniem, iż to sami 
lekarze przyczyniają się do występowania 
gorączki połogowej i zakażeń chirurgicz
nych, ponieważ antyseptyka jest dla nich 
zupełnie czymś obcym. Niestety, prawie 
cały ówczesny świat lekarski obrócił się
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przeciwko niemu i z jego poglądów długo 
drwiono.

Opisane wyżej historyjki pozwalają le
piej zrozumieć i w pewnym stopniu uspra
wiedliwić ludzi odnoszących się niegdyś 
tak nieufnie do teorii Kopernika. Nie po
winno to nikogo dziwić, nasz wielki astro
nom był przecież prekursorem nauk ścis
łych, wyprzedzając o dziesiątki lat „wiek 
Keplera i Galileusza”. Tym właśnie moż
na tłumaczyć słabe zainteresowanie się je
go dziełem w XVI wieku, objawiające się 
przy tym bardzo nieśmiało i to w kilku 
zaledwie ośrodkach naukowych Europy. 
Stopniowo jednak sytuacja się poprawia, 
pod koniec stulecia wielki astronom pol
ski staje się patronem, wręcz hasłem re
formującej się nauki. Zasadniczy zaś zwrot 
następuje w połowie XVII stulecia, kiedy 
już świadomie przeciwstawiano teorię he- 
lioccntryczną Kopernika teorii geocentry- 
cznej Ptolemeusza. Ale nie odbywało się 
to wcale tak gładko, dzieło naszego astro
noma umieszczono przecież na indeksie 
ksiąg zakazanych, na jakiś czas zamilkł ta
kże Galileusz. Przestał po prostu głosić 
swe prokopernikowskie poglądy i gdyby 
— jak niektórzy sądzą — nie „wywoływał 
wilka z lasu”, to z czasem — być może — 
sprawa „rozpłynęłaby się po kościach”.

Owym symbolicznym „wilkiem” ma być 
wydane w roku 1632 dzieło Dialog o dwu 
najważniejsz)’ch układach świata — ptole- 
mejskim i kopernikowskim (Dialogo sopra 
i due massimi sistemi del mondo, Tble- 
maico e Copernicano), w którym — jak 
wiemy — trzy osoby dyskutują nad zaleta
mi i brakami obu teorii budowy świata. 
Jeden z rozmówców (Salviati) broni teorii 
Kopernika, drugi (Simplicio) opowiada się 
za teorią Ptolemeusza, trzeci zaś (Sagre- 
do) zajmuje stanowisko neutralne i przy
znaje rację temu, kto w danej chwili lepiej 
uzasadnia swoje stanowisko, choć bardziej 
przemawiają mu argumenty pierwszego
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rozmówcy. Było to więc bardzo sprytnie 
pomyślane i dzieło od razu zyskało powo
dzenie, ale chociaż Galileusz oficjalnie nie 
zajmuje w nim żadnego stanowiska (pa
miętał o wydanym w roku 1616 dekrecie) i 
otrzymał zezwolenie na jego druk, to jed
nak nie cieszył się długo tym sukcesem. 
Już bowiem 23 czerwca 1632 roku został 
wezwany do Rzymu, aby wytłumaczył swo
je postępowanie i wyjaśnił, dlaczego napi
sał takie dzieło i złamał zakaz Kongregacji 
Indeksu. Po długim śledztwie 22 czerwca 
1633 roku w przylegającej do klasztoru 
Dominikanów Santa Maria sopra Miner- 
wa siedzibie Inkwizytorów ogłoszono wy
rok, mocą którego wielki uczony włoski 
został skazany na dożywotni areszt domo
wy, na obowiązek odbywania praktyk po
kutnych, na zniszczenie pozostałych eg
zemplarzy swego dzieła, a także na od
wołanie teorii kopernikowskich. Legenda 
przekazała nam, jakoby Galileusz wstając 
z klęczek miał odwołać złożone przyrze
czenie, mówiąc półgłosem: „A jednak się 
porusza” (E pur si muove). Nie trzeba 
oczywiście nikogo przekonywać, że nie mo
gło to mieć miejsca, przynajmniej w tam
tej chwili. Wtedy wielki uczony włoski myś
lał raczej o sobie, o tym okresie swego 
życia, kiedy wierny powołaniu wkroczył na 
drogę prawdy, którą otwierała przed nim 
lektura dzieła Kopernika i której pragnął 
pozostać wierny do końca swych dni.* 

Legendarne słowa Galileusza symboli
zują dziś zwycięstwo prawdy naukowej nad 
niewiedzą. Dużo jednak wody musiało u- 
płynąć w Wiśle, nim teoria heliocentry- 
czna znalazła potwierdzenie w faktach ob
serwacyjnych, a tylko one mogły wytrącić 
ostatnie argumenty zwolenników dawne
go poglądu na budowę świata. Jednakże 
od końca XVI wieku każde pokolenie as
tronomów dorzucało do skarbnicy wiedzy 
odkrycia, które zgodne były z ideą Koper
nika i tym samym coraz bardziej ją po-

URANIA

*  W  dn iach  od  24 d o  26 m aja 1984 roku  s taran iem  P ap iesk iej A kadem ii T eologicznej odbyła s ię  w  K rakow ie m iędzy
narodow a kon ferenc ja  pośw ięcona procesow i G a lileu sza . U znano , że  tem u w ielk iem u uczonem u w łoskiem u m ożna 
postaw ić w ie le  zarzutów , a le  w yrok w ydany p iz ez  Inkw izycję był n iespraw iedliw y i n ieuzasadn iony .
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twierdzafy. Jego myśli wspaniale rozwinął 
Kepler, pierwszych zaś dowodów obser
wacyjnych na rzecz teorii heliocentrycznej 
dostarczył właśnie Galileusz. Pomimo to 
jeszcze w roku 1669, czyli dokładnie w tym 
czasie, kiedy Izaak N e w t o n  został pro
fesorem w Cambridge, uniwersytet ten zor
ganizował dysputę przeciwko dziełu Ko
pernika i zawartej w nim teorii. Co więcej 
— jeszcze na początku XVIII wieku do jej 
przeciwników zaliczał się Giovanni D o
menico C a s s i n i ,  ówczesny dyrektor ob
serwatorium w Paryżu i jeden z najwięk-

KRONIKA

Planetoida z warkoczem

Niezwykłego odkrycia dokonał Edward B o 
w e l I z Obserwatorium Lowella we Flagstaff 
(Arizona, USA) w sierpniu ubiegłego roku. Po
szukując na archiwalnych kliszach przedodkry- 
ciowych obserwacji planetoidy o numerze ka
talogowym 4015 (nic posiadającej jeszcze włas
nej nazwy) zauważył, że jej obraz na kliszy eks
ponowanej 19 listopada 1949 roku, za pomocą 
48 calowej kamery Schmidta Obserwatorium 
Palomarskiego, wygląda jak obraz komety: obok 
liniowego śladu planetoidy wyraźnie widać war
kocz. Powiadomiony o tym znany amerykański 
ekspert od ruchów komet i planetoid Brian 
M a r s d e n szybko ustalił, że jest to obraz ko
mety Wilsona-IIarringtona (1949 g =  1949 III) 
figurującej w katalogach komet bądź jako ko
meta krótkookresowa o okresie obiegu wokół 
Słońca równym zaledwie 2.3 roku (katalog J.
G. Portera z 1961 roku), bądź jako kometa 
jednopojawicniowa o orbicie parabolicznej (ka
talog B. G. Marsdena z 1972 roku i następne 
wydania). 'Iii niejednoznaczność pochodzi stąd, 
że kometa była obserwowana zaledwie przez 
kilka dni od 19 do 25 listopada 1949 roku i 
elementy jej orbity wyznaczone z tak krótkiego 
luku obserwacyjnego są bardzo niepewne. Kli
sze z obserwacjami komety Wilsona-IIarring- 
tona zostały poddane precyzyjnej obróbce kom
puterowej przez specjalistów z Europejskiego 
Obserwatorium Południowego (R. W e s t ,  H.
H. H e y e r ,  J. Q u e b a t t e ) ,  którzy zdecy
dowanie wykluczyli podejrzenie, że obserwo
wany warkocz może być np. jakąś mgławicą

szych astronomów tej epoki. W tym czasie 
z katedry uniwersytetu paryskiego głoszo
no, iż teoria Kopernika jest wprawdzie do
godną do obliczeń, lecz zupełnie fałszywą 
hipotezą. N ie można się przeto dziwić, że 
decyzję o skreśleniu z indeksu książek na
uczających o nieruchomości Słońca i ru
chomości Ziemi podjął papież Benedykt 
XIV dopiero 16 kwietnia 1757 roku. Tltk 
trudno było ludziom rozstać się z miłym 
poczuciem uprzywilejowanej pozycji na
szej planety.

lub po prostu uszkodzeniem emulsji. Przyna
leżność obserwacji pozycyjnych tej komety do 
planetoidy 4015 też nic budzi żadnych zastrze
żeń.

Planetoida 4015 została odkryta przez Eleo
norę II  e 1 i n w Obserwatorium Palomarskim 
15 listopada 1979 roku jako szybko poruszają
cy się po niebie obiekt o jasności 11 mag., któ
ry otrzymał prowizoryczne oznaczenie 1979 VA. 
Obiekt ten okazał się planetoidą typu Apollo, 
której peryhelium jest odlegle od Słońca o 0.98 
j.a. W październiku 1979 roku planetoida ta 
zbliżyła się do Ziemi na odległość 0.1 j.a. czyli 
15 min km. Mimośród jej orbity wynosi 0.63, a 
nachylenie płaszczyzny orbity do płaszczyzny 
ekliptyki jest równe prawie 3°. Obiega ona 
Słońce w okresie nieco przewyższającym 4 la
ta. Oprócz opozycji z przełomu 1979 i 1980 
roku planetoida 4015 była jeszcze obserwowa
na na przełomie lat 1988 i 1989, a także w 
drugiej połowie 1992 roku. Znaleziono ponad
to kilka jej obserwacji przedodkryciowych z po
łowy 1979 roku. Przy żadnej z tych obserwacji 
nie stwierdzono jakichkolwiek oznak aktywnoś
ci kometarnej zarejestrowanego na kliszy obie
ktu. Tfcn stosunkowo bogaty materiał obserwa
cyjny umożliwił dobre wyznaczenie orbity pla- 
netoidy 4015 i wykazanie ponad wszelką wąt
pliwość jej tożsamości z kometą W ilsona-Har- 
ringtona.

Powstaje pytanie, jak wytłumaczyć ten fe
nomen obserwacyjny: odkryta w 1949 roku ko
meta po 30 latach okazała się niewątpliwą pla
netoidą. Wydaje się, że jest to pierwsze obser
wacyjne potwierdzenie formułowanego już od



1/1993 U R A N IA  19

du, że obiekt zachowujący się pierwotnie jak 
kometa, po pewnym czasie może być trakto
wany jak zwykła planetoida.

Krzysztof Ziotkowski

Powiększenie zdjęcia komety W ilsona-IIarringlona 
z wyraźnym warkoczem wykonanego 19 listopada 
1949 roku za pomocą 48 calowej kamery Schmidta 
Obserwatorium Palomarskiego. Pionowa linia z pra
wej strony u dołu to wada kliszy. U  dołu — współ
czesne zdjęcie tego sam ego obszary nieba.

pewnego czasu przypuszczenia, żc niektóre pla- 
netoidy są wygasłymi jądrami komet. Dotych
czas wskazywano jedynie argumenty pośrednie 
świadczące o tym, że planetoidy mogą być koń
cowym etapem ewolucji komety. Najczęściej wy
mienia się: kształt orbity (większość planetoid 
grupy Apollo ma orbity typowo kometarne), 
związek planetoidy z rojem meteorów (najlep
szym przykładem jest planetoida (3200) Phae
ton odkryta w 1983 roku przez satelitę IRAS, 
która porusza się po orbicie niemal takiej sa
mej jak orbita roju Geminidów), ślady pyłowe 
na orbicie planetoidy (ich istnienie stwierdzo
no w przypadku planetoidy (2201) Oljato). Mó
wiąc o związku genetycznym komet i planeto
id trzeba też wspomnieć o planetoidzie (2060) 
Chiron, która — jak się niedawno okazało — 
wydaje się być kometą, o czym informowaliś
my szerzej w Uranii nr 3/1992. Obecne odkry
cie dostarcza natomiast obserwacyjnego dowo-

Projekt misji do Plutona

Jedynie najdalsza planeta Układu Słoneczne
go, Pluton, pozostała dotychczas nie zbadana 
przez sondę kosmiczną. W amerykańskiej agen
cji kosmicznej NASA rozważany jest już jed
nak projekt szybkiego i taniego dotarcia do Plu
tona. W Jet Propulsion Laboratory w Pasade
nie (Kalifornia) opracowano niedawno, na zle
cenie NASA, koncepcję wysłania w kierunku 
tej planety małej, 150 kg sondy wyposażonej w 
kamerę, podczerwone i nadfioletowe spektro
metry oraz instrumenty dla eksperymentów 
plazmowych. Dla porównania przypomnijmy, 
że sondy Voyager ważyły 800 kg, a Galileo aż 
1500 kg. Gdyby prace nad takim statkiem kos
micznym rozpoczęły się w 1994 roku to start 
sondy do Plutona mógłby nastąpić już w lutym 
1998 roku. Jej lot do celu trwałby 7-8 lat. Koszt 
misji oceniono na około 400 min dolarów, co 
przy kosztach np. przygotowywanej obecnie mi
sji do Saturna wynoszących 1.7 miliarda dola
rów, rzeczywiście nie wydaje się dużą sumą.

Wg Nature 1992, 358, 701
K.Z.

Czyżby odnaleziono świadka wydarzeń 
sprzed 65 milionów lat?

Przed kilkunastu laty w pobliżu włoskiego mia
sta Gubbio dokonano ciekawego odkrycia geo
logicznego. Mowa o sedymentowej warstwie od
powiadającej okresowi sprzed 65 milionów lat, 
zawierającej wyjątkowo duże ilości irydu; jest 
go tam o wiele więcej niż w innych warstwach 
ziemskiej skorupy. Wkrótce potem stwierdzo
no, iż mamy tu do czynienia ze zjawiskiem glo
balnym, występującym w około stu zbadanych 
miejscach na Ziemi. A ponieważ podobne ilości 
irydu zawierają niektóre typy meteorytów, zna
ny fizyk amerykański Luis Walter A l v a r e z  
wystąpił z hipotezą, że przed 65 milionami lat 
nasza planeta zderzyła się z planctoidą lub ją 
drem komety i że ta katastrofa była bezpoś
rednią przyczyną wymarcia dinozaurów (Ura
nia nr 6/1988, str, 167). Niestety, ta nęcąca 
hipoteza zawiera pewne słabe punkty, przede 
wszystkim brakowało odpowiedniego krateru
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meteorytowego, a taki musiałby przecież pow
stać po upadku dużego obiektu kosmicznego. 
Wprawdzie na Ziemi zidentyfikowano okoto 130 
tego rodzaju struktur, lecz żadna z nich nie 
pasowała do przedstawionego przez Alvareza 
scenariusza zarówno jeżeli idzie o rozmiary, jak 
i o wiek. Dziś sytuacja ta nie wydaje się już tak 
beznadziejna, odkryty niedawno krater Chic- 
xulub spełnia oba te warunki. Znajduje się on 
w północno-zachodniej części Półwyspu Yuca
tan, a ściśle mówiąc — tam leży tylko połud
niowa część krateru, gdyż jego północna część 
pogrążona jest w wodach Zatoki Meksykań
skiej. Miejsce to bardzo łatwo odszukać na ma
pie, gdyż meksykański port Progreso znajduje 
się niedaleko środka krateru Chicxulub. Ma 
on około 200 km średnicy (wielkością dorów
nuje niemal księżycowemu kraterowi Clavius) 
i głębokość dochodzącą do 9 km. Jego kosmi
czne pochodzenie zdaje się nie podlegać wąt
pliwości, przemawiają za tym zdjęcia otrzyma
ne za pomocą satelity Landsat, tektyty znale
zione na Ilaiti i wyniki badań geologicznych.

KRONIKA HISTORYCZNA

Lewis Morris Rutherfurd (1816-1892)

Urodził się 25 listopada 1816 r. w Morrisanii 
(Nowy Jork) w rodzinie pochodzenia szkockie
go, jako syn Roberta Waltera i Sabry (Morris) 
oraz wnuk Lewisa M o r r i s a ,  sygnatariusza 
„Deklaracji niepodległości”. Od dzieciństwa zdra
dzał zainteresowanie nauką. W wieku lat 15 zos
tał studentem drugiego roku Williams College 
(Massachusetts). Podczas studiów został asys
tentem profesora fizyki i chemii. Następnie stu
diował prawo i w 1837 r. uzyska! uprawnienia 
adwokackie. Małżeństwo z Margaret Stuyvesant 
C h a n 1 e r, zawarte w 1841 r., pozwoliło mu na 
porzucenie praktyki prawniczej w 1849 r. i wy
jazd na 7 lat za granicę (Francja, Niemcy, Wło
chy). Po powrocie do Stanów Zjednoczonych w 
1856 r. wybudował własne obserwatorium as
tronomiczne i spędził resztę życia wykonując as- 
trofotografie i badania spektroskopowe. Zmarł 
30 maja 1892 r. w Tranquility (New Jersey).

Od 1858 r. wykonał mnóstwo fotografii 
ciał niebieskich, w szczególności Księżyca, Jo
wisza, Saturna, Słońca, gwiazd do 5 magnitu- 
do, przy użyciu achromatycznego refraktora o 
średnicy obiektywu 29 cm, zbudowanego przez 
Henry’ego F  i t z a. Fotografował także gro-

Tfc ostatnie wykazują, że krater Chicxulub pow
stał około 65-80 milionów lat temu. Do jego 
wytworzenia — jak obliczono — potrzebna była 
energia kinetyczna porównywalna z energią wyz
woloną podczas wybuchu około 1 miliarda ton 
trotylu (taką energię niesie spadająca na Zie
mię planetoida o średnicy 5-10 km).

Czyżby krater Chicxulub rzeczywiście był 
tym brakującym ogniwem hipotezy mówiącej 
o kosmicznej przyczynie katastrofy ekologicz
nej sprzed 65 milionów lat? Wiele faktów na 
to wskazuje, choć wciąż brak stuprocentowej 
pewności i trudno dziś powiedzieć, czy kiedy
kolwiek ją uzyskamy. Dlatego z tym większym 
zainteresowaniem śledzić będziemy badania kra
teru Chicxulub dokonywane aktualnie przez 
uczonych amerykańskich (The Lunar and Pla
netary Institute) i uczonych meksykańskich 
(Universidad Nacional Autonoma de Mexico).

Wg Lunar and Planetary Information Bul
letin, No 60 (August 1991), No 62 (February 
1992) i No 64 (August 1992)

Stanisław R. Brzostkiewicz

mady gwiazd. Korzystając z samodzielnie zbu
dowanego mikrometru, dokonywał pomiarów 
odległości pomiędzy gwiazdami — składnika
mi gromad. W 1860 r. wykonał zdjęcia zać
mienia Słońca na półwyspie Labrador. W 1861 
r. zainteresowały go spektroskopowe prace Ro
berta W. B u n s e n a  i Gustava R. K i r c h - 
h o f f a. W 1862 r. zaczął wykonywać spektros
kopowe obserwacje Słońca, Księżyca, Jowisza, 
Marsa i 16 gwiazd zmiennych. Samodzielnie 
opracował schemat klasyfikacji gwiazd ze wzglę
du na ich widma (podobny do klasyfikacji P. 
Angelo Secchi’ego). Na posiedzeniu National 
Academy of Sciences, zaprezentował niepub
likowane zdjęcia widma Słońca, zawierające trzy
krotnie więcej linii, niż uzyskali Kirchhoff i Bun
sen. Używał samodzielnie wykonanych siatek dy
frakcyjnych wysokiej jakości (6700 linii na cm).

Ostatnią obserwację wykonał Rutherfurd 
w 1878 r. Pięć lat później podarował Obserwa
torium Astronomicznemu Uniwersytetu Colum
bia posiadane instrumentarium i ogromną ko
lekcję klisz fotograficznych.

Na Księżycu, którego tak doskonałe foto
grafie wykonywał Rutherfurd, znajduje się 40- 
kilometrowy krater, noszący jego imię.

Paweł Sobotko
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Wakacyjne zdjęcie nieba — wyniki 
konkursu

Ogłaszając w ubiegłym roku konkurs na 
wakacyjne zdjęcie nieba liczyliśmy na to, 
że lipcowo-sierpniowa Urania ukaże się 
na początku lipca. Tymczasem, jak zapew
ne wszyscy zauważyli, doczekaliśmy się jej 
dopiero pod koniec sierpnia czyli, prakty
cznie rzecz biorąc, po wakacjach. Nawet 
nie było jak przeprosić (czynimy to ze 
skruchą w tej chwili), a dla naszych Czy
telników nie jest przecież ważne czyją to 
było winą; ważny był sam fakt ogromnego 
opóźnienia. Od razu zdecydowaliśmy, że 
termin nadsyłania prac przesuwamy (os
tatnie zdjęcia dołączyliśmy 28 listopada), 
ale o tym też przecież nie mieliśmy jak 
zawiadomić (takie są realia, gdy mamy do 
czynienia z miesięcznikiem). W tej sytu
acji z dużym niepokojem zastanawialiśmy 
się jaki będzie odzew — czy tylko listy z 
przykrymi uwagami na temat naszej nie- 
punktualności, czy może jednak jakieś fot
ki przyjdą; dosyć spięci czekaliśmy na ura- 
nijną pocztę. Na szczęście nasz niepokój 
nie trwał długo; w połowie września do
staliśmy pierwsze zdjęcia i to aż z dalekiej 
Italii. Chyba zresztą od najmłodszego u- 
czestnika naszego konkursu (15 lat). Po
tem zaczęły napływać następne „konkur
sowe koperty”, a w nich swoje prace na
desłali:

fotografie
cz.-b. kol.

1. Andrzej Fudali Rzeszów 2
2. Radosław Kwiecień Ttiryn (Włochy) 3
3. Jerzy Łągiewka Katowice 8
4. Dariusz Modzelewski Warszawa 10 6
5. Janusz Płeszka Kraków 28
6. Mieczysław Sikora Lublin 1
7. Michał Siwak TUchów 1
8. Igor Soszyński Kazuń 9
9. Krzysztof Ścigalski Kraków 7 2

10. Przemysław Woźniak Poznań 44
11. Artur Wrembel Świebodzin 2 1

A  teraz pora na podsumowanie i przed
stawienie wyników. Laureatami trzech pier
wszych miejsc zostali:

Fot. 1. Zdjęcie części gwiazdozbioru Łabędzia wraz 
z fragmentami gwiazdozbiorów Jaszczurki i Cefeu- 
sza wykonane 3 września 1988 r. przez zdobywcę II 
miejsca w konkursie na wakacyjne zdjęcie nieba Da
riusza Modzelewskiego z Warszawy aparatem Pra- 
ktica z obiektywem Pancolar 1.8/50 mm na filmie 
ORWO NP 7 (24 DIN), czas naświetlania 3 min. 9 
sek.

I Janusz P ł e s z k a  
II Dariusz M o d z e l e w s k i  

III Przemysław W o ź n i a k

Jako nagrodę wszyscy otrzymują pre
numeratę Uranii na 1993 rok. Ponadto wy
różnieni zostali: Jerzy Ł ą g i e w k a ,  Krzy
sztof Ś c i g a l s k i  i Mieczysław S i k o r a .  
Otrzymują oni Kalendarze Astronomicz
ne na 1993 rok (z Biblioteczki Uranii). 
Wszystkim laureatom i wyróżnionym ser
decznie gratulujemy!

A  oto szczegóły.
Od Janusza Płeszki dostaliśmy 28 ko

lorowych zdjęć znakomitej jakości; siedem
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z nich zdobi nasze okładki. Czy można się 
dziwić, że to pierwsza nagroda? Brawo!

Miejsce drugie to piękne i ciekawe zdję
cia Dariusza Modzelewskiego; opisane wy
jątkowo starannie i szczegółowo (podane 
są nawet rozmiary kątowe na niebie); wi
dać pieczołowitość Autora przy każdej od
bitce. Syriusz nad Tatrami to właściwie zdję
cie artystyczne — aż strach pomyśleć, że 
może stracić na urodzie w druku (patrz 
fot. 2). Dla tych miłośników astronomii, 
którzy chcieliby skorzystać z doświadczeń 
kolegi, przytaczamy fragment jego listu:

„Zdjęcia robiłem aparatem prowadzo
nym za ruchem nieba ręcznie (jeden obrót 
śruby na 20 sekund), bez kontroli pro
wadzenia poprzez śledzenie danej gwiaz
dy w lunecie. Urządzenie do fotografowa
nia gwiazd skonstruowałem zainspirowa
ny artykułem pana Jerzego Giergielewi- 
cza pt. „Uwagi w sprawie amatorskiej fo
tografii nieba”, który ukazał się w Uranii 
nr 6/1985. Wykorzystałem do tego celu po
siadany rosyjski statyw fotograficzny. Do 
jego głowicy przymocowałem ramię pro
wadzące z kątownika aluminiowego, któ
re jest zagięte tak, aby biegło równolegle 
do jednej z nóg statywu. Na tej nodze za
mocowałem śrubę M4 w takiej odległości, 
aby uzyskać tempo prowadzenia wynoszą
ce 1 obrót śruby w ciągu 20 sekund. Do 
głowicy statywu przymocowałem również 
lunetkę z krzyżem (10x30), równolegle 
do osi pionowej głowicy, w celu szybkiego 
i w miarę dokładnego ustawiania statywu 
w różnych warunkach terenowych. Całość

Fot. 2. Zdjęcie Syriusza wykonane w lutym 1979 ro
ku w Bukowinie Thtrzańskiej przez zdobywcę II miej
sca w konkursie na wakacyjne zdjęcie nieba Dariu
sza Modzelewskiego z Warszawy aparatem  Praktica 
z obiektywem miękkorysującym Biotar 2/58 mm na 
filmie Foto-pan H L (27 DIN) podczas 10 sek. eks
pozycji. Na zdjęciu widoczne są znajdujące się po 
stronie słowackiej l i t r y  Bielskie z ich najwyższym 
szczytem Havraniem (2152 m npm). Z  prawej stro
ny zdjęcia widać w oddali l i t r y  Wysokie. Ośnieżone 
stoki gór są oświetlone silnym blaskiem Księżyca znaj
dującego się w pełni.

Fot. 3. Gwiazdozbiór Oriona na zdjęciu wykonanym 
przez zdobywcę III miejsca w konkursie na wakacyj
ne zdjęcie nieba Przemysława Woźniaka z Poznania.

urządzenia, z wyjątkiem lunetki, mieści się 
w oryginalnym pokrowcu od statywu i jest 
wygodna do transportu. Podstawową wa
dą tego urządzenia jest brak wystarczają
cej stabilności i dokładności prowadzenia 
do robienia zdjęć obiektywami długoog
niskowymi jak również do robienia zdjęć 
ponad 5-7 minutowych obiektywem stan
dardowym”.

Miejsce trzecie to zdjęcia Przemysława 
Woźniaka — są najbardziej różnorodne; 
jest ich najwięcej i dzięki temu znaleźć na 
nich można chyba wszystkie rodzaje cie
kawszych miłośniczo obiektów. W tym 
numerze pokazujemy tylko gwiazdozbiór 
Oriona.

Pozostałe nagrodzone w konkursie zdję
cia (w tym zdjęcia wyróżnionych) publi
kować będziemy w następnych numerach 
Uranii. Zobaczymy np. pawilon obserwa
cyjny Krzysztofa Scigalskiego (z telesko-
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pcm systemu Newtona o średnicy 150 mm 
i ogniskowej 1420 mm — instrument wy
konany samodzielnie! Co więcej obecnie 
jest na ukończeniu budowa nowego tele
skopu systemu Newtona ze zwierciadłem 
o średnicy 250 mm i ogniskowej 1500 mm. 
Tbcymamy piąstki!). Jerzy Łągiewka zrobi! 
piękne zdjęcia ciekawie oświetlonych łań
cuchów górskich na Księżycu i tarczy sło
necznej aparatem Praktica FX — część 
ich zaprezentujemy. Wydrukujemy również 
zupełnie nietypowe, ale bardzo sympaty
czne zdjęcie jakie nadesłał Mieczysław Si
kora.

Konkurs rozpisaliśmy po raz pierwszy, 
nic więc dziwnego, że dostaliśmy zarówno 
zdjęcia tegoroczne jak i sprzed wielu lat. 
Do tej pory takie fotografie cieszyły wy
łącznie Autora i grono jego znajomych, 
teraz będziemy mieli okazję pokazać wie
le z nich wszystkim Czytelnikom Uranii. 
Mamy też nadzieję, że prezentowane pra
ce zachęcą nowe osoby do samodzielnego 
fotografowania nieba. Może warto spró
bować? Bo jak łatwo zauważyć rozmaite 
były możliwości obserwacyjne uczestników 
konkursu; oczywiście co innego być posia
daczem samego, choćby dobrego, aparatu 
fotograficznego, a co innego mieć tele
skop i telekonwertery. Ale przyjemność z 
kontaktu z niebem jest chyba zawsze taka 
sama. Poza tym czasem tańsze rozwiąza
nia są lepsze — warto zwrócić uwagę na 
walory fotografii czarno-białej. Samodziel
na obróbka czarno-białych filmów, powięk
szanie i kadrowanie obrazów, różne tech
niki wywoływania tak klisz jak odbitek, 
stwarzają ogromne możliwości!

Tymczasem z kolorową fotografią by
wają liczne kłopoty; przy wywoływaniu (a 
robią to specjalistyczne zakłady) zdjęć as
tronomicznych zdarza się, że „same krop
ki” traktowane są jak wada kliszy lub błąd 
fotografa; automaty w punktach fotogra
ficznych w ogóle nie robią takich odbitek. 
Różne zakłady z tych samych negatywów 
uzyskują różne kolory itd. I jeszcze jedno 
— nie wszystkie zdjęcia zostaną opubliko

wane. Ale wszystkim uczestnikom konkur
su oczywiście bardzo dziękujemy!

Redakcja

Post scriptum: Konkurs powinien także 
uczyć. Przypominamy więc, że opis obser
wacji powinien zawierać: rodzaj obiektu, 
jego położenie na niebie, nazwę instru
mentu, z jakiego korzystamy (aparatu fo
tograficznego, błony, czasu naświetlania, 
przesłony), ale także dokładną datę, czas i 
miejsce dokonywania obserwacji. Tych 
szczegółów niestety w wielu pracach za
brakło!

Komunikat nr 9/92 Sekcji Obserwacji 

Słońca PTMA

Wyniki obserwacji Słońca we wrześniu 1992 
roku przysłało 13 obserwatorów. Byli to: 
Marcin Be t l e j ,  Mariusz C h i r o w s k i ,  
Grzegorz Cza p i czc k, Bartosz D ą b r o 
wski ,  Longin G a r k u 1, Grzegorz Kie ł-  
tyka,  Janusz W. K o s i ń s k i ,  Jerzy Ł ą 
g iewka ,  Wiktor M a j e w s k i ,  Andrzej 
P i l s  k i, Stanisław Świer  czy ńs ki, Mie
czysław S z u l c  i Jerzy Z a g r o d n i k .  
Obserwatorzy wykonali w sumie 192 ob
serwacje w 29 dniach.

Średnie dzienne względne liczby Wolfa:

1. „ , ...51 9 . . . . 59 17 ......64 25 . . . . 84
7 , . ..  46 10. . . . .60 18 ......58 26 ...... ....90

...47 11. . . . ....64 19. . . ......67 27 . . . . .,..90
4 ...45 12....... 68 70. . . , ......72 78 ...... 76

5 . . . . — 13. . . . ,, 73 21. . . . ......72 79....... 88
6 . .. 44 14........ 75 7? ......76 30.......„ 9 5

7 . ..  52 15....... .75 73 ... 103
8 ...54 16.......,.,,72 24 . . . . ... 103

Średnia miesięczna względna liczba 
Wolfa we wrześniu 1992 r. wyniosła 69.7 
(72.0)

Średnia względna liczba Wolfa z jed
nego obrotu Słońca wyniosła 54.7 (57.1) 

W nawiasach podano średnie liczone 
bez współczynników obserwatorów.

Janusz W. Kosiński
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KONFERENCJE I ZJAZDY

Międzynarodowa Konferencja w 
Ilurbanowie z okazji 150 rocznicy 
urodzin M ikulaśa Konkoly-Thege

Konferencja odbywała się w dniach 15-17 
października 1992 roku w Hurbanowie, 
małym miasteczku słowackim blisko gra
nicy węgierskiej. Organizatorem było Sło
wackie Centrum Astronomii Amatorskiej, 
które tam właśnie ma swoją siedzibę.

M i k u l a S K o n k o l y - T h e g e  urodził 
się 20 stycznia 1842 w Peszcie, gdzie po 
ukończeniu gimnazjum studiował na uni
wersytecie nauki przyrodnicze. W roku 1860 
wyjechał na studia prawnicze do Berlina.

Jego wielką pasją stała się astronomia. 
W 1867 rozpoczął budowę prywatnego ob
serwatorium astronomicznego w Hurba-

25

ponujące, że w latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku uważano je  za jedno z 
najlepszych prywatnych obserwatoriów w 
Europie. Pod koniec ubiegłego stulecia zbu
dował pawilony z instrumentami do po
miarów geomagnetycznych i stację sejs
mograficzną. W 1899 roku Konkoly-The
ge obserwatoria podarował państwu, za
pewniając sobie dożywotne nimi kierowa
nie. Ponieważ dwaj jego synowie zmarli w 
dzieciństwie, w 1901 roku przekazał pańs
twu cały swój majątek z zastrzeżeniem, aby 
po śmierci jego i żony został on rozdzielo
ny wśród ubogich.

Prace astronomiczne Konkolego-The- 
ge dotyczą głównie astrofizyki, spektrografii 
oraz astrofotografii. Od roku 1872 pro
wadził obserwacje plam słonecznych, po-

Medal wybity z okazji stulecia Obserwatorium Astronomicznego w Hurbanowie w 1971 roku.

nowie, które wówczas nazywało się D ’Gy- 
ala. Jednocześnie zbudował obserwator
ium meteorologiczne. W obserwatorium 
były warsztaty, gdzie budowano instru
menty astronomiczne i przyrządy pomia
rowe (zegary, spektroskopy) według pro
jektów Konkolego-Thege. Większe tele
skopy były sprowadzane ze znanych firm. 
Wyposażenie obserwatorium było tak im-

czątkowo wizualne, a od 1905 roku foto
graficzne. Obserwował planety: Wenus, 
Marsa i Jowisza. W 1874 obserwował przej
ście Wenus przed tarczą słoneczną. W la
tach 1874-1910 obserwował 39 komet. Dla 
wielu otrzymał widmo, a jego obserwacje 
komety Halleya do dziś cytuje się w litera
turze. Wydał dwa katalogi widm gwiazdo
wych. Pierwszy z 1884 zawierał widma 2202



26 URANIA 1/1993

gwiazd. Drugi katalog zawierał widma i 
wielkości gwiazdowe 1048 gwiazd o dekli
nacjach z przedziału: -14° — H4° i uważa
ny był za największe naukowe osiągnięcie 
obserwatorium Konkołego-Thege. W 1883 
wydał monografię poświęconą instrumen
tom astronomicznym, w której szeroko o- 
mówił przyrządy do analizy widmowej oraz 
przyrządy jego własnej konstrukcji: foto- 
heliograf i fotoheliostat.

Obserwatorium Konkołego-Thege od 
1879 roku wydawało przez 23 lata roczni
ki obserwacyjne, najpierw po niemiecku, 
a od 1901 roku po węgiersku. Założyciel 
obserwatorium był autorem wielu artyku
łów z astronomii i meteorologii, które o- 
publikował w czasopismach niemieckich i 
węgierskich. Był również członkiem: Royal 
Astronomical Society, Assotiation Scien- 
tifique de France i Deutche Astronomi- 
sche Gesellschaft oraz wielu węgierskich 
towarzystw naukowych. Imię Konkołego- 
Thege nosi jedna z planetoid, inna upa
miętnia Hurbanowo — miasto, gdzie za
łożył on swoje obserwatorium.

W pierwszym dniu konferencji uczest
nicy wysłuchali referatów poświęconych 
Konkolemu-Thege jako astronomowi, 
prekursorowi astrofizyki, meteorologowi 
i geofizykowi. Przedstawiono również ży
ciorys i działalność założyciela obserwato
rium. Wieczorem składano wieńce na gro
bie Konkolego-Thege, jego małżonki oraz 
dwóch synów. Groby te znajdujące się kie
dyś na cmentarzu, obok wybudowanej przez 
Konkolego-Thege kaplicy, dzisiaj stoją sa
motnie na wzgórzu, prawie w centrum mia
steczka. Składaniu wieńców towarzyszyły 
pieśni śpiewane przez akademicki chór 
Tfcmpus z Bratysławy. Chór ten miał wy
stęp jeszcze w miejscowym kościele kato
lickim oraz następnego dnia, w czasie uro
czystego otwarcia obserwatorium.

Uroczyście otwierane obserwatorium, 
jest odbudowanym obserwatorium Kon
kolego-Thege. Zewnętrzne ściany oraz ko
puły są takie, jak na starych zdjęciach, na
tomiast wnętrza są przystosowane do no

wych funkcji. Zarówno w obserwatorium 
astronomicznym jak i meteorologicznym i 
geofizycznym jest mnóstwo instrumentów 
z czasów założyciela, wykonanych w jego 
warsztatach. Obie wojny światowe szczę
śliwie nie doprowadziły do zniszczenia tych 
cennych pamiątek i dochowały się one do 
naszych czasów w stanie umożliwiającym 
wykonywanie pomiarów.

Po drugiej wojnie światowej w Hurba- 
nowie powstało Słowackie Centrum As
tronomii Amatorskiej. Wybudowano no
we budynki i dokupiono sprzęt astrono
miczny z firmy Zeiss z Jeny. Rozpoczęło 
pracę małe planetarium wyposażone w a- 
paraturę ZKP-1, taką jak w polskich pla
netariach w Grudziądzu, Warszawie, Gdy
ni i Szczecinie.

W Hurbanowie prowadzone są głów
nie obserwacje Słońca, co umożliwia he- 
liostat o średnicy luster 60 cm. Przed laty, 
gdy w Hurbanowie pracował Milan A n - 
t a l ,  znany obserwator komet, obserwo
wano tam również komety i małe planetki.

Słowackie Centrum Astronomii Ama
torskiej wydaje czasopismo Kozmos, kolo
rowy dwumiesięcznik o formacie naszych 
Postępów astronomii.

Każdego roku organizowane są Zloty 
Młodych Astronomów — tygodniowe o- 
bozy astronomiczne z udziałem młodzieży 
z Polski, Rosji, Niemiec, Węgier, Bułgarii, 
Włoch, dawniej także Jugosławii i Rumu
nii. W czasie obozu młodzież pracuje w 
różnych sekcjach: Słońce, gwiazdy zmien
ne, materia międzygwiezdna i małe ciała 
Układu Słonecznego. Oprócz obserwacji 
młodzież ma zapewniony bogaty program 
sportowo-turystyczny. Jest to z pewnością 
ciekawa oferta wakacyjna, a przy dobrej 
pogodzie możliwość obserwowania nieba, 
na co w roku szkolnym nie ma zwykle cza
su i warunków. Międzynarodowy chara
kter obozu umożliwia nawiązanie przyjaź
ni, ćwiczenie w używaniu języków obcych i 
lepsze poznanie problemów młodzieży w 
różnych krajach.

Trzeciego dnia konferencji odbyło się
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spotkanie gospodarzy z gośćmi zagranicz
nymi i dyskusja na temat możliwości współ
pracy. Wzięli w nim udział goście: z Włoch z 
Unii Miłośników Astronomii z Padwy — 
Roberto B i z z o 11 o i Ankony — Stefa- 
no R o s o n i, z Węgier z Obserwatorium 
Astronomicznego Urania w Budapeszcie 
— E ó d B o t h  i Otto Z o  m b o r  i, z Nie
miec z Centrum Astronomicznego B. H. 
Burgel w Poczdamie — Rudolf K ó n i g i 
Jurgen T es ke, z Rosji z Obserwatorium 
Domu Młodzieży w Moskwie — Tatiana i 
Dmitrij M o n a c h o w i e ,  z Polski z Ol
sztyńskiego Planetarium i Obserwatorium 
Astronomicznego — Jadwiga B i a ł a  i Ka
zimierz S c h i l l i n g  oraz gospodarze ze 
Słowackiego Centrum Astronomii Ama
torskiej w Hurbanowie — Ivan D o r o -  
t o v i ć ,  L a d i s l a v  D r u g a ,  Marian 
L o r e n c ,  Bohuslav L u k a ć i Tfcodor 
P i n 16 r.

Słowacy i Węgrzy oferowali sprzedaż 
małych teleskopów. Atrakcyjność tej ofer
ty dla miłośników astronomii z innych kra
jów można ocenić przeliczając ceny na kon
kretną walutę i porównując to z ofertą w 
danym kraju. Zainteresowanym polskim 
miłośnikom astronomii Olsztyńskie Pla
netarium i Obserwatorium Astronomicz
ne może przesłać słowacką i węgierską o- 
fertę z cenami. Proponowano staże ob
serwacyjne w Hurbanowie — obserwacje 
Słońca i w Olsztynie — fotometria gwiazd 
zmiennych. Między poszczególnymi ośrod
kami będą wymieniane czasopisma astro
nomiczne, książki i inne materiały przy
datne w popularyzacji i dydaktyce. Będzie 
się również odbywać wymiana grup mło
dzieżowych w czasie wakacji.

Jadwiga Biała

III Seminarium
Meteorowo-Meteorytowe we Fromborku

Podobnie jak w 1991 roku latem 1992 
roku Frombork gościł uczestników III Se
minarium Meteorowo-Meteorytowego. 
Odbyło się ono w dniach 9-10 sierpnia, a

organizatorem była, tak jak poprzednio, 
Sekcja Meteorów i Meteorytów PTMA.

W Seminarium wzięło udział 28 osób z 
całej Polski, oraz goście z zagranicy. Byli 
to: Marcin B a r e  (Nowy Dwór Gdański), 
dr Jadwiga B i a ł a  (Olsztyn), Ścibor B u d - 
k o w s k i (Siekluki), Leszek C h r ó s t 
(Gliwice), Maciej C y b u l s k i  (Brusy), Li
lia C w i e t  ko  w (Moskwa), dr Walentin 
C w i e t k o w (Moskwa), Bartosz D ą 
b r o w s k i  (Tbruń), Anna G a r n y s (Gło
wno), Piotr G i 1 (Zamość), Dorota H e m -  
r a ń s k a (Częstochowa), Piotr J u s z 
c z y k  (Chełm), Anna K a s p e r s k a (Li
gota Książęca), Krzysztof K a s z e w s k i  
(Radom), Alicja K o c i ę b a  (Wrocław), 
Janusz W. K o s i n s k i (Frombork), Ane
ta J. L i s (Sandomierz), Zdzisław M o r - 
d a s (Grodzisk Mazowiecki), Grzegorz 
N i k i e l  (Bielsko-Biała), Arkadiusz O - 
1 e c h (Pruszcz Gdański) Andrzej S. P i 1 - 
s k i (Frombork), Edith P i l s k a  (From
bork), dr Kazimierz S c h i l l i n g  (Olsz
tyn), Piotr S c h i l l i n g  (Olsztyn), Irene
usz T. S ł a w i ń s k i (Nowa Ruda), Paweł 
S o b o t k o (Olsztyn), Krzysztof S o c h a  
(Zajesienie), Marcin S t o l a r z  (Prudnik), 
Dorota S z y m a ń s k a  (Radom) i Piotr 
Z i e l i ń s k i  (Kraków).

Seminarium rozpoczęto seansem w Pla
netarium pt. „Rok 1492”. Niejako nawią
zaniem do jednego z tematów pokazu, był 
pierwszy referat „Kamień z nieba w Ensis- 
heim — 500 lat temu”. A  Pilski omówił 
okoliczności spadku tego ciała oraz jego 
historię. Nakreślił również stan wiedzy o 
meteorytach w czasach dawnych i obec
nie. E. Pilska podzieliła się swoimi wraże
niami z pobytu w Ensisheim, ilustrując 
opowiadanie slajdami. Następnie o swo
ich badaniach meteorytów mówił dr W. 
Cwietkow z Moskwy. Jego referat „Deszcz 
meteorytów żelaznych Sikhote-Alin”, i- 
lustrowany bogato slajdami i rysunkami, 
wzbudził znaczne zainteresowanie. Mete
oryt Sikhote-Alin spadł 12 lutego 1947 
roku niedaleko od Władywostoku i oprócz 
dużej masy materii, którą zbiera się do tej
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pory, pozostawił po sobie pole kraterów. 
O tym „Gdzie w Polsce mogą być m eteo
ryty” omówiła A  J. Lis. Autorka w opar
ciu o dostępne materiały przedstawiła miej
sca, w których prawdopodobieństwo zna
lezienia meteorytu jest największe. Nad 
tym „Czy planetoidy mają swoje księży
ce?” zastanawiał się w swoim wystąpieniu 
A  Olech. Wyjaśnienie tego problemu za
pewne przyczyniłoby się do poznania ewo
lucji i zachowania tej grupy ciał oraz ich 
związku z różnymi grupami meteorytów. 
Na zakończenie pierwszego dnia swoimi 
przemyśleniami na temat poszukiwań i ko
lekcjonowania meteorytów podzieliła się 
z uczestnikami Seminarium dr J. Biała w 
„Kilku uwagach początkującego miłośni
ka meteorytów”.

Następnego dnia w Obserwatorium As
tronomicznym MMK mowa była o obser
wacjach meteorów. O „Określeniu aktyw
ności i funkcji jasności meteorów z obser
wacji wizualnych” mówił dr W. Cwietkow.

Z KORESPONDENCJI

Jeszcze o równaniu Keplera

W listopadowym numerze Uranii opubli
kowałem artykuł o numerycznym rozwią
zywaniu równania Keplera, w którym przed
stawiłem między innymi metodę profeso
ra Grzegorza S i t a r s k i e g o .  Wkrótce 
po ukazaniu się artykułu przekonałem się, 
że Profesor jest nie tylko jednym z auto
rów często publikujących w Uranii, ale rów
nież jej uważnym czytelnikiem. Jego kry
tyczne oko spoczęło na moim tekście i oto 
Profesor zjawił się u mnie ze swymi uwa
gami. Nie ma co ukrywać — zasłużyłem na 
nie.

Pierwsza nieścisłość, jakiej się dopuś
ciłem, to postać równania Keplera i jed
nostki, w których wyraża się w nim kąty. 
Otóż napisałem, że kąty należy wyrażać w 
radianach (dla przypomnienia — kąt peł
ny ma 360° czyli 2ji radianów; stąd bardzo 
prosta formula przejścia od miary stop-

Z  porównania dokonanego w dyskusji, wy
nikło, że w ogólnych zarysach metody są 
oparte na podobnych założeniach. I na ko
niec wyniki uzyskane przez polskich ob
serwatorów przedstawił B. Dąbrowski w 
referacie „Perseidy’91 — wyniki prac”.

Podsumowania Seminarium dokonał J. 
W. Kosiński. Poinformował też o rezygnacji 
z funkcji głównego koordynatora Sekcji 
Meteorów i Meteorytów PTMA. Nowym 
koordynatorem został Andrzej S. Pilski.

Uczestnicy i organizatorzy zaliczyli Se
minarium do udanych. Spełniło ono swoje 
podstawowe zadanie: pozwoliło wymienić 
doświadczenia i uwagi ludziom z różnych 
stron kraju (i nie tylko).

A  zanim zaprosimy na kolejne Semi
narium, polecamy dostępny w Sekcji (ad
res: SMM PTMA, skr. poczt. 6, 14-530 
Frombork) biuletyn zawierający streszcze
nia referatów z sierpnia 1992.

Janusz W. Kosiński

niowej do łukowej: aby uzyskać wartość a  
w radianach kąta a° wyrażonego w sto
pniach posługujemy się wzorem:

K

a ~ m * a °
— a jak obliczyć wartość kąta w stop
niach znając jego wartość w radianach?). 
W przypadku posługiwania się kom pute
rem rzeczywiście ten sposób jest najwy
godniejszy i podana przeze mnie postać 
równania Keplera

M  = E  -  e sin E  
jest ścisła. Jednak przy posługiwaniu się 
kalkulatorem z funkcjami trygonometrycz
nymi, który wymaga kątów w stopniach (a 
szczególnie jeśli kalkulator nie ma w ogó
le funkcji trygonometrycznych i biedny ra
chmistrz musi posłużyć się tablicami try
gonometrycznymi!) wygodniej jest użyć po
staci następującej:

M° ~ E °  — e° sin E°,
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gdzie kąty muszą być wyrażone w stop
niach! Chcący posługiwać się miarą sto
pniową Czytelnicy powinni w podanych 
przeze mnie wzorach iteracyjnych zastą-

. 180° pić e przez wartość e° =  K e.
Znajomość anomalii prawdziwej v nie 

jest niezbędna dla obliczenia odległości 
heliocentrycznej ciała na orbicie. Zamiast 
podanego przeze mnie wzoru w poprze
dnim artykule, wprowadzonego dla łatwiej
szego skojarzenia z rysunkiem, można po
służyć się wzorem:

<7(1- cos E)r =  a (l  -  cos E) =  ;--------- L,
1 — e

gdzie a jest półosią wielką orbity, a q od
ległością perycentrum.

Kolejna sprawa to kwestia istnienia roz
wiązań równania Keplera i ich dokładnoś
ci. Rozwiązanie równania Keplera istnie
je zawsze, lecz na ogół nie można przed
stawić go w postaci skończonej, tak samo 
jak w postaci skończonej nie można przed
stawić liczby n. Jednak zarówno liczba Jt 
jak i rozwiązania równania Keplera to bar
dzo dobrze określone liczby i teoretycznie 
można obliczyć je z dowolną dokładnoś
cią, to znaczy zbliżyć się do rzeczywistej — 
choć nieznanej! — jej wartości bardziej 
niż pewien przyjęty próg. W praktyce li
mituje nas dokładność reprezentacji liczb 
w pamięci komputera — tak jest w zasto
sowaniach równania Keplera w mechani
ce nieba. Można by teoretycznie napisać 
program, który obliczałby rozwiązanie rów
nania Keplera z dokładnością np. 100 cyfr 
po przecinku, lecz (pomijając kwestię p o 
datności takiego rozwiązania) jego autor 
musiałby samodzielnie napisać procedury 
dodawania, mnożenia, dzielenia i odejmo
wania oraz obliczania funkcji trygonome
trycznych z taką właśnie łub większą do
kładnością. Tl»k więc, ze ściśle matematy
cznego punktu widzenia, nigdy nie uzyska 
się idealnej zgodności kolejnych przybli
żeń rozwiązania w metodach numerycz
nych, choć każda iteracja — czego także 
niestety wyraźnie nie napisałem poprze

dnio — przybliża nas do rozwiązania. Prak
tycznie jednak można uzyskać taką zgod
ność w zakresie dokładności liczb reprezen
towanych w pamięci komputera. T\i właś
nie ujawnia się przewaga metody profeso
ra Sitarskiego nad innymi metodami. Otóż, 
co nie dość jasno wyłożyłem w poprze
dnim artykule, pozwala ona na rozwiąza
nie równania Keplera z maksymalną do
kładnością, na jaką pozwala nasz kompu
ter czy kalkulator; użytkownik nie musi 
kłopotać się o określanie pożądanej do
kładności rozwiązania i może praktycznie 
bez przeróbek przenosić napisany w jed
nym z języków programowania algorytm 
między maszynami o rozmaitej dokładnoś
ci reprezentacji wewnętrznej liczb. Tym
czasem w metodzie klasycznej i metodzie 
Mecusa może okazać się, że program prze
niesiony z dokładniejszej maszyny na mniej 
dokładną nie działa, to znaczy nie może 
osiągnąć zadanej dokładności.

Popełniłem też pewną nieścisłość defi
niując algorytm metody klasycznej. Mia
nowicie zalecałem przyjęcie jako wartości 
początkowej E0 = n. Klasycznie podsta
wia się pod E0 = M  (ale tylko w tej meto
dzie); zarówno metoda Sitarskiego jak me
toda Meeusa wymagają Ea =  jt); mój wy
bór podyktowany był chęcią przedstawie
nia porównania szybkości zbieżności me
tod przy identycznych wartościach począt
kowych. Przy przyjęciu E0 = M  czas reali
zacji dla metody klasycznej wyniósł 6.48 s, 
a liczba iteracji 89195 (por. Tabela 1 w 
poprzednim artykule).

Znacznie poważniejszy błąd przytrafił 
mi się przy przepisywaniu algorytmu me
tody profesora Sitarskiego z programu nu
merycznego na postać strawną dla ludzi. 
Otóż prawidłowa postać tego algorytmu 
wygląda następująco:

1. Obliczamy M dła danej daty ze wzo
ru M  = n At (pamiętajmy o wyrażeniu M  
w radianach!)

2. Pod Ei podstawiamy n
3. Obliczamy Mx = Ei -  e sin £ i
4. Podstawiamy M„ =  M X\ E 0 = E\
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5. Obliczamy E 1= E a +
M  —

1 -  e cos E0
6. Obliczamy Afj =  E x -  e sin E x
7. Badamy warunek zakończenia algo

rytmu badając M, Ma i Af,. Jeśli
|Afi — M\  > \M0 — M\,  

to koniec obliczeń, jeśli nie, to przecho
dzimy do punktu 4.

Jeszcze raz przepraszam za nieścisłości 
i wprowadzenie w błąd; niech mój przypa
dek będzie przestrogą: formułując algo
rytmy i przepisując formuły trzeba spraw
dzać, sprawdzać i jeszcze raz sprawdzać.

Maciej Bzowski

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Kwiecień 1993 r.

Słońce: Z  dnia na dzień góruje coraz wy
żej, w związku z czym w ciągu miesiąca 
dnia przybywa prawie o dwie godziny: w 
Warszawie 1 kwietnia Słońce wschodzi o 
5hl l m, zachodzi o 18h10m, a 30 kwietnia 
wschodzi o 4h8m, zachodzi o 19h0m. W kwiet
niu Słońce wstępuje w znak Byka.

ło zerowej wielkości. W e n u s  po złą
czeniu ze Słońcem już od połowy miesiąca 
powinna być widoczna nisko nad wschod
nim horyzontem jako Gwiazda Poranna 
-4.3 wielkości. M a r s  świeci wieczorem 
na granicy gwiazdozbiorów Bliźniąt i Ra
ka; Mars ciągle oddala się od Ziemi i w

D ane dla obserwatorów Słońca (na 13 czasu środk.-europ.)

Data
1993

P Bo Lo
£88$

:
Data
1993

P Bo Lo

IV 1 -26.19 -6.50 152.02 IV 17 -25.87 -5.39 300.84
3 -26.25 -6.38 125.64 19 -25.70 -5.22 274.42
5 -26.28 -6.26 99.24 21 -25.50 -5.04 248.00
7 -26.29 -6.13 72.85 23 -25.27 -4.86 221.58
9 -26.27 -6.00 46.45 25 -25.01 -4.68 195.16

11 -26.21 -5.86 20.05 Ili 27 -24.72 -4.49 168.74
13 -26.12 -5.70 353.65 29 -24.40 -4.30 142.31
15 -26.02 -5.55 327.24 < : V 1 -24.05 -4.10 115.88

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy; 
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
13 l h27m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

Księżyc: Bezksiężycowe noce będziemy 
mieli w drugiej połowic miesiąca, bowiem 
kolejność faz Księżyca jest w kwietniu na
stępująca: pełnia 6d20h, ostatnia kwadra 
13d21h, nów 22dl h i pierwsza kwadra 29d14h. 
W perygeum Księżyc znajdzie się 5 kwiet
nia, a w apogeum 18 kwietnia. Po raz 
drugi w tym roku tarcza Księżyca zakryje 
Wenus, ale zjawisko to nie będzie u nas 
widoczne.
Planety i planetoidy: M e r k u r e g o  mo
żemy obserwować rankiem nisko nad 
wschodnim horyzontem jako gwiazdę oko-

ciągu miesiąca jasność jego spada od +0.6 
do +1 wielk. gwiazd. J o w i s z a  możemy 
obserwować prawie całą noc jako jasną 
gwiazdę -2.4 wielkości w gwiazdozbiorze 
Panny. S a t u r n ,  U r a n  i N e p t u n  
przebywają na niebie jeszcze zbyt blisko 
Słońca i są trudne do obserwacji. P 1 u - 
t o n dostępny jest w drugiej połowie nocy 
na granicy gwiazdozbiorów Wagi i Węża, 
ale tylko przez duże teleskopy (ok. 14 
wielk. gwiazd.). Natomiast żadna z czte
rech największych planetoid nie jest wi
doczna.
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Meteory: Od 19 do 24 kwietnia promie
niują meteory z roju kwietniowych L i-  
r y d ó w.  Radiant meteorów leży w po
bliżu Wegi, najjaśniejszej gwiazdy w gwiaz
dozbiorze Lutni i ma współrzędne: rekt. 
18h8ra, deki. +32°. W tym roku warunki 
obserwacji są bardzo dobre (Księżyc w 
nowiu).

* * *

l d14h Wenus w dolnym złączeniu ze 
Słońcem.

2/3d O 21h15m obserwujemy koniec zać
mienia 2 księżyca Jowisza; księżyc ten po
jawi się nagle z cienia planety blisko pra
wego brzegu tarczy, patrząc przez lunetę 
odwracającą. Po północy księżyc 1 i jego 
cień przechodzą na tle tarczy Jowisza; ob
serwujemy początek przejścia: księżyca o 
l h43m i cienia o l h48m.

3/4d Księżyc 1 przechodzi za tarczą i 
przez strefę cienia Jowisza. O 22h 50m ob
serwujemy początek zakrycia, a o l h9ra ko
niec zaćmienia tego księżyca.

4d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy koniec 
przejścia: księżyca o 22h20m i cienia o 
22h29m.

5d19h Merkury w największym zachod
nim odchyleniu od Słońca (w odl. 28°).

6dl l h Złączenie Jowisza z Księżycem w 
odl. 7°.

9d Księżyc 2 ukryty jest za tarczą i w 
cieniu Jowisza. O 23h49m obserwujemy ko
niec zaćmienia (w lunecie odwracającej z 
prawej strony, blisko brzegu tarczy planety).

10/1 l d Księżyc 1 przechodzi za tarczą 
Jowisza. O 24h34m nastąpi początek zakry
cia, a o 3h3m koniec zaćmienia tego księ
życa.

1 l d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza. Księżyc 1 rozpocznie 
przejście o 21h53m, a jego cień pojawi się 
na tarczy planety o 22h10m. Koniec przej
ścia księżyca nastąpi o 24h4ra, a cienia o 
24h22m.

12d Wieczorem dwa księżyce Jowisza 
ukryte są za tarczą i w strefie cienia plane
ty. Obserwujemy koniec zaćmienia (bli

sko prawego brzegu tarczy): księżyca 1 o 
21h32m i księżyca 3 o 24h53m.

13d Księżyc znajdzie się w złączeniu z 
dwiema planetami: o 16h z Neptunem w 
odl. 3°, a o 18h z Uranem w odl. 4°.

14d O 16h Mars znajdzie się w złącze
niu z Polluksem, jedną z dwóch jasnych 
gwiazd w gwiazdozbiorze Bliźniąt (w odl.
5°).

16d O 12h nastąpi złączenie Merkurego 
z Wenus w odl. 8°, a o 21h złączenie Księ
życa z Saturnem w odl. 7°.

16/17d Księżyc 2 przechodzi za tarczą 
Jowisza. O 23h7m nastąpi początek zakry
cia, a o 22h3m koniec zaćmienia tego księ
życa.

18/19* Księżyc 1 i jego cień przechodzi 
na tle tarczy Jowisza. Początek przejścia 
księżyca o 23h8m, a jego cienia o 24h4m; 
koniec przejścia księżyca o l h49ra, a cienia 
o 2h16m.

^ l S 11 Bliskie złączenie Wenus z Księ
życem. Zakrycie planety przez tarczę Księ
życa widoczne będzie na Hawajach, na 
Oceanie Spokojnym, w Ameryce Północ
nej, na południowej Grenlandii i w Irlan
dii. Wieczorem księżyc 1 Jowisza ukryty 
jest w cieniu planety, a księżyc 3 zbliżą się 
do brzegu tarczy; o 23h7m nastąpi koniec 
zaćmienia księżyca 1, a o 24h9m początek 
zakrycia księżyca 3.

20* O 2h48m Słońce wstępuje w znak 
Byka, jego długość ekliptyczna wynosi wów
czas 30°. O 3h Wenus nieruchoma w rekta- 
scensji, o 5h złączenie Merkurego z Księ
życem w odl. 8°.

22d22h Neptun nieruchomy w rektas- 
censji.

23/24d Po północy księżyc 2 zbliża się 
do brzegu tarczy Jowisza. O l h23m obser
wujemy początek zakrycia tego księżyca 
przez tarczę planety.

25/26d Tfej nocy dwa księżyce i ich cie
nie przechodzą na tle tarczy Jowisza. Ob
serwujemy koniec przejścia księżyca 2 (o 
22hl m) i jego cienia (o 23h 16m) oraz po
czątek przejścia księżyca 1 (o l h23m) i jego 
cienia (o l h 59m).
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26d13h Uran nieruchomy w rektascensji.
26/27d Księżyc 1 przejdzie za tarczą Jo

wisza; możemy obserwować początek za
krycia o 22h31m i koniec zaćmienia o l h21m.

27d Wieczorem księżyc 1 przechodzi na 
tle tarczy Jowisza wraz ze swym cieniem. 
Obserwujemy koniec przejścia: księżyca 1 
o 22h0m i jego cienia o 22h39m.

29dl h Złączenie Marsa z Księżycem w 
odi. 6°.

30 Do 22 41m po tarczy Jowisza wę
druje plamka cienia jego 3 księżyca.

Momenty wszystkich zjawisk podane 
są w czasie środkowo-europejskim. Uwa
ga: jeśli nastąpi zmiana czasu na lelni, na
leży do każdego momentu dodać 1 .

Opracował G. Sitarski
mmm-mm wmm mm 

‘Wszystkim, którzy nadesfad nam Życzenia Świąteczne i 9{ęzvoroczne |  
Zarząd Qfozvny FTM& i ĄęcCafcja „Uranii" 
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Co spowodowało, że ostatnio 
coraz częściej słyszy się o niebez
pieczeństwie, jakie zagraża Ziemi 
ze strony małych ciał Układu Sło
necznego? Najwłaściwszą odpowie
dzią jest być może po  prostu roz
wój nauki. Coraz więcej znajduje 
się bowiem na powierzchni naszej 
planety pozostałości dawnych ude
rzeń w nią jakichś obiektów kos
micznych. Coraz liczniejszą grupę 
stanowią coraz częściej od pewne
go czasu odkrywane planetoidy, 
które podczas swego ruchu wokół 
Słońca mogą zbliżać się do Ziemi. 
Coraz mniej komet trafiających w 
pobliże Słońca pozostaje niezauwa
żonych, co jest zasługą między in
nymi miłośników astronomii, któ
rzy coraz chętniej i intensywniej ich 
poszukują. Coraz głębsza penetra
cja za pomocą sond kosmicznych 
układu planetarnego pokazuje, że 
powierzchnie niemal wszystkich je 
go składników pokryte są kratera
mi uderzeniowymi. I  właśnie to 
wszystko coraz wyraźniej ukazuje 
rzeczywistą realność zagrożenia, z 
którego do niedawna najzwyczaj
niej nie zdawaliśmy sobie sprawy. 
Uświadomienie go sobie nie zmie
nia jednak faktu, że prawdopodo
bieństwo zderzenia Ziemi z plane- 
toidą lub kometą jest bardzo małe. 
Podejmowane niedawno próby je 
go oszacowania przyniosły na tyle 
ciekawe wyniki, że warto było z  ni
mi zapoznać naszych Czytelników. 
Czynimy to artykułem, który rozpo
czyna niniejszy numer. Niedługo 
poinformujemy też o projektach 
przeciwdziałania tego typu zagro
żeniom.
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Krzysztof Ziołkowski — Warszawa

CZY PLANETOIDY I KOMETY ZAGRAŻAJĄ ZIEMI?

szej: podejrzewa się, że m oże nią być 
znana kom eta Enckego), która spotka- 
wszy podczas swego ruchu wokół Słońca 
Ziem ię w dniu 30 czerwca 1908 roku eks
plodowała w jej atmosferze na wysokości 
około 10 km nad powierzchnią, wydzie
lając energię równą energii wybuchu oko
ło 12 megaton trotylu (TNT), czyli 800 razy 
większą niż wybuch bomby atom owej 
zrzuconej na Hiroszimę. Średnicę jądra 
tej komety oszacowano na około 100 m. 
Dotychczas na powierzchni Ziem i ziden
tyfikowano około 130 kraterów  m eteoro
wych o średnicach do 200 km (patrz np. 
zdjęcie na czwartej stronie okładki).

Te przykłady realności zagrożenia Z ie 
mi, a także coraz częściej odkrywane obie
kty, które przelatują stosunkowo blisko 
naszej planety (np. planetoida 1991 BA o 
rozmiarach rzędu 10 m, która 18 stycznia 
1991 roku zbliżyła się do Ziem i na od
ległość zaledwie 170 tys. km — patrz Ura
nia , nr 6/1991, str. 179), na tyle wzmogły 
zainteresowanie problem em , że Kongres 
Stanów Zjednoczonych oraz amerykańska 
agencja kosmiczna NASA powołały nie
dawno specjalną grupę roboczą dla jego 
zbadania. Jej celem było nie tylko okreś
lenie stopnia niebezpieczeństwa lecz tak
że zaproponow anie ew entualnego sposo
bu zmniejszenia go i m etod przeciwdzia
łania mu. Pracując od maja 1991 do stycz
nia 1992 roku pod przewodnictwem Da- 
vida M o r r i s o n  a, astronom a zajm ują
cego się badaniami planetoid i księżyców 
planetarnych w jednym z ośrodków na
ukowych NASA, oraz wykorzystując wy
niki międzynarodowej konferencji po 
święconej tym zagadnieniom, która odby
ła się w lipcu 1991 roku w San Juan C api
strano w Kalifornii, grupa ta opracowała 
raport, którego główne konkluzje warto 
bliżej poznać.

Twierdzącą odpowiedź na tytułowe pyta
nie uzasadniają ślady, jakie na powierzch
ni Z iem i pozostawiły uderzenia tych ciał 
niebieskich w przeszłości. Do najbardziej 
znanych należy słynny krater meteorowy 
w A rizonie oraz zniszczenia tajgi syberyj
skiej w rejonie rzeki Podkam ienna TUngu- 
ska. Dotychczasowe badania wskazują, że 
mający średnicę 1.2 km i głębokość 200 m 
niezwykły twór powierzchniowy w Arizo-

Fot. 1. Wykonane w 20 lat po katastrofie zdjęcie 
powalonej tajgi syberyjskiej w rejonie rzeki Pod
kamienna Tunguska.

nie (patrz zdjęcie na pierwszej stronie o- 
kładki) jest jednym z najmłodszych krate
rów uderzeniowych na Ziem i, który pow
stał około 50 tys. lat temu w wyniku spad
ku z prędkością 11 km/s małej planetoidy 
żelaznej o rozm iarach ocenianych na oko
ło 60 m i masie szacowanej na kilka m ilio
nów ton. K atastrofę tunguską (powalenie 
lasu na obszarze około 2000 km2, patrz 
fot. 1) spowodowała natom iast prawdo
podobnie mała kometa (lub fragment więk
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Największe niebezpieczeństwo, grożą
ce skutkam i o charakterze globalnym, po
woduje uderzenie w Ziem ię obiektu o śre
dnicy większej niż 1 km. Około 90%  tego 
typu obiektów  stanowią planetoidy blis
kie Ziem i i komety krótkookresow e (o 
okresach obiegu wokół Słońca krótszych 
niż 20 lat). Pozostałe 10% przypada na 
kom ety długookresowe i tzw. komety jed- 
nopojawieniowe (o orbitach quasiparabo- 
licznych). Głównym zadaniem jest więc od
krywanie tych wszystkich potencjalnych 
„pocisków kosmicznych” i obliczanie to 
rów, po których poruszają się w przestrze
ni dla znalezienia tych, k tóre  rzeczywiście 
mogą trafić w Ziemię. Najprostszym spo
sobem  ich detekcji jest śledzenie odbitego 
przez nie światła słonecznego oraz ich 
prom ieniow ania term icznego (podczer
wonego). Zakładając, że zdolność odbija
nia prom ieniow ania przez powierzchnię 
takiego ciała (albedo) jest równa 3%, jas
ność obiektu o średnicy 1 km znajdujące
go się w odległości 200 min km od Ziemi 
wyniesie 22 mag. Do zaobserwowania ta
kich obiektów  trzeba więc teleskopów o 
średnicy zwierciadła co najmniej 2 m.

Oszacowano, że w przestrzeni około- 
ziem skiej m oże znaleźć się około 2000 
planeto id  o średnicach większych niż 1 
km, przy czym dotychczas odkryto zaled
wie 10% tej populacji, ale wydaje się mało 
praw dopodobne aby pozostawały jeszcze 
nie odkiyte obiekty o rozmiarach większych 
od 10 km. N ajprawdopodobniej nie wię
cej niż 1000 z nich może zderzyć się z 
Ziem ią. Średni odstęp czasu między ude
rzeniam i w Ziem ię takich ciał niebieskich 
oceniono na 100 tys. lat, ale średnio co 
kilkadziesiąt lat następuje ich przelot ko
ło Z iem i w odległości mniejszej niż od
ległość Księżyca od Ziemi. Według omawia
nego raportu  zaangażowanie kilku 2-3  m 
teleskopów  może doprowadzić do odkry
cia w ciągu 10 lat większości tych plane
toid, a niemal wszystkich w okresie 25 lat.

Zagrożenie ze strony kom et krótko
okresowych stanowi zaledwie 1% tego, ja 

kie zachodzi od planetoid o rozm iarach 
powyżej 1 km. Znacznie większe niebez
pieczeństwo stwarzają natom iast komety 
o okresach obiegu wokół Słońca większych 
od 20 lat. Chociaż ich liczbę szacuje się 
tylko na 5-10%  liczby planetoid bliskich 
Ziem i to jednak niosą one znacznie w ięk
szą energię niż planetoidy o porównywal
nych masach, gdyż przelatują w pobliżu 
Ziemi z większymi prędkościami. O szaco
wano, że komety długookresowe stanowią 
około 25%  obiektów zbliżających się do 
Ziemi z energiami przewyższającymi ener
gię wybuchu 100 tys. m egaton TNT. Śred
nio jedna taka kom eta na stulecie przela
tuje między Z iem ią a Księżycem, a jedna 
trafia w Ziem ię raz na kilkaset tysięcy lat. 
Szczęśliwie kom eta jest jaśniejsza od pla
netoidy o takiej samej wielkości, ze wzglę
du na otaczający jej jądro obłok gazow o- 
pyłowy, a więc łatwiej m ożna ją  dostrzec i 
gdy znajduje się w większej odległości od 
Ziemi. Jednak trajektoria nowo zaobser
wowanej komety jest znana z dużo m niej
szą dokładnością niż długo obserwowanej 
planetoidy. Stąd też znacznie łatwiej o „fał
szywy alarm ” w przypadku komety długo
okresowej niż planetoidy. Symulacje kom 
puterowe pokazały, że jedynie 35%  komet 
długookresowych o rozmiarach jąder prze
wyższających 1 km udałoby się dostrzec na 
3 miesiące przed trafieniem  w Ziem ię pa
trolując dużymi teleskopam i miesięcznie 
6000 stopni kwadratowych nieboskłonu. 
Zwiększając tę powierzchnię przez użycie 
większej liczby większych teleskopów m oż
na osiągnąć prawdopodobieństw o odkry
cia 77% kom et zagrażających Ziemi.

Niebezpieczeństwo ze strony obiektów 
o rozmiarach mniejszych niż 1 km nie ma 
już charakteru globalnego. Stopień znisz
czenia zależy od wielkości, prędkości ude
rzenia i budowy trafiającego w Z iem ię 
ciała. Przypuszcza się, że w otoczeniu Z ie 
mi może znaleźć się około 300 tys. takich 
obiektów, z których co roku kilka przela
tuje koło Ziem i w odległości mniejszej niż 
odległość Księżyca od Ziem i. 'Oceniono,
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/
Fot. 2. Zdjęcie jasnego meteoru z roju Perseid wykonane przez Przemysława Woźniaka z Poznania, laureata 
trzeciego miejsca w konkursie Uranii na wakacyjne zdjęcie nieba.

że biorąc pod uwagę powierzchnię całej 
planety spadek małej planetoidy lub ko
mety zachodzi średnio co kilkaset lat. 
Uwzględniając tylko tereny zamieszkałe 
przez ludzi prawdopodobieństwo takiego 
uderzenia maleje do kilku tysięcy lat. W 
przypadku obszarów gęsto zaludnionych i 
miejskich odstęp czasu między tego typu 
katastrofami szacuje się na kilkaset tysię
cy lat. Używając kilku dużych teleskopów 
możnaby odkrywać kilkaset takich obiek
tów miesięcznie. W ciągu 25 lat pozna
libyśmy więc trajektorie około 10% całej 
populacji.

Koszt uruchomienia proponowanej w 
omawianym raporcie międzynarodowej 
służby patrolowania nieba, dysponującej 
sześcioma 2-3 m teleskopami, oceniono 
na około 50 min dolarów. Jej funkcjono
wanie pochłonęłoby natomiast około 10- 
15 min dolarów rocznie. Szacuje się, że 
tymi stosunkowo niewielkimi nakładami 
można zmniejszyć o 75% ryzyko niespo

dziewanego uderzenia w Ziemię planetoi
dy lub komety. Pozostaje pytanie czy świa
domość grożącego niebezpieczeństwa po
zwoli ochronić przed nim Ziemię. Nad 
tym zagadnieniem także już się pracuje 
ale stanowi ono temat na odrębny artykuł.

Na zakończenie warto natomiast wspo
mnieć o dwóch głośnych ostatnio obiek
tach, które mogą zbliżać się do Ziemi. Ich 
niedawne pojawienie się na niebie znowu 
wzbudziło falę doniesień mass mediów o 
zbliżającym się jakoby „końcu świata”. 
Pierwszy to planetoida (4179) Tbutatis, któ
ra 8 grudnia 1992 roku minęła Ziemię w 
odległości 3.6 min km z prędkością geo- 
centryczną 11.2 km/s. Zbliżenie to wyko
rzystano do radarowego sondowania jej 
powierzchni, które przyniosło rewelacyj
ne •yniki prezentowane w Kronice tego 
numeru. Jak już informowaliśmy (Urania, 
nr 12/1992, str. 370) zbliżenia Tbutatis do 
Ziemi powtarzają się mniej więcej co 4 
lata. Szczególnie bliski przelot tej piane-
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toitly nastąpi 29 września 2004 roku: jej 
minimalna odległość od Ziemi wyniesie 
wtedy 1.5 min km, a prędkość geocentry- 
czna 11.0 km/s. Dla porównania przypom
nijmy, że przelot kolo Ziemi znanej pla- 
netoidy (1566) Ikarwdniu 14 czerwca 1968 
roku, który wzbudził równie wiele emocji, 
nastąpił — według najnowszych obliczeń 
prof. G. S i t a r s k i e g o  z Centrum 
Badań Kosmicznych PAN — w odległości 
6.4 min km z prędkością 29.6 km/s.

Drugim obiektem, o którym ostatnio 
wiele się mówi, jest kometa Swifta-Tlit- 
tle’a, którą odnaleziono 26 września 1992 
roku, o czym również donosiliśmy już w 
Uranii (nr 12/1992, str. 371). Podczas na
stępnego powrotu do Słońca w 2126 roku 
minie ona Ziemię w odległości 23.8 min 
km z prędkością geocentryczną 58.3 km/s.

Po doniesieniu prasowym związanym z tą 
kometą, że „astronomowie odłożyli koniec 
świata o 1000 lat” G. Sitarski obliczył, że
— wychodząc z niezbyt dobrze dziś jesz
cze znanych elementów orbity tej komety
— można uzyskać informacje o jej zbliże
niu do Ziemi w 3044 roku na odległość 2 
min km i przelocie koło niej z prędkością 
60 km/s. Trzeba jednak pamiętać, że wia
rygodność tych danych jest bardzo mała i 
w żadnym wypadku nie można ich trakto
wać jako zapowiedzi rzeczywistego zbliże
nia do Ziemi komety Swifta-Tlittle’a. Sła
ba jeszcze znajomość orbity tej komety 
oraz ogromna niepewność ekstrapolacji jej 
ruchu w tak odległą przyszłość uzasadnia
ją ten sceptycyzm i traktowanie „z przy
mrużeniem oka” rewelacji prasowych na 
ten temat.

Stanisław R. Brzostkiewicz — Dąbrowa Górnicza 

A JEDNAK SIĘ KRĘCI. . .

Podstawowe założenia astronomii staro
żytnych Greków nie różniły się zbytnio od 
kosmologicznych wyobrażeń Babilończy- 
ków i Egipcjan. I oni przecież — podob
nie jak ludy pierwotne — byli niezach
wianie przekonani, że wszystkie zjawiska 
obserwowane na niebie rzeczywiście prze
biegają tak, jak je widzimy. I tak na przy
kład wschody, kulminacje i zachody gwiazd 
tłumaczono tym, iż są one przymocowane 
do odpowiedniej sfery, a ta wraz z nimi 
obraca się raz na dobę wokół niewidzial
nej osi świata i że ruch ten odbywa się ze 
wschodu na zachód. I na tym właśnie myl
nym poglądzie oparł swą kosmologię Klau
diusz P t o l e m e u s z ,  uważając Ziemię 
za nieruchomy środek Wszechświata, do
koła którego obracać się miała nie tylko 
sfera gwiazd, ale także w jakiś sposób sprzę
żone z nią sfery Księżyca, Słońca i pięciu 
znanych wtedy planet. Kategorycznie zaś 
odrzucał nieśmiało wypowiadane przez nie
których myślicieli greckich tezy, że obser

wowane na niebie zjawiska będą miały do
kładnie taki sam przebieg, gdy sferę gwiazd 
pozostawimy w spokoju, a jednocześnie 
pogodzimy się z faktem, iż to glob ziemski 
raz na dobę obraca się w przeciwnym kie
runku, czyli z zachodu na wschód. I do tej 
właśnie koncepcji czternaście wieków póź
niej powrócił nasz Mikołaj K o p e r n i k .

Powyższemu zagadnieniu Kopernik po
święca sporo miejsca w swym dziele O ob
rotach. Wkłada przy tym dużo wysiłku, by 
możliwie najpełniej wykazać braki w ro
zumowaniu Ptolemeusza i jego poprze
dników, a jednocześnie usilnie starać się 
pozyskać czytelnika do własnej koncepcji, 
co mu się chyba udaje. Wielki astronom 
miał bowiem dar przekonywania, o czym 
świadczy piąty rozdział księgi pierwszej, 
gdzie między innymi znalazły się takie oto 
słowa: „Wszelka bowiem zmiana co do 
miejsca, jaką dostrzegamy, powstaje albo 
na skutek ruchu obserwowanego przed
miotu, albo na skutek ruchu obserwatora,
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albo też na skutek niejednakowej zmiany 
jednego i drugiego z nich: bo gdy chodzi o 
ruch przedmiotów poruszających się jed
nakowo w tym samym kierunku, tutaj więc 
przedmiotu obserwowanego i obserwato
ra, to jest on niedostrzegalny. Ziemia zaś 
jest tym czymś, skąd niebieski ów obieg 
jest obserwowany i na której odtwarza się 
on w naszym oku. Jeżeli więc Ziemi przy
pisze się jakiś ruch, to uwidoczni się on 
również we wszystkim, co się znajduje po
za nią, ale w kierunku przeciwnym, mia
nowicie jako coś, co ją mija. A tak właśnie 
ma się rzecz przede wszystkim z codzien
nym obrotem. Ten bowiem robi wrażenie, 
jakby porywał za sobą cały świat oprócz 
jednej Ziemi i tego, co ją otacza. Jeżeli 
jednak zgodzimy się na to, że niebo nic z 
tego ruchu nie posiada, że natomiast Z ie
mia obraca się z zachodu na wschód, to po 
głębszej rozwadze dojdziemy do wniosku, 
że tak właśnie ma się rzecz z pozornym 
wschodem i zachodem Słońca, Księżyca i 
gwiazd. Skoro zaś niebo, to jest caelum, 
jest tym, co wszystko ogarnia i okrywa, to 
jest caelat, a więc wspólnym pomieszcze
niem wszystkich rzeczy, to nie tak łatwo 
zrozumieć, dlaczego nie mamy przypi
sywać ruchu raczej temu, co jest ogar
nięte, niż temu, co ogarnia, i raczej temu, 
co otrzymało miejsce, niż temu, co tego 
miejsca udziela. Tkkiego zdania istotnie 
byli pitagorejczycy Heraklejdes i Ekfan- 
tos, a według Cycerona także Niketas z 
Syrakuz, każąc Ziemi obracać się w środ
ku świata. Sądzili mianowicie, że gwiazdy 
zachodzą na skutek zasłaniania ich przez 
Ziemię i znowu wschodzą, gdy Ziemia je 
odsłania.” *

Dobowy ruch nieba gwiaździstego był 
dla Kopernika i zwolenników jego idei 
„niezaprzeczalnym dowodem” ruchu ob
rotowego Ziemi. Niestety znaleźli się i ta
cy, którzy tę oczywistą dziś prawdę lek
komyślnie odrzucali, gdyż — jak naiwnie

dowodzili powołując się na Ptolemeusza
— glob ziemski jest zbyt duży, toteż roz
leciałby się tak szybko wirując. Jakoś nie 
trafiał im do przekonania argument, iż je 
szcze bardziej na coś podobnego narażo
na byłaby sfera gwiazd, bo — gdyby rze
czywiście istniała — miałaby o wiele więk
sze rozmiary od Ziemi i musiałaby się o- 
bracać z dużo większą prędkością. Co wię
cej — najbardziej zagorzali przeciwnicy 
teorii Kopernika zaczęli głosić że gdyby 
nasz astronom miał rację, to spadające z 
odpowiedniej wysokości ciało poruszało
by się nie po linii pionowej, lecz nieco od 
niej odchylonej i upadłoby na zachód od 
podstawy pionu, ponieważ obracający się 
glob ziemski zdążyłby się w tym czasie spod 
niego usunąć. Ale i ten zarzut — sprzecz
ny zresztą z ogłoszonymi w roku 1687 przez 
Izaaka N e w t o n a  zasadami dynamiki
— obrócił się w końcu przeciwko jego 
autorom.

Newton już w roku 1679 podał sposób 
uzyskania dowodu „namacalnie” potwier
dzającego dobowy obrót Ziemi. Wyszedł 
on po prostu z założenia, że wpływ obrotu 
osiowego naszej planety powinien dać się 
zaobserwować w przypadku swobodnego 
spadku ciał, gdyż ciało znajdujące się aktu
alnie na wysokiej wieży ma przecież większą 
prędkość liniową w ruchu obrotowym glo
bu ziemskiego od prędkości liniowej pod
stawy tej wieży, która siłą rzeczy znajduje 
się bliżej osi obrotu planety. A ponieważ 
ciało takie spadając zachowuje powyższą 
prędkość, wobec czego nie spada ściśle po 
linii pionowej, lecz tor jego spadku nieco 
się odchyla ku wschodowi, co w roku 1680 
usiłował eksperymentalnie sprawdzić fizyk 
angielski Robert H o o k e. Tli pierwsza 
próba zakończyła się jednak niepowodze
niem, ale nie znaczy to wcale, by w rozu
mowaniu Newtona tkwił jakiś błąd. Z a
powiedziane przez niego odchylenie jest 
bardzo małe i ujawnia się dopiero wtedy,

* Cytat pochodzi z najnowszego, jubileuszowego wydania Obrotów (Mikołaj Kopernik: Dzieła wszystkie. Tom II, Warsza- 
wa-Kraków 1976).
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gdy ciało spada z odpowiednio dużej wy
sokości (Hooke obserwował ciała spada

jące zaledwie z wysokości 4 metrów). Wy

raźnie pozytywny wynik uzyskał sto lat póź

niej fizyk włoski Giovanni G  u g 1 i e 1 m i - 

n i, który w latach 1790-1791 przeprowa

dził kilka takich eksperymentów, wyko

rzystując do tego celu wieżę degli Asinelli 

w Bolonii. Doświadczenia tego rodzaju

Rys. 1. 'lor swobodnego spadku ciata (nie spada ono 
ściśle według pionu AB, lecz zbacza nieco na wschód 
i upada w punkcie C).

powtarzano w wielu miejscach, zawsze o- 

trzymując wyniki zgodne w przybliżeniu z 
rozumowaniem Newtona. I tak na przykład 

próby dokonane w roku 1801 przez fizyka 

niemieckiego Johanna F. B e n z e n b e r -  

ga w Hamburgu wykazały, że ciało spa

dające z wieży kościoła o wysokości 76.3 

m zbaczało na wschód od pionu o 8.8 mm. 

Dwa lata później powtórzył takie doświad

czenie w Schlebuschi (Westfalia), wyko

rzystując świetnie nadający się do takich 

eksperymentów szyb kopalni o głębokości 

85.1 m. Ciało spadające z tej wysokości 

odchylało się na wschód od pionu o 11.1 

mm, a więc i tym razem wynik był bliski 

wartości wyznaczonej teoretycznie (wyno

siła ona 10.7 mm). Podobny rezultat uzys

kał w roku 1831 fizyk niemiecki Ferdi

nand R e i c h ,  który ten eksperyment 

przeprowadził w szybie kopalni we Frei- 

burgu (Saksonia). Ciało spadające z wyso

kości 158.4 m odchyliło się na wschód od 

pionu o 28.4 mm (wartość teoretyczna wy
nosiła 27.3 mm).

Wpływ obrotu Ziemi na swobodnie spa

dające ciało jest oczywiście trudny do za
obserwowania. Odchylenia na wschód od

w ■

Rys. 2. Graficzne przedstawienie wyniku doświad
czenia przeprowadzonego przez Flammariona (małe 
krążki to ślady rzeczywistych spadków ciała, duży 

krążek — teoretyczne miejsce spadku).

pionu są — jak się przekonaliśmy — nie

wielkie, a przy tym wpływ oporu powie

trza w znacznym stopniu maskuje te od

chylenia, w rezultacie czego — co w roku 

1903 wykazał astronom francuski Camille 

F l a m m a r i o n  — punkt rzeczywistego
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spadku d a ła  nadzwyczaj rzadko dokładnie 
pokrywa się z teoretycznym miejscem 
spadku. O dchylenia wywołane obrotem  
Ziem i występują o wiele wyraźniej w ru
chach poziomych, na co już w roku 1837 
zwrócił uwagę fizyk francuski Simeon De- 
nis P o i s s o n. Na podstawie rozważań 
teoretycznych doszedł mianowicie do wnio
sku, że pocisk wystrzelony poziomo w kie
runku północnym  nie powinien biec w 
płaszczyźnie południka, lecz winien nieco 
zboczyć w prawo. Istotnie, tak się dzieje w 
rzeczywistości, w naszych szerokościach 
geograficznych zboczenie to przy pręd
kości pocisku 600 m/s wyniesie w odle
głości 5 km ponad 2 metry. Jest to całkiem 
uzasadnione, lecący pocisk zachowuje po 
prostu  prędkość liniową w kierunku ru
chu obrotow ego Z iem i, jaką miał w chwili 
wystrzału. A  ponieważ leżący dalej od rów
nika punkt docelowy ma mniejszą pręd
kość liniową od punktu wystrzału, pocisk 
wyminie cel i zboczy w prawo, czyli na 
wschód. Gdybyśmy go wystrzelili w kie
runku południowym, to też by zboczył w 
prawo, ale byłby to już zachód. Dotyczy to 
naturaln ie  jedynie północnej półkuli na
szej planety, bo na południowej wszystko 
będzie miało odwrotny przebieg. Tam wy
strzelony pocisk zbaczał będzie zawsze w 
lewo.

O pisana powyżej reguła odnosi się do 
wszelkich ruchów poziomych przy powie
rzchni Ziem i. Każde ciało będące w ruchu 
poziomym zbacza pod jej wpływem obro
towym, a sprawia to siła — od nazwiska 
zajm ującego się tymi zagadnieniami ma
tem atyka francuskiego Casparda Gustave 
d e C o r i o l i s a  — zwana siłą Coriolisa. 
Jest ona bardzo mała, lecz działa nieus
tannie i wyraźnie ujawnia się dopiero wte- 
dy, gdy ruch trwa długo i odbywa się na 
dużych przestrzeniach. Obserwujemy to 
między innymi w prądach oceanicznych, 
k tóre  na północnej półkuli Ziem i zbacza
ją na prawo, na południowej natom iast na 
lewo. Również rzeki na północnej półkuli 
naszej planety zachowują się w podobny

sposób i prawe ich brzegi są bardziej pod
myte od lewych. Zjawisko to wyraźnie wy
stępuje zwłaszcza w rzekach’̂ syberyjskich, 
toteż kupcy rosyjscy dość wcześnie zwró
cili na nie uwagę. Ale dopiero w roku 1861 
przyrodnik niemiecki estońskiego pocho
dzenia Karl E rnest B a e r  dokładnie je  
opisał i odtąd zboczenie rzek pod wpły
wem ruchu obrotowego Ziem i zwane jest 
zjawiskiem Baera. Sprawia to siła C orio li
sa, wywierająca analogiczny wpływ także 
na prądy atmosferyczne. Wiatry na skutek 
jej działania ulegają odchyleniu i krążą 
dokoła środka cyklonu, tworząc w ten spo
sób ogrom ne wiry atmosferyczne. A  za
tem one pośrednio także świadczą o ru 
chu obrotowym Ziem i, podobnie zresztą 
jak i kształt globu ziemskiego, czyli wy
brzuszenie na równiku i spłaszczenia na 
biegunach. TMi właśnie kształt — co wy
nika z rozważań Newtona — przybiera 
każda elastyczna kula wirująca, ulegająca 
spłaszczeniu w tych miejscach, na które 
działa największa siła. Wybrzuszenie na
tom iast powstaje w miejscach jej najsłab
szego oddziaływania.

W spomnieliśmy jedynie o najważniej
szych przejawach ruchu obrotow ego nas
zej planety. A le chyba najbardziej prze
konywująco wykazuje to doświadczenie z 
wahadłem, a ponieważ po raz pierwszy 
przeprowadził je  fizyk francuski Jean Ber
nard Leon F o  u c a  u 11, nosi ono nazwę 
wahadła Foucaulta. I on też swój ekspery
m ent oparł na pierwszej zasadzie m echa
niki Newtona, powszechnie zwanej bez
władnością, która mówi co następuje: „Każ
de ciało trwa w swym stanie spoczynku lub 
ruchu prostoliniow ego i jednostajnego, 
jeśli siły przyłożone nie zmuszają ciała do 
zmiany tego stanu”. N ietrudno sprawdzić 
to na podstawie prostego doświadczenia z 
prymitywnym wahadłem, składającym się 
z nitki i odpowiednio ciężkiej kulki, najle
piej wykonanej z ołowiu. Jeżeli nasze wa
hadełko zaczniemy wahać trzymając pal
cami koniec nitki, to łatwo możemy się 
przekonać, że szybkie skręcanie nitki wraz
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z kulką nic zm ienia wcalc płaszczyzny wa
hań. Tb nadzwyczaj proste doświadczenie 
wskazuje, iż płaszczyzna wahań wahadła 
nic ulega zm ianie nawel wtedy, gdy punkt 
przyczepienia wykonuje ruchy obrotowe. 
W yobraźmy więc sobie, że takie doświad
czenie przeprowadzimy dokładnie na pół
nocnym biegunie Ziem i i że płaszczyzna 
wahań będzie się pokrywała z nakreśloną 
na powierzchni naszej planety linią, która 
powinna przechodzić przez punkt ozna
czający jej biegun. Glob ziemski wykonu
jąc obró t wokół swej osi obróci się w ciągu 
godziny o 15° w kierunku od zachodu ku 
wschodowi, gdy tymczasem płaszczyzna wa
hań nie ulegnie zmianie. Po upływie dwóch 
godzin nakreślona przez nas linia obróci 
się o 30° względem swego pierwotnego po
łożenia, a po 24 godzinach (mowa tu o 
godzinach gwiazdowych) zajmie dokład
nie poprzednie położenie i znowu będzie 
przebiegać zgodnie z kierunkiem płaszczyz
ny wahań. Ponieważ obserw ator nie widzi 
obro tu  Ziem i, wydaje mu się oczywiście, 
że to płaszczyzna wahań obraca się w kie
runku zachodnim  o 15° co godzinę. Im 
dalej od bieguna przeprowadzimy swoje 
doświadczenie, tym wolniejszy będzie ów 
pozorny ruch płaszczyzny wahań, a na sa
mym równiku nie zauważymy już najmniej
szego odchylenia płaszczyzny wahań. Po 
prostu  tu  wszystkie linie styczne do po
łudników  są zawsze równoległe i siła Co- 
riolisa też równa się zeru.

Foucault przeprowadził po raz pierw
szy taki eksperym ent 8 stycznia 1851 ro
ku. N ajpierw  posłużył się wahadłem o dłu
gości zaledwie 4 m etrów i doświadczenie 
wykonał w piwnicy, potem  powtórzył je  z 
wahadłem o długości 11 metrów w sali po
łudnikowej Paryskiego O bserwatorium , a 
następnie zadem onstrow ał to szerszej pu
bliczności w paryskim Panteonie. Do jego 
stropu przyczepiono wahadło skła<1ij^ce 
się z drutu  stalowego o długości 67 me
trów i kuli m iedzianej o masie 25 kilogra
mów. Kula ta zaopatrzona była u dołu w 
ostrze, to też przy każdym wahnieniu ryła

ślady na piasku i dzięki tem u wyraźnie 
było widać, że płaszczyzna wahań zbaczała 
zgodnie z teoretycznymi przewidywania
mi. Po godzinie pokazu jej kierunek zm ie
nił się o przeszło 11°, czyli dokładnie o 
kąt, który — jak łatwo się domyśleć — 
zależny jest od szerokości geograficznej 
miejsca obserwacji i oblicza się go według 
wzoru, zwanego dziś wzorem Foucaulta:

(5 =  a  sin <p, 
gdzie d oznacza wartość kąta pozornego 
obrotu  płaszczyzny wahań, a  — kąt ob ro 
tu Ziemi w ciągu jednej godziny gwiaz
dowej (jest ona o około 10 sekund krótsza 
od godziny słonecznej), a <p — szerokość 
geograficzną miejsca pokazu. Sami więc 
możemy się przekonać, że gdy szerokość 
geograficzna danego miejsca równa się 
zeru (na równiku), to kąt odchylenia d 
będzie się tam również równał zeru. W 
miarę zaś oddalania się ku biegunowi kąt 
ten będzie wzrastał wraz ze wzrostem sze
rokości geograficznej miejsca obserwacji i 
swe maksimum osiągnie na biegunie, gdzie 
jest równy kątowi opisanem u przez płasz
czyznę ziemskiego południka. D la szero
kości geograficznej Warszawy (52°13’) kąt 
d wynosi prawie 12 stopni (11.85°).

Doświadczenia z wahadłem Foucaulta 
robiono w wielu miejscach na kuli ziem 
skiej i wszędzie otrzymywano wyniki zgod
ne z rozważaniami teoretycznymi. Jeden z 
ciekawszych tego rodzaju eksperym entów 
przeprowadził w maju 1851 roku znany 
astrofizyk włoski o. Angelo S e c c h i, k tó 
ry wahadło o długości 32 m etrów  zawiesił 
w nawie rzymskiego kościoła San Ignazio, 
odkrywając przy okazji zjawisko owaliza- 
cji wahadła Foucaulta. Polega ono na tym, 
że w ahanie przebiegające pierw otnie w 
płaszczyźnie, z biegiem czasu zam ienia się 
na ruch po owalu, a ten — jak pisze au to r 
eksperym entu — „jest podobny do s top 
niowo rozszerzającej się elipsy” i — co 
dwa lata później wyjaśniono — powstaje 
w wyniku działania siły Coriolisa na kulę 
wahadła przez punkt zawieszenia. Tlik więc 
podczas jednego eksperym entu uzyskuje
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Zorganizowany przez członków PTMA pokaz wa
hadła Foucaulta w krakowskim kościele św. św. Pio
tra i Pawta (fot. B. Szeląg).

się właściwie dwa dowody świadczące o 
ruchu obrotowym  naszej planety, bo jest 
nim zarówno pozorne odchylenie się płasz
czyzny wahań wahadła, jak i owalizacja je 
go ruchów. W nadzwyczaj przemyślny spo
sób zarejestrow ano je podczas doświad
czenia, k tóre  w roku 1917 przeprowadzo

no pod kopułą Q ueen Victoria M artets w 
Sydney (Australia). Wahadło o długości 
28 metrów obciążono kulą ołowianą, p o 
siadającą wewnątrz specjalną komorę, gdzie 
można było umieścić dwa akum ulatory, ża
rówkę elektryczną, odpowiedni zestaw so
czewek i zegar włączający prąd na czas 
jednego wahnięcia. Na podłodze hali u- 
mieszczono papier pokryty warstwą świa
tłoczułą i podczas nocnej ciemności wy
stawiono go na działanie błyskającej co 
pięć m inut żarówki. Po dwóch godzinach 
takiego „naświetlania” papier wywołano, 
uzyskując w ten sposób pierwszy i chyba 
jedyny dotąd obraz fotograficzny ruchów 
wahadła Foucaulta. Zostały na nim zare
jestrow ane oba wymienione wyżej dow o
dy ruchu obrotowego Ziem i.

Doświadczenia z wahadłem Foucaulta 
były oczywiście robione także w ojczyźnie 
Kopernika. W ubiegłym stuleciu organi
zowano je  w O bserw atorium  A stronom i
cznym Uniwersytetu Warszawskiego, a w 
okresie międzywojennym — w gmachu M u
zeum H andlu i Przemysłu w Warszawie. 
W roku 1949 tradycje te odnowili człon
kowie krakowskiego oddziału PTM A, k tó 
rzy doświadczenie takie przeprowadzili w 
krakowskim Kościele Św. Św. P io tra i Pa
wła, wykorzystując do zawieszenia w ahad
ła „latarnię” u góry kopuły. W roku 1991 
— z okazji pięćsetnej rocznicy przybycia 
Kopernika na studia do Akadem ii K rako
wskiej i sto czterdziestej rocznicy ekspery-

Tabela 1. Przypuszczalna długość doby w różnych okresach geologicznych (dane ustalono 
na podstawie badań paleontologicznych).

Nazwa okresu 
geologicznego

Wiek w 
min lat

Liczba dni 
w roku

Długość doby

w godzinach w dobach 
współczesnych

Współczesność — 365.25 24.0 1.0
Kreda 71 370.3 23.7 0.98
Perm 270 384.1 22.8 0.95
Karbon 298 387.5 22.6 0.94
Dewon 380 398.7 22.0 0.91
Sylur 440 407.1 21.5 0.89
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mentu Foucaulta — postanowiono pokaz 
w Krakowie powtórzyć. W dniu 6 czerwca 
tegoż roku członkowie naszego Tbwarzy- 
stwa (J. K u r y l e w i c z ,  M.  M a z u r ,  
A. M i c h a 1 e c, J. M i e t e 1 s k i i T. 
T r  z m i e I) w latarni wspomnianego koś
cioła zawiesili wahadło, które składa się z 
drutu stalowego o długości 46.95 metra i 
kuli ó masie około 16 kilogramów. Tym 
razem wahadło Foucaulta też nie zawio

dło i jeszcze raz wykazało, że „jednak się 
kręci”. Dziś naturalnie już nikt w to nie 
wątpi i bardzo dokładnie znamy okres ob
rotu naszej planety, a nawet wiemy, iż wy
dłuża się on o C.0015 sekundy w ciągu stu 
lat. Najprawdopodobniej trwa to od mi
lionów lat i w odległej przeszłości — jak 
to pokazuje załączona tabela — Ziemia wi
rowała nieco szybciej niż dziś. Ale to już 
temat godny oddzielnego artykułu.

Wojciech iiorczyk — Poznań

UWAGI NA TEMAT ASTRONOMICZNEJ INTERPRETACJI 
UKŁADU KRĘGÓW KAMIENNYCH W ODRACH

Niniejszy artykuł zawiera podsumowanie 
wyników obozu naukowego zorganizowa
nego przez Obserwatorium Astronomicz
ne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, którego celem była weryfi
kacja hipotezy Stephana i Mullera o as-

Szkic

tronomicznym przeznaczeniu kręgów ka
miennych w Odrdch: Wbrew naszym wcześ
niejszym oczekiwaniom, rezultaty przepro
wadzonych przez nas pomiarów wydają 
się zaprzeczać hipotezie o prowadzeniu w 
Odrach obserwacji astronomicznych.

sytuacyjny kręgów w Odrach
( wg. planu Stephana )

IV
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Na tem at Odrów pisano w Uranii bar
dzo wiele (por. Brzostkiewicz, 5/1963, Dwo
rak & Kubiak, 6/1981, Kubiak, 11/1980, 
Kubiak, 7/1981), ponieważ jednak od u- 
kazania się tych artykułów minęło już wie
le lat, pozwolę sobie na krótkie przypom
nienie:

Problem  astronom icznej interpretacji 
układu kręgów kamiennych w Odrach po
jawił się po raz pierwszy w roku 1915 z 
chwilą opublikowania wyników pomiarów 
przeprowadzonych na prośbę niem ieckie
go archeologa, Gustawa K o s s i n n y 
przez poznańskiego m ierniczego, Paula 
S t e p h a n a .  Główne tezy pracy Stepha
na można zawrzeć w czterech punktach:

1) K am ienie tworzące każdy z dziesię
ciu kręgów rozmieszczone są w ten spo
sób, że ich wewnętrzne powierzchnie są 
styczne (z dokładnością na poziomie cen
tymetrowym) do okręgu. Dla wszystkich 
wyznaczonych w ten sposób dziesięciu o- 
kręgów występuje wyraźna współmierność 
średnic, pozwalająca przypuszczać, że przy 
budow ie posługiw ano się ustaloną jed 
nostką długości, równą 1.154 m.

2) O bserw ator ze środka kręgu IV (w 
niniejszej pracy przyjęto num erację krę
gów zgodną z pracą S tephana) obserwo
wał wschód Słońca w dniu przesilenia le t
niego (PL) w „przezierniku” utworzonym 
przez dwa kam ienie centralne kręgu VII, 
natom iast ze środka kręgu III przez nie 
istniejący już dziś „przeziernik” w kręgu I 
— wschód Słońca w m om encie przesile
nia zimowego (PZ).

3) Linia I—VIII miała określać kieru
nek w którym obserwowano heliakalne za
chody Capelli. Przy interpretacji linii I -  
VIII S tephan przyjął błędnie wyznaczoną 
przez A. L i s s a u e r a  datę budowy krę
gów — neolit. Posługując się tablicami 
D anckw ortta precesyjnych zmian współ
rzędnych gwiazd w okresie -2000 do 
+1900 odnalazł on dwie gwiazdy, które w 
w/w okresie zachodziły w przedłużeniu li
nii I—VIII. Były to: Capella w roku 1760 
pne oraz A rk tu r w roku 350 pne. Jedynie

Capella spełniała narzucony na podstawie 
datowania Lissauera warunek. Z  chwilą 
opublikow ania w 1928 r. pracy Józefa 
K o s t r z e w s k i e g o ,  w której po raz 
pierwszy popraw nie określono czas pow
stania kręgów na I-II wiek n. e., w/w in
terpretacja linii I—VIII straciła sens.

4) Kamienie obwodowe tworzące krę
gi służyły, zdaniem Stephana, do odlicza
nia dni i miesięcy od wyznaczonej obser
wacyjnie daty przesilenia. Sposób korzys
tania z tego „kalendarza” jest dokładnie 
opisany w pracy (1915).

W roku 1934 kręgi w O drach badał 
niemiecki astronom  Rolf M u l l e r  z ob
serwatorium  w Poczdamie. A kceptując z 
niewielkimi zm ianam i „linie przesileń” 
poprowadzone przez Stephana, M uller do
dał jeszcze dwa kierunki, związane ze s tro 
nami świata: N -S, wyznaczony przez linię 
V—III, oraz E-W , wyznaczony przez linię 
VIII-IV . Linia I—VIII mogła, jego zda
niem, wyznaczać kierunek heliakalnego 
zachodu A rktura w roku 350 pne. Jednak
że po przeprowadzeniu analizy statysty
cznej M uller doszedł do wniosku, że po 
wiązanie linii 1—VIII z Arkturem  może być 
w równej m ierze dziełem przypadku i w o
bec tego tłumaczenie takie należy trak to 
wać jedynie jako jedno z możliwych.

Bodźcem do zorganizowania naszego 
obozu była praca R. M. S a d o w s k i e 
g o  oraz M. S. Z i ó ł k o w s k i e g o  i K.  
P i a s e c k i e g o  z Zakładu A ntropologii 
Historycznej UW, która ukazała się d ru 
kiem w 1982 r. jako materiały z konferen
cji archeoastronom ii w Oksfordzie. A uto
rzy donosili w niej o wykryciu bardzo d u 
żych, dochodzących do 3.5°, systematycz
nych różnic pomiędzy zmierzonymi przez 
siebie azymutami wybranych linii, a wyni
kami wcześniejszych pom iarów Stephana 
i M ullera. Problem rzekomych błędów sy
stematycznych wydał nam się na tyle isto t
ny i łatwy do zweryfikowania, że zdecydo
waliśmy się powtórzyć jeszcze raz pomiary 
Sadowskiego i in. O bóz trwał od 24 do 30 
sierpnia 1992 r. Uczestniczyli w nim stu-
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dcnci III i IV roku astrom etrii UAM. Po
miary były wykonywane pod kierunkiem 
au to ra  niniejszego artykułu oraz dra Pio
tra A. D y b c z y ń s k i e g o .  Program o- 
bozu obejmował precyzyjne wyznaczenie 
azymutów pięciu wybranych linii, prze
prow adzenie dokładnej niwelacji wzdłuż 
dom niem anej linii przesilenia letniego 
oraz przybliżone wyznaczenie wysokości 
środków  pozostałych kręgów. Do pom ia
rów wykorzystano dwa identyczne teodo
lity Zeiss ThII, numery fabryczne 60448 i 
60449, o podziałce m ikrom etru 1" dla obu 
współrzędnych. Podczas prowadzenia ni
welacji używano dwóch lat o długości 3 m, 
z podzialką centymetrową. Służba czasu 
była prowadzona przez codzienne porów
nywanie chodu dwóch zegarków kwarco
wych z radiowymi sygnałami czasu.

W yznaczanie azymutów przebiegało 
dwuetapowo. Ponieważ azymuty podawa
ne przez S tephana i M ullera odnoszą się 
do linii łączących geometryczne środki krę
gów należało w pierwszym etapie dokonać 
rekonstrukcji tychże środków, aby możli
we było porów nanie uzyskanych wyników. 
Precyzyjne rachunki przeprowadzono dla 
kręgów leżących na domniemanej linii PL, 
tj. IV, V i VII. Położenia środków w/w 
kręgów uzyskano dopasowując metodą naj
mniejszych kwadratów równanie okręgu 
do zmierzonych teodolitem  i taśmą m ier
niczą położeń poszczególnych kamieni ob
wodowych. Wbrew naszym wcześniejszym 
oczekiwaniom regularność rozmieszczenia 
kam ieni okazała się dużo mniejsza niż to 
wynikało z opisu Stephana. Zadowalające 
dopasow anie udało się uzyskać w zasadzie 
jedynie dla kręgu IV. Największa nieregu- 
larność występowała w kręgu VII. Rów
nież wyznaczone przez nas prom ienie krę
gów odbiegały od wcześniejszych oznaczeń 
S tephana nawet o 15 do 20 cm. Wobec 
tego musieliśmy pogodzić się z faktem, że 
zrekonstruow ane przez nas środki kręgów 
mogą nie pokrywać się ze środkam i uży
wanymi w pom iarach Stephana i M ullera, 
a co za tym idzie — wyznaczane przez nas

azymuty mogą nieco różnić się od wyzna
czanych wcześniej.

Drugi etap obejmował właściwe wyz
naczanie azymutów. Zastosow ano stan 
dardową m etodę wyznaczania azymutu z 
kąta godzinnego gwiazdy Biegunowej. Ja 
ko „miry” używano quasi-punktowego źró
dła światła umieszczonego na metalowej 
tyczce geodezyjnej. Powyższą m etodą wyz
naczono azymuty linii IV -V II, III-I, V -  
VIII, V -V II i IV-V. Przy m ierzeniu azy
mutów IV -V II, V -V II i IV -V  skorzysta
no ze środków kręgów zrekonstruowanych 
m etodą wcześniej opisaną. Dla pozosta
łych kręgów przeprowadzono jedynie przy
bliżone oszacowanie położenia środka. Mi
mo wcześniejszych obaw, wyniki naszych 
pomiarów doskonale potwierdziły popraw
ność oznaczeń Stephana i M ullera. Nie 
znaleziono żadnych różnic systematycznych. 
Niewielkie różnice na poziom ie kilkunas
tu m inut mogą być z powodzeniem wytłu
maczone błędami wyznaczenia środków.

Dalsze, prowadzone w ram ach nasze
go obozu pomiary koncentrowały się w o
kół hipotetycznej linii przesilenia le tn ie
go, tj. linii przechodzącej przez kręgi IV, 
V, VI i VII. Zarów no M uller jak i S te
phan są zgodni co do tego, że linia ta wy
znacza kierunek wschodu Słońca w m o
mencie PL. M uller pisze: „...obserwowa
no Słońce między dwoma kamieniami two
rzącymi celownik [w kręgu VII — przyp. 
WB]. Łatwo sobie wyobrazić, że ustalenie 
przesilenia następowało, gdy tarcza Słoń
ca wypełniała całą szczelinę”. Podobne 
stw ierdzenie przeczytać m ożna w pracy 
W o ł ą g i e w i c z a: „Punktem centralnym 
kam iennego obserw atorium  pozw alają
cego dokładnie ustalić owe dwa dni w ro 
ku [momenty przesileń — przyp. WB] 
jest krąg III [tj. krąg V w num eracji S te
phana — przyp. WB], z którego przez 
parę stel w kręgu [V i VII — przyp. WB] 
można uchwycić m om ent ukazania się 
wschodu Słońca w dniu 22 czerwca oraz 
przez takąż parę stel w kręgu II [VIII — 
przyp. WB] m ożna uchwycić m om ent



46 U R A N IA  2/1993

ukazania się wschodzącego Słońca w dniu 
21 grudnia”.

Celem naszych pom iarów było znale
zienie kątowej wysokości „przeziernika” 
w kręgu VII dla obserw atora znajdujące
go się w kręgu IV lub V (tj. wysokości, na 
której rzekom o obserwowano nad hory
zontem  wschodzące Słońce). Natychmiast 
po rozpoczęciu pomiarów pojawił się pro
blem: hipotetyczny „przeziernik” w kręgu 
VII nie był widoczny ani z kręgu IV ani z 
V. Wysoki pagórek w kręgu VI skutecznie 
uniem ożliw iał bezpośrednią obserwację. 
W związku z tym zmuszeni byliśmy do prze
prowadzenia niwelacji wzdłuż linii IV-VII. 
Niwelację prowadzono m etodą „ze środ
ka”. Jej wynik był dla nas dużym zaskocze
niem. Poziom gruntu  (podstawa) „celow
nika” kręgu VII położona jest ok. 390 cm 
poniżej poziom u środka kręgu IV i ok. 
145 cm poniżej poziomu środka kręgu V. 
N ietrudno domyślić się, co to w praktyce 
oznacza. Załóżmy, że hipotetyczny obser
w ator leżał na ziemi (najbardziej korzys
tny przypadek!) w środku kręgu IV lub V 
i obserwował szczelinę w kręgu VII (za
kładamy, że w czasach, gdy obserwacje by
ły prowadzone, nie było pagórkowatego 
wzniesienia nad kręgiem VI). Linia wzro
ku obserw atora przeprow adzona przez 
„przeziernik” w obu przypadkach musiała 
być skierow ana poniżej horyzontu (!). 
O dpow iednie kąty dla obserwatora w krę
gu IV i V oraz dla różnych fragmentów 
przeziernika przedstawia poniższa tabela 
(ustaliliśmy wysokość kamieni tworzących 
przeziernik 65 cm oraz odległości IV -V II 
=  185 m, V -V II =  87 m):

Położenie
obserwatora

Wysokość kątowa 
przeziernika w kręgu VII

podstawy wierzchołków
kamieni

IV -1 .22° -1 .02°
V -0 .95° -0 .53°

Rezultat ten stawia pod dużym zna
kiem zapytania możliwość prowadzenia 
jakichkolw iek obserwacji wschodzącego

Słońca w „przezierniku” kręgu VII. Jedy
nym wytłumaczeniem ratującym hipotezę 
mogłaby być zmiana ukształtowania te re 
nu w czasie 2000 lat jakie upłynęły od b u 
dowy kręgów. Czy jednak możliwe są zmia
ny (na tak małym obszarze) wysokości 
względnych o blisko 4 m? Zdaniem  dra 
Tadeusza G r a b a r c z y k a  z Katedry A r
cheologii Uniwersytetu Łódzkiego szcze
gółowe badania stratygraficzne wyklucza
ją jakiekolwiek większe zmiany ukształto
wania powierzchni w ciągu ostatnich 2000 
lat, tak więc hipotezę o prowadzeniu ob
serwacji wschodzącego Słońca na linii IV - 
VII należy zdecydowanie odrzucić.

Zaskoczeni wynikami uzyskanymi dla 
linii IV -V II postanowiliśmy przeprow a
dzić skrócone oszacowanie wysokości ką
towych dla kilku innych kierunków. Wyni
ki naszych pom iarów zostały zebrane w 
poniższej tabeli:

Linia h [stopnie]
I-III -0 .50

III-I 0.50

V-VIII 1.80

V III-V -1 .80

IV-VIII 0.15

VI II-I V -0.15

Spośród wymienionych w tabeli kie
runków linia III-I wg Stephana miała o d 
powiadać przesileniu zimowemu, podob
nie jak  linia V -V III u M ullera. Form alnie 
rzecz biorąc linie te mogły służyć do p ro 
wadzenia obserwacji — nie występuje w 
ich przypadku efekt taki, jak  dla linii IV - 
VII i V -V II: obie linie celują ponad hory
zont, linia V -V III nawet bardzo wysoko, 
bo aż 1.80°. Oczywiście, stw ierdzenie tego 
faktu nie przesądza o tym, czy w O drach 
kiedykolwiek prowadzono obserwacje Słoń
ca. We wszystkich dotychczasowych p ra
cach na tem at hipotetycznych obserwacji 
astronomicznych w O drach autorzy kon
centrowali swą uwagę niemal wyłącznie na 
doszukiwaniu się korelacji między azymu-
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tami wybranych linii a azymutami odpo
wiadającymi pewnym zjawiskom astrono
micznym, abstrahując zupełnie od rzeźby 
terenu w najbliższym sąsiedztwie kręgów. 
Np. zarówno Stephan jak i Muller igno
rowali zupełnie obecność kurhanów, nie
jednokrotnie usytuowanych dokładnie na 
domniemanych liniach obserwacyjnych. Z 
sytuacją taką mamy do czynienia na wspo
mnianej linii IV-VII, gdzie pagórek w krę
gu VI całkowicie uniemożliwia obserwa
cje, a także na linii V-IV  (uznanej przez 
Mullera za linie zachodu Słońca w mo
mencie PZ). Jeżeli przyjąć zgodnie z wy
nikami badań archeologicznych, żc kręgi i 
kurhany powstawały równocześnie — wy
klucza to automatycznie niektóre z nas
tępnych linii, gdyż trudno posądzać daw
nych obserwatorów, aby zadawali sobie trud 
z precyzyjnym tyczeniem linii obserwacyj
nych, a następnie niweczyli efekty własnej 
pracy budowaniem kurhanów na uprzednio 
wytyczonych liniach. W zasadzie swobodna 
widoczność mogła być zapewniona wyłą
cznie na liniach III-I i V-VIII. Bardziej z 
obowiązku niż z przekonania postanowi
liśmy przeprowadzić odpowiednie rachun
ki. Przyjęliśmy następujące założenia:

— Położenie obserwatora i przezier- 
nika jest określone z niepewnością ±  1 m.

— Obserwacja mogła być wykonywa
na bądź to w pozycji leżącej, bądź też sto
jącej (wzrost obserwatora =  170 cm).

— Szerokość kątowa „przeziernika” 
była równa średnicy kątowej tarczy Słoń
ca, czyli 0.5°.

— Wysokość kamieni tworzących prze- 
ziernik wynosiła 1 m.

— Odległość III-I jest równa ok. 180 
m, V -V III90 m.

Przyjęcie w/w założeń dało następują
ce przedziały azymutów A  i wysokości h, w 
których musi się zawierać środek tarczy 
słonecznej, aby cała tarcza mogła być wi
doczna w przezierniku:

Dla linii III-I:
315.78° < A < 317.06°, 0.00° < h <  0.82°,

Dla linii V-VIII:
317.68° < A < 320.22°, 0.78° < h < 2.43°.

Postawiliśmy sobie pytanie: Czy kiedy
kolwiek w okresie od 2000 r. pne do 1992 
r. w momencie PZ środek tarczy słonecz
nej mógł mieścić się w podanych wyżej 
przedziałach azymutu i wysokości? Krótki 
program graficzny, napisany w języku 
FORTRAN umożliwił wykreślenie torów 
wschodzącego Słońca dla epok od -2000 
do 2000 r. z odstępami 1000 lat. Skorzys
taliśmy z szeregu potęgowego opisujące
go wiekowe zmiany nachylenia ekliptyki

R ys. 1. W sch o d y  S to ń ca  w  chw ili P Z  na  linii I—111. Rys. 2. W schody  S łońca  w chw ili P Z  na Inni V -V 11I.
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do równika zaczerpniętego z Astronomi
cal Almanac 1992 oraz z modelu refrakcji 
Radau {Rocznik IGiK, 1992). Poprawki 
refrakcyjne obliczane były w trakcie dzia
łania programu na drodze interpolacji war
tości refrackji średniej stablicowanych w 
funkcji odległości zenitalnej z odstępem 
20’. Zastosowano interpolację wielomia
nową metodą Stirlinga. Efekty działania 
programu zostały przedstawione na dwóch 
kolejnych rysunkach. Rys. 1 przedstawia 
sytuację dla linii III-I, rys. 2 — dla linii 
V-VIII. Prostokątem oznaczono obszar od
powiadający zadanym przedziałom azymu
tu i wysokości. Oś pozioma pokrywa się z 
horyzontem matematycznym {h = 0). Za
znaczono na niej różnice ,4 — A a w stop
niach (A0 jest średnią z A mi„ i A mM). Na osi 
pionowej zaznaczono wysokości widome 
w stopniach. Ukośne linie ilustrują lory 
wschodzącego Słońca (środka tarczy) w 
chwili PZ. Skrajny,prawy tor odpowiada 
epoce -2000, skrajny lewy 2000.

Już bardzo pobieżna analiza obu ry
sunków pozwala stwierdzić przy przyjętych 
wcześniej założeniach, że prowadzenie

KRONIKA

Satelita EUVE

Dnia 7 czerwca 1992 roku, z przylądka Kcn- 
nediego na Florydzie, rakieta Delta II wynios
ła na orbitę okoloziemską satelitę EUV E (Ex
treme Ultraviolet Explorer). I’o  raz pierwszy 
dokona on przeglądu całego nieba w kilku pas
mach promieniowania skrajnie ultrafioletowe
go. Promieniowanie takie emitowane jest np. 
przez korony bardzo gorących gwiazd (gdzie 
temperatury osiągają wiele milionów stopni), 
wybuchy gwiazd nowych, gorące powierzchnie 
białych karłów. Satelita E U V E  jest 67 satelitą 
z amerykańskiej serii Eksplorerów (pierwszy, 
wystrzelony 31 stycznia 1958 r., odkrył pasy 
Van Allena). Ma cztery teleskopy. Trzy z nich, 
umieszczone równolegle do siebie, a prosto
padle do osi obrotu satelity, są używane do 
przemiatania nieba w czterech różnych pasmach 
EUV. Ich spektrometry rejestrują promienio
wanie w przedziałach 90-150, 170-250, 400-

obserw.acji wschodzącego Słońca było na 
obu liniach niemożliwe. Fakt len, wraz z 
wcześniej przytoczonymi argumentami, po
zwala na ostateczną konkluzję, że w u- 
kładzie kręgów kamiennych w Odrach ra
czej nie należy dopatrywać się budowli słu
żącej celom astronomicznym (np. wyzna
czaniu momentów przesileń słonecznych). 
Przybliżone zorientowanie kręgów według 
kierunków PL i PZ oraz N-S i W -E nie 
musi wcale świadczyć o prowadzeniu przez 
budowniczych precyzyjnych obserwacji. 
Wręcz przeciwnie — gdyby tylko istniała 
laka potrzeba, goccy lub słowiańscy bu
downiczowie z pewnością potrafiliby owe 
linie wytyczyć o wiele dokładniej (najlep
szym lego dowodem może być precyzja, z 
jaką rozmieszczali kamienie na obwodach 
kręgów). Cykliczne roczne zmiany poło
żenia wschodów i zachodów Słońca były z 
pewnością dobrze znane od tysiącleci, o- 
rientacyjne umieszczenie kręgów wzdłuż 
linii PL i PZ nie powinno zatem budzić 
niczyjego zdziwienia, tak samo jak nie bu
dzi niczyjego zdziwienia np. fakt orien
tacji grobów wzdłuż lini N-S.

600 oraz 550-750 angstremów. Teleskop czwar
ty, skierowany wzdłuż osi obrotu, zbiera wiąz
kę promieniowania dla dwu detektorów. Je
den lo trzykanałowy spektrometr (o zachodzą
cych na siebie pasmach w oknie 70-760 an
gstremów dający widma ze zdolnością rozdziel
czą 1 angstrema), a drugi to odbiornik przez
naczony do długotrwałych zliczeń (czyli do tzw. 
głębokich przeglądów nieba) w oknie 90-400  
angstremów. Przewidziano trzy fazy obserwa
cji satelity:

I fotometryczny przegląd całego nieba trze
ma przemiatającymi teleskopami. W tej fa
zie powinniśmy uzyskać szczegółowe mapy 
w wielu pasmach,

II głęboki przegląd pokrywający pasek 2 na 
180 slopni wokół ekliptyki,

III spektroskopowe obserwacje wybranych o- 
biektów.
Już po fazie pierwszej, po paru miesiącach 

pracy EUVE, przewiduje się dopuszczenie mię-
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dzynarodowej społeczności astronomicznej do 
współpracy (zarówno przy opracowywaniu da
nych jak i przy ustalaniu programu obserwacji 
satelity). Nic jest to rzecz jasna takie proste — 
trzeba dokładnie określić co chciałoby się ob
serwować, dlaczego, czego się autor pomysłu 
spodziewa itp. Ale warto tu zaznaczyć, źe eki
pa EU V E zaprasza do współpracy także am e
rykańskich miłośników astronomii z AAVSO.

Jak można się było spodziewać satelita po 
wystrzeleniu sprawił trochę niespodzianek — 
czasem miłych, czasem nie. Zacznijmy od nie
miłych. Początkowo błędy w programie odczy
tującym dane telemetryczne spowodowały błę
dy w określaniu pozycji (i stąd błędy na ma
pach); utracony raz kontakt z satelitą przedłu
żył czas przeznaczony pierwotnie na kalibrację 
instrumentów; trzeba było „uwolnić” dane od 
zakłóceń jakie wywoływały naziemne radary woj
skowe, anomalia poludniowoatlantycka i burze 
magnetyczne. Biorąc to pod uwagę zdecydo
wano raz na miesiąc przerywać obserwacje i 
przeprowadzać kontrolną kalibrację. Ale po 
przebrnięciu przez to wszystko okazało się, że 
zliczenia z EU VE są znacząco większe niż z 
ROSATa i EXOSA'Ia (dla tych obiektów i pasm, 
gdzie to się dało porównać; różnica była o 
czynnik 3, a dla głębokiego przeglądu — na
wet 5). Księżyc świeci ultrafiolctowo znacznie 
słabiej niż się spodziewano i mniej zakłóca ob
serwacje. Spektrometry mogą pracować także 
na części „dziennej” orbity, co wydłuża czas 
możliwych obserwacji. Daje się obserwować o- 
biekty odległe do 50 stopni od ekliptyki (spo
dziewano się, że granicą będzie 30 stopni). Tik 
więc obecnie program obserwacji realizowany 
jest zgodnie z przewidywaniami. Naukową pie
czę nad EUVE sprawuje CEUA (Center for 
Extreme Ultraviolet Astrophysics) w Berkeley. 
Głównymi koordynatorami są Stuart B o w -  
y e r i Roger M a l i n a .

A co udało się zaobserwować? Zacznijmy 
od czerwca, kiedy dokonywano pierwszych prób 
identyfikacji optycznej (np. zliczenia we wszy
stkich kanałach od Alfa Centauri i Proxima 
Centauri). Detektory dobrze odbierały geoko- 
ronalne świecenie na 304 angstrcmach i mię
dzyplanetarną poświatę na 584 angstrcmach.

Jednym z pierwszych zaobserwowanych źró
deł była gwiazda bardzo podobna do Słońca, 
karzeł typu G (H R 6094) leżąca w odległości 
16 lat świetlnych od nas. Obok niej, w odle
głości 7 minut łuku, świeci intensywnie biały

karzeł. 8 i 9 lipca zauważono wybuch gwiazdy 
kataklizmicznej R E 1938-461 (promieniowa
nie ultrafioletowe jest w takich układach pro
dukowane, gdy materia z gwiazdy ciągu głów
nego spada na białego karła). Zarejestrowano 
rozbłyski gwiazd AT Mic i AU Mic. Prawdziwą 
rewelacją było jednak dopiero promieniowanie 
EUV z obiektów... pozagalaktycznych. Wyda
wało się do tej pory, ze gaz i pył w naszej 
Galaktyce skutecznie przesłaniają krótkofalo
we promieniowanie nawet od bliskich ciał nie
bieskich; ośrodek międzygwiazdowy jest nieprze
zroczysty dla tych fal. Dwadzieścia lat temu 
nikt by nie uwierzył, że można będzie obser
wować cokolwiek (poza Układem Słonecznym) 
w ultrafiolecie. Tymczasem galaktyka eliptycz
na (lacertyda PKS 2155-304) bardzo szybko 
zmienna w różnych długościach fal, nie tylko 
była obserwowana przez EUVE, ale przez 2.5 
dnia nic wykazywała żadnej zmienności!

Tfc pierwsze wyniki prezentowane były na 
spotkaniu COSPARu, dnia 31 sierpnia 1992 r. 
w Waszyngtonie, podczas Światowego Kongresu 
Kosmicznego (patrz Urania nr 12/92).

Kolejne przedstawiano na tegorocznym sty
czniowym spotkaniu Amerykańskiego Towarzys
twa Astronomicznego (AAS — American As
tronomical Society). Stąd wiadomo, że np. 
gwiazda epsilon Canis Majoris okazała się naj
jaśniejszym źródłem EUV na niebie (w filtrze 
centrowanym na 600 angstremów); że udało 
się monitorowanie zmiennej kataklizmicznej U Z 
For (odkrytej przez EXOSAT’ ale niewidocz
nej dla ROSATa). Także w styczniu 1993 r. 
podano listę 100 najjaśniejszych źródeł, jakie 
zaobserwował EUVE: 17 z nich to gwiazdy 
późnych typów widmowych, 10 to białe karły, 
3 zmienne katakłizmiczne, 18 gwiazd typu B, 
3 aktywne jądra galaktyk; dla 44 nie udało się 
znaleźć odpowiedników optycznych.

Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska

Obrazy radarowe planetoidy 
(4179) Toutatis

Jak już informowaliśmy (Urania, nr 12/1992, 
str. 370) 8 grudnia 1992 roku planetoida (4179) 
Toutatis przeleciała w pobliżu Ziemi mijając ją 
w odległości 3.6 min km. Wykorzystując tak 
duże zbliżenie zespół astronomów amerykań
skich kierowany przez Stevcna O s t r o  z Jet 
Propulsion Laboratory w Pasadenie wykonał 
cztery obrazy radarowe tego obiektu. Zostały
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Fot. 1. Obrazy radarowe planetoidy (4179) lóutatis uzyskane 8, 9, 10 i 13 grudnia 1992 roku (licząc odpowiednio z lewa iki 
prawo i od góiy do dołu). Fot. NASA/JPL.

one uzyskane w dniach 8, 9, 10 i 13 grudnia za 
pomocą radioteleskopu w Goldstone w Kali
fornii. Największa, 70 m antena (której zdjęcie 
jest reprodukowane na czwartej stronie okład
ki numeru 3/1992) służyła do emisji wiązki ra
darowej w kierunku planetoidy, a odbite od jej 
powierzchni echo było odbierane po 24 sekun
dach przez nową antenę o średnicy 34 m. Po 
komputerowym przetworzeniu uzyskanych da
nych, w dniu 4 stycznia 1993 roku rozpow
szechniono pocztą elektroniczną sensacyjne o- 
brazy, które reprodukujemy na fot. 1.

Największe zdziwienie budzi podwójność 
planetoidy, która okazała się być jakby zlep
kiem dwóch brył o średnicach 4 i 2.5 km. Okres 
jej rotacji oceniono na 10-11 dni. Powierzch
nia jest pokryta kraterami; duży krater wyraź
nie widoczny na obrazie uzyskanym 9 grudnia 
ma średnicę około 700 m.

Przypomnijmy, że obrazy radarowe plane
toidy (4769) Kastalia, podobnie otrzymane pod
czas zbliżenia do Ziemi w dniu 25 sierpnia 1989 
roku na odległość około 4 min km, też poka
zały, że jest ona złożona z dwóch brył o śred-
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nicach około 1 km (patrz Urania, nr 3/1992, 
str. 80 i zdjęcie na drugiej stronie okładki). 
Być może więc taka podwójność nie jest czymś 
niezwykłym wśród planetoid typu Apollo. S. Os
tro sugeruje nawet, że kolizje planetoid, które 
prowadzą do ich złączenia się, mogą jedno
cześnie stanowić poszukiwany mechanizm prze
noszenia tych obiektów z głównego pierścienia 
małych planet w głąb Układu Słonecznego.

Krzysztof Ziolkowski

Pory roku na Trytonie

Przebieg pór roku i rozkład stref klimatycz
nych na tej lub innej planecie uzależnione są 
od nachylenia jej osi rotacyjnej względem płasz
czyzny orbity. W przypadku księżyców prob
lem ten bywa niekiedy bardziej skomplikowa-

lona względem płaszczyzny równika Neptuna 
pod kątem 157° (ruch wsteczny księżyca), to 
jednak jej położenie względem płaszczyzny or
bity planety wolno się zmienia w dość dużych 
granicach (od 6° do 52°). Ma to oczywiście 
poważny wpływ na przebieg pór roku na Try
tonie i na rozkład tamtejszych stref klimatycz
nych, bo chociaż odbywa się to wszystko w cza
sie obiegu planety wokół Słońca (jeden obieg 
trwa 164 ziemskie lata), lecz raz na około 650 
lat (cztery obiegi planety) zwrotnik osiąga aż 
52° szerokości geograficznej księżyca i wtedy 
na jego południowej półkuli występuje coś w 
rodzaju „superlata”. W tym okresie południo
wa czapa polarna sublimuje, a wyparowana z 
niej materia przemieszcza się w kierunku bie
guna północnego, gdzie osiada i ponownie za
marza. Wraz z tym procesem Tryton niczym

n e p t u n

TRYTON

ny, ponieważ płaszczyzny ich orbit nie zawsze 
leżą w płaszczyźnie równików macierzystych pla
net, a przy tym kąt tego nachylenia na skutek 
zjawiska precesji ulega czasami dość dużym 
zmianom, co jeszcze bardziej komplikuje spra
wę. Za przykład może służyć Tryton, gdyż płasz
czyzna jego orbity jest wprawdzie stale nachy-

kameleon zmienia barwę swej powierzchni.
Najbliższe superlato na południowej pół

kuli Trytona wypadnie już w roku 2007 (su- 
perwiosna dla tej półkuli księżyca rozpoczęła 
się w roku 1960). Być może ożyją wówczas 
tamtejsze wulkany (mają nimi być owe tajem
nicze ciemne plamy z jasnymi obwódkami),



52 URANIA 2/1993

które odkryto przy południowej czapie polar
nej. Niestety, zjawisk tych nie będziemy mogli 
obserwować, ponieważ w najbliższym czasie nic 
planuje się wysiać do Neptuna sondy kosmicz
nej, a Voyagcr-2 będzie wtedy już daleko od 
planety, by jego aparatura mogła coś zarejes
trować i potem informacje przekazać na Zic-

KRONIKA HISTORYCZNA

Jan Ilendrik Oort (1900-1992)

Niekiedy uczony pragnący poświęcić się tej lub 
innej dziedzinie wiedzy zyskuje światowy roz
głos już niemal na progu swej kariery. Dość 
często „przytrafia się” to zwłaszcza przedstawi
cielom dyscyplin matematyczno-przyrodniczych, 
a najlepszym tego przykładem może być Jan 
Hendrik O o r t ,  długoletni dyrektor obserwa
torium astronomicznego w Lcjdzie, jeden z naj
większych i najbardziej zasłużonych astronomów 
XX wieku. Jego nazwisko od kilkudziesięciu 
lat figuruje w podręcznikach astronomii i do
brze znane jest kilku pokoleniom ludzi „wpa
trzonych w niebo”.

Ten wybitny astronom holenderski urodził 
się 28 kwietnia 1900 roku. Studia astronomi
czne odbył na uniwersytecie w Groningen i tam 
też rozpoczął swą długą, trwającą blisko trzy 
czwarte stulecia karierę naukową. W roku 1922 
na krótko przeniósł się do Stanów Zjednoczo
nych, przez dwa lata pracował w słynnym Yale 
University (New Haven, Connecticut), po czym 
powrócił do Holandii i w roku 1924 podjął pra
cę w obserwatorium w Lejdzie, któremu do 
końca pozostał wierny. W roku 1945 został mia
nowany dyrektorem tej zasłużonej dla astro
nomii placówki, funkcję tę sprawował do roku 
1970, czyli do czasu przejścia na emeryturę. 
Zm arł 5 listopada 1992 roku, przeżywszy 92 
lata i 191 dni. Był więc świadkiem wielu waż
nych dla astronomii wydarzeń w XX stuleciu, 
do niektórych odkryć sam się walnie przyczy
nił, dal się poznać zwłaszcza jako znakomity 
teoretyk. Uchodzi za prekursora radiowego ba
dania Galaktyki, jako jeden z pierwszych opu
blikował mapę radiową jej spiralnych struktur, 
przyczynił się do lepszego poznania dynamiki 
gwiazd. A wszystko zaczęło się już w latach 
dwudziestych naszego stulecia, kiedy to Oort 
zainteresował się właściwościami gwiazd o du
żych prędkościach i kiedy sformułował teorię 
ruchu obrotowego Galaktyki. Wkrótce potem

mię. Tak więc na temat procesów przebiegają
cych na Trytonie w okresie tamtejszego „su- 
perlata” możemy jedynie snuć mniej lub bar
dziej prawdopodobne domysły.
Wg IAstronomie (12/1991) i The Planetary 
Report (2/1992).

Stanisław R. Brzostkiewicz

wykazał, żc nie obraca się ona jako ciało sztyw
ne, lecz części wewnętrzne obracają się naj
szybciej i prędkość rotacji maleje wraz ze wzros
tem odległości od środka, czego już wcześniej 
domyślał się astronom szwedzki Bertil L i n d - 
b ł ą d  (1895-1965). Miłośnikom astronomii 
Oort znany jest jednak przede wszystkim jako 
autor popularnej, do dziś aktualnej hipotezy o 
pochodzeniu komet. Według niej cały Układ 
Słoneczny otacza kulisty obłok kometarny, za
wierający około 1010 tych ciał o łącznej ich ma
sie równej zaledwie 0.1 masy Ziemi. W wyni
ku oddziaływania grawitacyjnego najbliższych 
gwiazd niektóre z nich są z obłoku „wyrywa
ne” i skierowane w kierunku Słońca, docierając 
w jego pobliże dopiero po upływie wielu tysię
cy lub nawet milionów lat. One to właśnie poja
wiają się na ziemskim niebie jako nowe komety.

Astronomia XX wieku — jak to wynika z 
tego krótkiego przeglądu — dużo zawdzięcza 
zmarłemu niedawno astronomowi holenderskie
mu. Społeczność astronomiczna wysoko oce
niła jego dorobek, wyrazem zaś tego uznania
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było powierzenie mu najpierw funkcji sekreta
rza generalnego Międzynarodowej Unii Astro
nomicznej (sprawował ją w latach 1935-1948), 
później zaś prezydenta tej organizacji (był nim 
w latach 1958-1961). Ponadto amerykańskie 
Towarzystwo Astronomiczne Pacyfiku w roku 
1942 przyznało holenderskiemu astronomowi

medal im. Catherine Bruce, a w roku 1946 
Królewskie lowarzystwo Astronomiczne w Lon
dynie uhonorowało go złotym medalem. Oort 
był też członkiem honorowym licznych towar
zystw naukowych i akademii nauk.

Stanisław R. Brzostkiewicz

OBSERWACJE

Shoemaker-Levy 1991ai — kometa 
bez opieki?

Stali czytelnicy komeciarskiego kącika w 
Uranii z pewnością zauważą brak jednego 
nazwiska wśród autorów tego artykułu. 
Założyciel i koordynator Sekcji Obserwa
torów Komet, dr Marek M u c i e k, z po
wodu zmiany miejsca zamieszkania i pro
fesji osierocił ponad stu wychowanków. Nie 
można było jednak posłać w zapomnienie 
prawie 140 obserwacji nadesłanych przez 
naszych członków. Dzielimy się więc re
zultatami tej pracy.

Ostatnie lata były niezwykle owocne 
dla Carolyn i Eugene S h o e m a k e r  
oraz Davida L e v y ’e g o  — trojga ame
rykańskich łowców komet. Większość od
krytych przez nich obiektów 45 cm teles
kopem Schmidta nie rokowała nadziei na 
niezwykły spektakl na niebie, lecz jedną z 
nich (SHOEMAKER-LEVY 1991a,), od
krytą 6 X 1991 r. w gwiazdozbiorze Per- 
seusza zainteresowali się amatorzy. W tym 
czasie jej blask nie był większy niż 16m, ale 
i latem 1992 roku jasność miała wzrosnąć 
do 6.5m. Tbr komety przebiegał nad pół
nocnym horyzontem. Uwzględniając pa
nujące wówczas letnie, białe noce, które 
są dużym utrudnieniem podczas obserwa
cji tego typu obiektów, trudno było spo
dziewać się wielkiej atrakcji. Gdyby od po
czątku wiadomo było, że obiekt ten będzie 
jeszcze słabszy od prognoz, najprawdopo
dobniej niewielu pozwoliłoby sobie na za
rywanie nocy z powodu śledzenia tak ma
ło atrakcyjnego widowiska. A jednak ob
serwatorzy SOK, jak zwykle zresztą, nie 
zawiedli, rozpoczynając poszukiwania ko-

Carolyn i Eugene Shoemaker, współodkrywcy ko
mety Shoemaker-Levy 1991 a i , przy 45 centymet
rowej kamerze Schmidta Obserwatorium Palomar- 
skiego. E. Shoemaker jest zasłużonym badaczem i 
znawcą dziejów krateru meteorowego w Arizonie, 
którego zdjęcie zdobi okładkę tego numeru Uranii.

mety już w czerwcu, Dzięki takiemu zaan
gażowaniu zebraliśmy 139 obserwacji. Pre
zentujemy autorów, oraz użyty sprzęt:
Jarosław B a n d u r o w s k i 5.0 B, 6.0 B 
Marcin F i l i p e k  6.0 B, 10.0 B, 10.0 M
Mariusz G a m r a c k i  
Radosław G r o c h o w s k i  
Mariusz I w a ń s k i  
Szymon K o ł o d z i e j  
Arkadiusz O l e c h  
Piotr O s s o w s k i  
Janusz P ł e s z k a  
Jerzy R a f a l s k i  
Marcin R z e p k a  
Krzysztof S o c h a  
Jerzy S p e i 1

10.0 M
7.0 L 
7.5 R

4.0 B, 6.6 R  
6.0 B, 10.0 M 

5.0 R, 6.0 B, 14.2 L 
6.6 B, 10.0 B

6.0 B
7.0 L
8.0 B
8.0 B
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Tbmasz Ś c i ę ż o  r 6.0 B, 6.7 B
Robert Ś l i w a  19.0L
Stanisław Ś w i e r c z y ń s k i  6 .0 B, 11 .0L
Tomasz W e s e l  a k 4.0 B, 8.0 B

Oznaczenia: B — lornetka, R — refrak- 
tor, M — maksutow, L — newton. Liczby 
oznaczają średnicę instrumentu w centy
metrach.

Pierwszą obserwację wykonał Tbmasz 
W e s e l a k  (22 VI 1992), natomiast os
tatnią osobą, która widziała kometę był 
Janusz P ł e s  z k a  (26 VII 1992).

n*ta Juliańska 24*8000

Rys. 1. Krzywa blasku kom ciy Schoemaker-Levy 
1991ai utworzona z 139 ocen całkowitej jasności o- 
toczki wykonanych przez 17 polskich obserwatorów. 
Linia ciągła przedstawia przewidywany wcześniej 
przebieg zmian blasku komety.

Rys. 1. przedstawia przewidywaną krzy
wą blasku komety z naniesionymi ocena
mi jasności naszych SOKistów, które po
twierdzają kapryśny charakter tego obiek
tu. Na pierwszy rzut oka rozproszenie po
miarów wydaje się dosyć duże, lecz •■•*/• 
zględniając bardzo trudne warunki obser
wacyjne należało spodziewać się raczej 
jeszcze większego.

Niestety, poza stwierdzeniem, że ko
meta była słabsza od prognoz o ok. l m nic 
więcej nie można dodać. Ze względu na 
stosunkowo krótki okres obserwacyjny 
trudno dopatrzeć się jakiegoś sensownego 
przebiegu jasności otoczki. Wszelkie pró
by wydobycia fizycznej natury tego obiek
tu z gąszcza pomiarów byłyby chyba tro

chę na wyrost. Niemniej nie wolno zapo
minać o wartości tych obserwacji w zesta
wieniu ze wszystkimi ocenami, zebranymi 
z całego świata.

Poza przedstawionymi wynikami zebra
liśmy pomiary średnicy otoczki, oraz jej 
stopnia kondensacji. Tfego typu obserwa
cje rozmytych obiektów takich jak kome
ty, są najczulsze na jasność tła nieba, stąd 
wartości te są obarczone dużym rozrzu
tem. Ogólnie można powiedzieć, że więk
szość obserwatorów szacowała średnicę 
otoczki na poziomie 3’ -  6’, a jej stopień 
kondensacji na 3-5 (w dziewięciostopnio- 
wej skali). Niektórzy obserwatorzy widzieli 
nawet krótki warkocz (ok. 0.2°), lecz są to 
pojedyncze przypadki.

Jak zwykle wszystkie raporty obserwa
cyjne wysłaliśmy pocztą elektroniczną do 
International Comet Quarterly, zasilając 
dość znacznie to międzynarodowe biuro.

Mimo niewielkiej atrakcyjności kome
ty Shoemaker-Levy 1991 a, akcję należy 
uznać za udaną. Kolejny raz polscy miłoś
nicy dowiedli, że mimo niewielkiego sprzę
tu, oraz dosyć kiepskich warunków obser
wacyjnych, można dokonać wartościowej 
pracy. Liczy się zaangażowanie, chęci oraz 
prawdziwa przyjemność z kontaktu z noc
nym niebem.

Jerzy Rafalski, Krzysztof Jaroszewski

Prace wyróżnionych uczestników konkur
su Uranii na wakacyjne zdjęcie nieba:

U góry: z lewej — zdjęcie Księżyca wyko
nane przez Jerzego Łągiewkę z Katowic 19 
września 1992 r. na filmie Fotopan H L 27 
DIN podczas 1/3 sek. ekspozycji; z prawej — 
pawilon obserwacyjny Krzysztofa Ścigalskiego 
z Krakowa z samodzielnie wykonanym teles
kopem o średnicy 150 mm i ogniskowej 1420 
mm, a niżej zdjęcie gromady kulistej M 13 wy
konane tym teleskopem 28 lipca 1992 r. (czas 
naświetlania 17 min.).

U dołu: gwiazdozbiór Perseusza na zdję
ciu wykonanym przez Krzysztofa Ścigalskiego.
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Komunikat nr 10/92 Sekcji Obserwacji 
Słońca PTMA

Wyniki obserwacji Słońca w październiku 
1992 roku przysłało 12 obserwatorów. By
li to: Marcin B e t l e j ,  Grzegorz C z e -  
p i e c z e k ,  Bartosz D ą b r o w s k i ,  Lon
gin G a r  ku l ,  Janusz W. K o s i ń s k i ,  
J e r z y Ł a g i e w k a ,  Wiktor M a j e w s k i ,  
Andrzej P i l s k i ,  Sebastian S o b e r s k i ,  
Stanisław Ś w i e r c z y ń s k i ,  Mieczysław 
S z u l c  i Jerzy Z a g r o d n i k .  Obserwa
torzy wykonali w sumie 130 obserwacje w 
29 dniach.

Średnie dzienne względne liczby Wolfa:

KONFERENCJE I ZJAZDY

Forum informacyjne dla młodych 
Europejczyków

W dniach 4, 5 i 6 XII 1992 r. odbyło się w 
Paryżu forum młodzieży z Europy. Nosiło 
ono tytuł Kosmos, Ekologia i Środowisko. 
Zostało zorganizowane w ramach Mię
dzynarodowego Roku Kosmosu dzięki to
warzystwu EURISY (ang. European As
sociation for the International Space Year). 
Celem spotkania było zapoznanie mło
dych ludzi (w wieku od 15 do 18 lat) z 
problemami ochrony środowiska natural
nego i metodami jego badania. Było to 
pierwsze spotkanie tego typu ale postano
wiono, że będą one kontynuowane w przy
szłości np. niedługo w Niemczech i Belgii. 
Tym razem obrady toczyły się w Cite des 
Sciences et de lTndustrie (CSI) — cen
trum konferencyjnym, a zarazem impo
nującym paryskim muzeum techniki.

W spotkaniu uczestniczyło około stu 
młodych osób z 12 krajów Europy, oraz 
reprezentacja Maroko. Serię wykładów 
prowadzili naukowcy — przedstawiciele 
ośrodków badawczych z krajów stowarzy
szonych w Europejskiej Agencji Kosmicz
nej (ESA). Według mnie najbardziej za
sługiwały na uwagę dwa wykłady. Pierwszy 
z nich został wygłoszony przez B. P e l e -

1 .. 101 9.... ....88 17, „....53 75 157
7 .... 97 10.... ....83 18 ....99 76.... 178
3... ..106 11.... ....63 19 ....92 77,,,,.—

4... ..116 12.... ....41 70 ....85 78.....—

S .. 11'6 13.... .79 71 ...111 79 148
6 .. 106 14.... ....46 77.,., ....97 30... 107
7 .. 104 15.... ....36 73 ... 132 31.... 87
8 .... 95 16.... ....59 74 ...114

Średnia miesięczna względna liczba 
Wolfa w październiku 1992 r. wyniosła 92.7 
(92 5)

Średnia względna liczba Wolfa z jed
nego obrotu Słońca wyniosła 77.4 (79.1) 

W nawiasach podano średnie liczone 
bez współczynników obserwatorów.

Janusz W. Kosiński

Łukasz M. Błęcki, a u to r  spraw ozdania z forum  nilu 
dzieżowego w Paryżu, przy swoim plakacie.

q u e r ’a z obserwatorium w Aniane we 
Francji i nosił tytuł 1492-1992 — Od stat
ków Kolumba do rakiet sondujących. W re
feracie tym przedstawiona została, między 
innymi, historia odkryć dokonanych w 
Układzie Słonecznym. Drugi wykład do
tyczył aktualnie prowadzonych przez ESA 
badań. M. F e a, przedstawiciel ESA,

poem p
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U czestnicy lorum  m łodzieżowego w 1‘aiyżu 1’rzemyslaw K ordos (z lewejj i M ichalski przy wspólnym 
plakacie.

omówił takie programy jak: ERS-1, ME- 
TEOSAT, Poem-1, SPOT, Tbpex-Poseidon. 
Bardzo ciekawy był również film pod tytu
łem 1001 zwierciadeł obserwujących Zie
mię, przedstawiający możliwości zastoso
wania statków orbitalnych, dla celów ob
serwacji środowiska. Zaprezentowano też 
najnowszą technikę (video-<lisc) przecho
wywania i analizowania danych pochodzą
cych z satelitów meteorologicznych. Przed
stawiciel francuskiego Ministerstwa Edu
kacji, M. Va u z e 11, opowiedział o wyko
rzystaniu danych pochodzących z sateli
tów w niektórych szkołach.

Każdy z młodych uczestników miał moż
liwość prezentacji (6 XII.) swojej pracy w 
postaci plakatu, programu komputerowe
go lub przezroczy, oraz krótkiego omó
wienia je} treści. Przeważały opracowania 
dotyczące stanu środowiska w danym kra
ju lub rejonie, oraz metod jego badania ze

szczególnym uwzględnieniem teledetekcji. 
Mój podziw wzbudziła samodzielna praca 
konstrukcyjna ucznia z Norwegii. Przedsta
wił urządzenie do odbioru i przetwarzania 
danych z satelity METEOSAT. Zaprezen
towano też wyniki pomiarów zanieczysz
czenia wód i powietrza wykonane samo
dzielnie przez młodych przedstawicieli 
szkół z Norwegii i Niemiec.

Polska delegacja składała się z sześciu 
osób: trzech z liceów warszawskich i po 
jednej z: Bielska Podlaskiego, Katowic i 
Piaseczna. Nasze plakaty dotyczyły oceny 
stanu środowiska na Śląsku i w Sudetach, 
oraz prezentowały satelitarne metody ba
dawcze stosowane w Polsce (w Centrum 
Badań Kosmicznych i Instytucie Geodezji 
i Kartografii). Wyróżniono pracę Macieja 
P a n c z y x o w s k i e g o  z III LO w Kato
wicach omawiającą stan zanieczyszczenia 
powietrza na Śląsku.
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O rganizatorzy zapewnili uczestnikom dokładne zwiedzanie muzeum techniki w 
również innego typu przyjemności: była CSI.
np. przejażdżka statkiem  po Sekwanie i Łukasz M. Blęcki

KRONIKA PTMA

Zbigniew Kowalski (1924-1992)

D nia 8 grudnia 1992 roku zmarł Prof, dr 
hab. Zbigniew  K o w a l s k i  Prezes Pol
skiego Tbwarzystwa Miłośników A strono
mii w łatach 1989-1992. U rodził się w 
Krakowie 3 sierpnia 1924 roku. A strono

mią interesow ał się od najmłodszych lat. 
Pierwsze jego zainteresowania astrono
miczne kształtowały się w małym często
chowskim obserw atorium  blisko Jasnej 
G óry prowadzonym przez księdza B. 
M e 11 e r a (ówczesnego sekretarza Czę
stochowskiego Oddziału Polskiego Tbwa- 
rzystwa Przyjaciół A stronom ii). Po d ru 
giej wojnie światowej mieszka w K rako
wie, gdzie rozpoczyna studia astronom icz
ne pod kierunkiem  prof. T  B a n a c h i e -  
w i c z a .  Rozpoczyna również studia m a
tematyczne pod kierunkiem  Profesora T. 
W a ż e w s k i e g o .  Jest magistrem astro 
nom ii i matematyki. Pracę rozpoczyna w 
Uniwersytecie Jagiellońskim  jako m ate
matyk. Przechodzi przez wszystkie szczeb
le kariery m atem atyka i od lat jest profe
sorem  tej dyscypliny, specjalistą od rów
nań różniczkowych. Do Polskiego Tbwa- 
rzystwa M iłośników A stronom ii wstępuje 
11 listopada 1948 roku, natychmiast po

odrodzenia się Tbwarzystwa po wojnie i 
jest wpisany do rejestru PTM A  pod nu
merem 347. W okresie prezesowania w 
PTM A był inicjatorem  wielu ciekawych 
akcji. Tb za jego kadencji rozpoczęto wy
dawanie serii Biblioteka Uranii, zakupio
no dla Tbwarzystwa nowoczesną apara
turę i teleskopy. Specjalnie interesow ała 
Go optyka astronom iczna i obserwacje. 
W spólnie z L . N e w e l s k i m  rozpoczęli 
pisanie pracy o optyce astronom icznej za
wierającą wiele ciekawych, nowatorskich 
informacji i rozwiązań (oby ta praca zo
stała dokończona). Odszedł od nas w spa
niały Człowiek o ogrom nej wiedzy zawsze 
życzliwy i chętny do udzielenia fachowej 
konsultacji. Żegnając G o przy ostatniej 
posłudze na wiązance pogrzebowej umieś
ciliśmy szarfę z napisem „Kochanemu Pre
zesowi Polskie Tbwarzystwo M iłośników 
A stronom ii”.

H.B.

Aleksander Szalkowski (1908-1992)

Dnia 27 lutego 1992 roku zmarł mgr inż. 
A leksander S z a f k o w s k i  Członek H o 
norowy Polskiego Tbwarzystwa Miłośników

A stronom ii. Urodził się 6 października 
1908 roku w Moskwie. M atka jego M aria
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pochodziła z rodziny Odlanickich-Poczo- 
buttów (słynnego astronoma polskiego z 
Wilna z końca XVIII stulecia). Młodość 
swoją spędził na Wileńszczyźnie. Z  zawo
du inżynier budowlany i architekt. Po Po
wstaniu Warszawskim wraz z rodziną zos
taje wywieziony do Wrocławia, gdzie po 
wojnie aktywnie działa na rzecz odbudowy 
i rozbudowy miasta. Jest jednym z twór
ców Wrocławskiego oddziału naszego To
warzystwa. W połowie lat pięćdziesiątych 
doprowadza do zawarcia umowy dzierża
wnej pomiędzy władzami Wrocławia, a 
PTMA, na mocy której budynek na Wzgó
rzu Partyzantów przejmuje do roku 1999 
Tbwarzystwo. Jest bardzo aktywnym po
pularyzatorem spraw miłośniczych astro
nomii we Wrocławiu. Uznając Jego zasłu
gi dla Tbwarzystwa i popularyzacji astro
nomii Walny Zjazd Delegatów PTMA w 
Krakowie w roku 1986 nadaje Mu tytuł 
Honorowego Członka PTMA Jego śmierć 
jest bolesną stratą dla Tbwarzystwa.

U. B.

Wakacje młodych astronomów z Torunia

Członkowie toruńskiego Międzyszkolne
go Koła Młodych Astronomów przy Uni
wersytecie Mikołaja Kopernika podczas 
wakacji roku 1992 rozbili namioty wśród 
pięknych krajobrazów Szwajcarii Kaszub
skiej. Obóz — pod kierownictwem pana 
doktora Marka M u ć k a  — trwał od 15 
do 29 lipca. Oprócz toruńczyków uczest
niczyli w nim także goście z Czarnego i 
Wronkowa kolo Szczecinka oraz z Łaska 
(woj. sieradzkie). Pogoda niestety nie sprzy
jała obserwacjom. Dni były co prawda u- 
palne i bezchmurne, ale wieczorem nad-

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Bogusława Humik, Hieronim Hurnik: Me- 
teoroidy, meteory, meteoryty. Wydawnic
two Naukowe UAM, Poznań 1992, stron 
138, nakład 820 +  80 egz.

Jest to pierwsza książka, która tak szcze
gółowo opisuje najdrobniejsze ciała Ukła-

ciągały chmury, a w nocy kilka razy pa
dało. Mieliśmy zatem zaledwie kilka nocy 
obserwacyjnych. Jedna z nich wynagro
dziła nam jednak długie oczekiwanie: ta
kie niebo rzadko się zdarza nad Polską 
— Droga Mleczna jaśniała od horyzontu 
po horyzont. Była to w zasadzie jedyna 
noc, podczas której mogliśmy obserwo
wać gwiazdy zmienne.

Na braku pogody zyskała jednak „dzia
łalność kulturalno-oświatowa” obozu. 
Nie musieliśmy odsypiać nocnych dyżu
rów, więc organizowaliśmy wycieczki. Zwie
dziliśmy Kartuzy, Kościerzynę, Gdynię; nie 
zaniedbywaliśmy także pobliskich wznie
sień. Wbrew pozorom widoki z Wieżycy, 
którą mieliśmy całkiem blisko, nie ustę
pują temu, co można zobaczyć ze Śnieżki 
na przykład. Może nie tak wysoko, ale to 
zestawienie — góry i woda... Jeziora, któ
rego brzegi mieliśmy o dwa kroki, również 
nie zaniedbywaliśmy. Bardzo aktywnie dzia
łało też „kółko brydżowe”, które do swo
jej dyspozycji miało całe wieczory.

Brak pogody do obserwacji nie poz
walał natomiast nikomu wykręcać się od 
słuchania referatów, wygłaszanych przez 
uczestników obozu. A referaty te dotyczy
ły rozmaitych zagadnień — m. in. „kandy
datów” na czarne dziury i zderzeń galak
tyk. W ten sposób czas mijał szybko, aż 
wreszcie przyszło się rozstać. Na zakoń
czenie uroczyście pożegnaliśmy naszego 
wspaniałego opiekuna — dra Marka Mu
ćka. Pan Marek wyprowadził się z Tbrunia, 
opuszczając Sekcję Obserwatorów Komet, 
toruńskie PTMA i Koło Młodych A stro
nomów.

Adam Frankowski

du Słonecznego, prezentując przy tym naj
wyższy naukowy poziom. Książka składa 
się z trzech rozdziałów, co zasugerowane 
jest w tytule i ukazuje los drobnych ciał 
Układu Słonecznego, od ich powstania do 
momentu ich badań na Ziemi, gdy po prze-
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locie przez ziemską atmosferę spadają i są 
odnajdywane.

W rozdziale „Małe ciała Układu Sło
necznego” meteoroidy przedstawione są 
na tle innych małych ciał: księżyców pla
net, małych planet oraz komet. O każdej 
grupie ciał podane są najważniejsze infor
macje, często zestawione w tabelach, co 
znakomicie ułatwia znalezienie potrzeb
nych danych. Rozdział ten nie jest nad
miernie rozbudowany, ponieważ w litera
turze polskiej można znaleźć inne książki, 
w których omówiono księżyce planet lub 
komety, często są one nawet bogato ilus
trowane.

Rozdział drugi — „Meteory” omawia 
wędrówkę m eteoroidu przez atmosferę 
ziemską. Obserwacje meteorów informu
ją nie tylko o samym ciele meteoroido- 
wym, ale także o warunkach panujących w 
atmosferze ziemskiej. W kilku przypad
kach udało się na podstawie obserwacji 
przelotu meteoru wyznaczyć jego orbitę 
przed wejściem w atmosferę Ziemi i uzys
kać dowód, że meteoroidy pochodzą z pa
sa planetoid. Ciekawe są również infor
macje o kraterach meteorytowych.

Największy jest rozdział „Meteoryty”, 
zajmuje bowiem ponad połowę objętości 
książki. Jest to najbardziej uporządkowa
ny i rzetelny zbiór informacji o meteory
tach, jaki można przeczytać po polsku. 
Przedstawiona jest klasyfikacja meteory
tów, ich wiek oraz pochodzenie.

Jeśli książki o meteorytach piszą pe
trografowie i mineralodzy, to dla astrono

mów duże partie tych książek są zupełnie 
nieczytelne. Używanie bardzo fachowej ter
minologii, omawianie dziesiątków niezna
nych minerałów i brak informacji o po
chodzeniu meteorytów stwarza wrażenie, 
że mowa jest o egzotycznych zbiorach mi
neralogicznych, a nie o ciałach przybyłych 
z Kosmosu. Dlatego przeciętny astronom 
i miłośnik astronomii już po przekartko- 
waniu takiej książki czuje się zupełnie roz
grzeszony ze swej meteorytowej niewie
dzy. Książka Meteoroidy, meteory, meteory
ty nie „straszy” czytelników setkami ter
minów z zakresu petrografii i mineralogii. 
Owszem występują takie terminy, ale w 
zakresie zupełnie niezbędnym dla charak
terystyki meteorytów.

Gdyby chciało się określić recenzowa
ną książkę w jednym zdaniu, to należałoby 
napisać, że jest to maksimum treści w mi
nimum objętości na temat sygnalizowany 
w tytule. Do istotnych walorów tej książki 
zaliczyłabym również bardzo logiczny i 
przejrzysty układ, wiele tabel i rysunków 
oraz zdjęć (szkoda, że tylko czarno-bia
łych), a także spis literatury (178 pozycji). 
Szczególnie tak bogaty spis literatury jest 
bardzo cenny dla wszystkich pragnących 
rozszerzyć swe wiadomości na temat me
teorytów i ich pochodzenia.

Zachęcając do zapoznania się z tą książ
ką informuję, że można ją nabyć w Plane
tariach Śląskim oraz Olsztyńskim, a także 
w księgarniach ORPAN. W Planetarium 
Olsztyńskim jej cena wynosi 20 000 zł.

Jadwiga Biała

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Maj 1993 r.

Słońce: Wędrując po ekliptyce stale odda
la się od równika niebieskiego, a w związ
ku z tym w ciągu miesiąca dnia przybywa o 
półtorej godziny: w Warszawie 1 maja Słoń
ce wschodzi o 5h6m, zachodzi o 20h4m, a 31 
maja wschodzi o 4h21m, zachodzi o 20h46m. 
W maju Słońce wstępuje w znak Bliźniąt.

21 maja po południu zdarzy się czę
ściowe zaćmienie Słońca, widoczne także

w północnej Europie. Szczegóły dotyczą
ce zaćmienia podajemy w tekście Kalen
darzyka pod odpowiednią datą.
Księżyc: Bezksiężycowe noce będziemy 
mieli w drugiej połowie miesiąca, bowiem 
kolejność faz Księżyca jest w maju nastę
pująca: pełnia 6d6h, ostatnia kwadra 13d14h, 
nów 21d16h i pierwsza kwadra 28d20h. W 
perygeum Księżyc znajdzie się dwukrotnie,
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D an e  dla obserw atorów  Słońca (na 14h czasu w schod .-eu rop .)

Data
1993

P Bo Lo Data
1993

P Bo Lo

V 1 -24?05 -4? 10 115?88 11 V 17 -20?26 -2?36 264?32
3 -23.68 -3.90 89.44 19 -19.67 -2.13 237.86
5 -23.28 -3.68 99.24 21 -19.06 -1.90 211.40
7 -22.84 -3.48 36.56 23 -18.41 -1.66 184.94
9 -22.38 -3.26 10.12 25 -17.74 -1.43 158.48

11 -21.90 -3.04 343.67 27 -17.06 -1.19 132.02
13 -21.38 -2.82 317.22 29 -16.35 -0.95 105.56
15 -20.83 -2.59 290.77 31 -15.62 -0.71 79.10

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy; 
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
10d8h22m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

4 i 31 maja, a w apogeum 15 maja o 
północy.
Planety i planetoidy: Rankiem nad wscho
dnim horyzontem świeci pięknym blas
kiem W e n u s  jak gwiazda -4.5 wielkoś
ci. M a r s  widoczny jest wieczorem na 
granicy gwiazdozbiorów Raka i Lwa. Mars 
ciągle oddala się od Ziemi i w ciągu mie
siąca jasność jego spada od +1 do +1.4 
wielk. gwiazd. J o w i s z a  możemy obser
wować w pierwszej połowie nocy jako jas
ną gwiazdę -2.3 wielkości w gwiazdozbio
rze Panny; przez lunety możemy śledzić 
ciekawe zjawiska w układzie czterech naj
jaśniejszych księżyców Jowisza. S a t u r n  
widoczny jest rankiem nad wschodnim ho
ryzontem jako gwiazda +0.9 wielkości. 
U r a n  6 wielk. gwiazd, i N e p t u n  8 
wielk. gwiazd, także widoczne są nad ra
nem, ale w gwiazdozbiorze Strzelca w trud
nych warunkach obserwacyjnych. P 1 u - 
t o n widoczny jest przez całą noc na gra
nicy gwiazdozbiorów Wagi i Węża, ale tyl
ko przez duże teleskopy (ok. 14 wielk. 
gwiazd.). M e r k u r y  jest w tym miesią
cu niewidoczny, podobnie jak cztery naj
większe planetoidy.
Meteory: Od 1 do 8 maja promieniują 
meteory z roju A k w a r y d ó w .  Radiant 
roju leży na równiku niebieskim w gwiaz
dozbiorze Wodnika i ma rektascensję

22h24m. W tym roku warunki obserwacji 
nie są dobre (Księżyc bliski pełni).

* * *

2/3d Księżyc 2 i jego cień przechodzą 
na tle tarczy Jowisza. Księżyc 2 rozpocznie 
przejście o 22h54"\ a jego cień o 24h24ra. 
Księżyc kończy przejście o l h21m, a cień o 
2h52m.

3d17h Złączenie Księżyca z Jowiszem w 
odl. 7°.

3/4d O l h17m obserwujemy początek 
zakrycia 1 księżyca Jowisza przez tarczę 
planety.

4/5d Wieczorem księżyc 2 ukryty jest w 
cieniu Jowisza, a księżyc 1 zbliża się do 
brzegu tarczy. O 21h49m obserwujemy ko
niec zaćmienia 2 księżyca; pojawi się on 
nagle w polu widzenia lunety odwracającej 
w odległości równej promieniowi tarczy 
planety od jej prawego brzegu. O 22h35m 
obserwujemy początek przejścia księżyca 
1, a o 23h22m jego cienia na tle tarczy pla
nety; księżyc 1 zakończy przejście o 0h47m, 
a jego cień o l h33m.

5d Wieczorem księżyc 1 ukryty jest w 
cieniu Jowisza. O 22h45m obserwujemy ko
niec zaćmienia tego księżyca (blisko pra
wego brzegu tarczy w lunecie odwraca
jącej).

7d6h Wenus osiąga maksimum swego 
blasku (-4.5 wielk. gwiazd.) w tym okresie
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widoczności. Wieczorem obserwujemy 
przejście 3 księżyca i początek przejścia 
jego cienia na tle tarczy Jowisza; księżyc 3 
rozpocznie przejście o 21h32m, a zakończy 
o 24h17m, natomiast jego cień pojawi się 
na tarczy planety o 24h54m.

1 l d Księżyc znajdzie się w złączeniu ko
lejno z dwiema planetami: o l h z Nep
tunem w odl. 3°, a o 4h z Uranem w odl. 4°. 
Wieczorem księżyc 2 Jowisza ukryty jest w 
cieniu planety, a księżyc 1 zbliża się do 
brzegu tarczy; o 24h23m obserwujemy jed
nocześnie koniec zaćmienia 2 księżyca i 
początek przejścia księżyca 1 na tle tarczy 
planety.

12d Księżyc 1 Jowisza przechodzi za tar
czą i przez strefę cienia planety. O 21h31m 
nastąpi początek zakrycia, a o 24h40m ko
niec zaćmienia tego księżyca.

13d Wieczorem księżyc 1 przechodzi na 
tle tarczy Jowisza i jest niewidoczny, nato
miast widoczny jest na niej jego cień. Księ
życ 1 zakończy przejście i ukaże się w po
bliżu brzegu tarczy o 21hl m, natomiast je
go cień będzie wędrował po tarczy planety 
do 21h56m.

14d9h Złączenie Saturna z Księżycem 
w odl. 7°.

14/15d Księżyc 3 Jowisza zbliża się po
woli do brzegu tajxzy planety, by o l h2m 
rozpocząć przejście na jej tle.

15dl h Pluton w opozycji.
16d5h Górne złączenie Merkurego ze 

Słońcem.
18d2h Złączenie Wenus z Księżycem w 

odl. 6°. Wieczorem może nam się uda za
obserwować koniec zaćmienia 3 księżyca 
Jowisza o 21h44m, a o 22h31m z pewnością 
łatwo zaobserwujemy początek zakrycia 2 
księżyca Jowisza przez tarczę planety.

19d O 23h20m obserwujemy początek 
zakrycia 1 księżyca Jowisza przez tarczę 
planety.

20d Wieczorem księżyc 1 przechodzi na 
tle tarczy Jowisza i jest niewidoczny, ale

na tarczy planety do 21h25m widoczny jest 
cień księżyca 2! Cień księżyca 1 pojawi się 
na tarczy planety o 21h39m. Koniec przejś
cia księżyca 1 obserwujemy o 22h50m, a 
jego cienia o 23h50m.

21d Częściowe zaćmienie Słońca wido
czne w Ameryce Północnej, na Grenlandii 
oraz w północnej Europie. Podajemy mo
menty faz zaćmienia:

14h19m początek zaćmienia,
16h19m największa faza zaćmienia (0.7 

średnicy tarczy Słońca),
18h20m koniec zaćmienia.
21d3h0m Słońce wstępuje w znak Bliź

niąt, jego długość ekliptyczna wynosi wów
czas 60°.

25d Księżyc 2 zbliża się do brzegu tar
czy Jowisza, a księżyc 3 niedawno prze
szedł za tarczą planety i już się oddala od 
jej prawego brzegu (w lunecie odwracają
cej). Ale o 22h58m księżyc 3 zniknie nagle 
w cieniu planety (początek zaćmienia), na
tomiast o 24h54m obserwujemy początek 
zakrycia księżyca 2 przez tarczę Jowisza.

27d9h Mars w złączeniu z Księżycem w 
odl. 7°. Księżyc 1 zbliża się do brzegu tar
czy Jowisza, ale na tarczy planety widocz
ny jest cień jego 2 księżyca. Księżyc 1 roz
pocznie przejście na tle tarczy o 22h28m, a 
jego cień pojawi się na tarczy planety o 
23h34m; teraz do 24h2m (koniec przejścia 
cienia księżyca 2) na tarczy Jowisza wi
doczne będą dwa cienie jego księżyców. 
Księżyc 1 zakończy przejście o 24h39m, a 
jego cień godzinę później.

28d Księżyc 1 przechodzi za tarczą i 
przez strefę cienia Jowisza. O 22h58m ob
serwujemy koniec zaćmienia tego księżyca.

30d23h Złączenie Jowisza z Księżycem 
w odl. 7°.

Momenty wszystkich zjawisk podane 
są w czasie wschodnio-europejskim (cza
sie letnim w Polsce).

Opracował G. Sitarski

Sprzedam teleskop „MICAR-1” 110x805 mm z wyposażeniem. Krzysztof 
Borucki, 02-685 Warszawa, ul. S. Bryły 1 m 85, tel. 47-98-95.
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OGŁOSZENIA

Ogólnopolski Konkurs Fotografii

Zasięg konkursu: teren całego kraju. 
Uczestnicy: amatorzy astronomii i fotografii. 
Wiek bez ograniczeń.
Cel konkursu: popularyzacja astronomii i fo
tografii astronomicznej.
Organizatorzy: Olsztyńskie Planetarium i Ob
serwatorium Astronomiczne, Olsztyński Od
dział Polskiego Towarzystwa Miłośników As
tronomii.

Konkurs ASTROFOTO rozpoczęty zostanie 
w dniu 1 XII 1992. Uczestnicy konkursu od 
tego czasu mogą wykonywać swoje prace. 
Organizatorzy nie stawiają żadnych warun
ków dotyczących sprzętu i technik fotografi
cznych. W dniu 1 IV 1993 roku upływa termin 
nadsyłania prac. Liczba nadesłanych prac 
od jednego autora jest nieograniczona. Wa
runkiem przyjęcia pracy jest format odbitki 
nie mniejszy niż 13x18 cm, (może być więk
szy). Odbitka nie może być zdjęciem wcześ
niej już eksponowanym lub publikowanym. 
Zdjęcia mogą być wykonane na materiałach 
czarno-białych, jak i kolorowych. Do zdjęcia 
należy dołączyć opis składający się z:

Astronomicznej ASTROFOTO’93

-  Imienia i nazwiska autora,
-  Dokładnego adresu autora,
-  Daty wykonania zdjęcia,
-  Czasu ekspozycji (w przypadku astro- 

grafów, czas od momentu otwarcia przy
rządu do momentu zamknięcia),

-  Użyty materiał fotograficzny,
-  Rodzaj obróbki (w przypadku samodziel

nej obróbki podać czas wywoływania i 
utrwalania),

-  Warunki atmosferyczne,
-  Sprzęt, jakim zdjęcie zostało wykonane 

(aparat, użyta optyka, filtry, lub typ i para
metry optyki teleskopu czy astrografu),

-  Miejsce wykonania zdjęcia.
Zdjęcia zostaną ocenione przez komisję, 

a w dniu 8 V 1993, odbędzie się rozstrzyg
nięcie konkursu, przyznanie nagród autorom 
najlepszych prac oraz otwarcie wystawy zło
żonej z prac nadesłanych na konkurs.

Adres na który należy przesyłać prace: 
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium As
tronomiczne, Al. Marszałka Józefa Piłsudskie
go 38, 10-450 Olsztyn, z dopiskiem ASTRO
FOTO.

Announcement of the IAYC 1993

IAYC 1993. August 5th -  26th 1993 
29th International Astronomical Youth 
Camp in Coucouron (Ardeche), France

To participate in an IAYC means really to 
follow your hobby, to spend nice summer 
holidays, to meet many new friends and to 
experience the fantastic camp atmosphere.

The IAYC is an international youth camp 
with participants from at least 12 different 
countries of the world and is organized for 24 
years now. The camp-language is English, 
where normal school knowledges are suffi
cient. For three weeks you can work in two of 
eight working groups together with other parti
cipants on astronomical projects; you can 
find everything between night observations 
and theoretical problems. Here plays the fun 
on the own work and the event to participate 
in an international grup a big role. The wor
king groups will be lead by experienced 
amateur astronomers from the IAYC team.

In 1993 we offer 8 working groups with 
the following themes:

•  Astrophysics
•  Celestial Mechanics
•  Galaxies
•  Gravitation and Cosmology
•  Light and Matter
•  Meteors
•  Practical Astronomy
•  Stars and Stellar Systems

The participants may choose two of these 
groups in their application. One group will be 
attended in the first half of the camp and in 
the middle of the camp you will change to the 
other choice. Who wants to work on longer 
projects stays in one working group during 
the whole camp.

Apart from the astronomical programme 
there are wide non-astronomical activities like 
group games, singing evenings, hiking tours 
and an excursion day.
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The IAYC 1993 takes place from August 
5th to August 26th in Coucouron in southern 
France. Coucouron is a small village in a 
hight of 1000 m, in the near of the Massif 
Central about 150 km southwest of Lyon. So 
the next IAYC is placed in the nice landscape 
Ard6che promising best weather conditions 
for astronomical observations.

The accomodation will be a house, that 
offers much space for all participants, wor
king groups and our own darkroom. We will 
do the observations on a place near of the 
house, which offers enough space for all 
instruments. The camp site promises best 
observation conditions, because the few

C O N T E N T S

K. Z i o ł k o w s k i
Do asteroids and comets

surrounding street lamps will be switched off 
for us.

Everybody from 16 to 24 years who is 
able to communicate in English can partici
pate in the IAYC. The participation fee for 
accomodation, full board and programme, 
including the excursion, will be prospectively 
DM 880.

If you are interested in a participation you 
can order free of charge detailed information 
and an application form from

IWA e. V. c/o Erwin van Ballegoy
Willemsweg 41
NL 6531 DB Nijmegen
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threaten Earth?
S. R. B r z o s t k i e w i c z  

And still it keeps spinning...
W. B o r  c z y k 

Remarks on astronomical interpretation 
of stone ring system in Odry 
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IS. E o p >1 n k 
SaMCiaiiMii no nonofly 
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OBJAŚNIENIA ZDJĘĆ NA OKŁADCE:
Pierwsza strona okładki: Krater meteorowy w Arizonie o średnicy 1.2 km i głębokości 200 m powstały 

prawdopodobnie 50 tys. lat temu.
Druga strona okładki: Zdjęcie błyskawicy wykonane przez Mieczysława Sikorę z Lublina wyróżnionego w 

konkursie Uranii na wakacyjne zdjęcie nieba.
Trzecia strona okładki: Tzw. Geoda czyli fragment Citć des Sciences et de 1'Industrie — słynnego muzeum 

techniki w Paryżu; jest to kula o średnicy 36 m, w której wnętrzu znajduje się sala kinowa z półkolistym 
ekranem o powierzchni 1000 m ; powłoka kuli złożona jest z 6433 trójkątnych luster, w których odbija 
się całe sklepienie nieba tworząc niezwykły widok (patrz Konferencje i Zjazdy).

Czwarta strona okładki: Krater meteorowy Gosses Bluff w Australii o średnicy około 22 km, którego wiek 
szacuje się na 142.5 min lat.

U R A N IA  — Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Redaguje kolegium: 
Krzysztof Ziołkowski — redaktor naczelny, M agdalena Sroczyńska-Kożuchowska — sekretarz 
redakcji. A dres redakcji: ul Bartycka 18, 00-716 Warszawa. Adres adm in istracji: Z arząd Główny 
PTM A , ul. św. Tomasza 30/8, 31-027 Kraków, tel. 22 38 92; nr konta PKO I OM  Kraków 
35510-16391-132. Koszt wytworzenia tego zeszytu 19 000 zł.

Druk: Z akład Poligraficzny Wydawnictwa PLATAN, Kryspinów 189, 32-060 Liszki
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Rozpoczętą w poprzednim nume
rze analizę zagrożenia, jakie mogą sta
nowić planetoidy i komety, kontynu
ujemy artykułem dra Macieja BZO
WSKIEGO, w którym znajdziemy o- 
mówienie zagadnień zabezpieczenia 
Ziemi przed uderzeniem w nią nie
wielkiego ciała niebieskiego. Wpraw
dzie prawdopodobieństwo takiej ka
tastrofy jest bardzo małe i nie uza
sadnia niepokoju o przyszłość, nie
mniej jednak rozwój nauki nie poz
wala przejść obojętnie wobec proble
mów ujawnianych najnowszymi od
kryciami Dobrze, że to one właśnie 
coraz bardziej absorbują naszą ener
gię i emocje, a nie jakieś pseudoprob- 
lemy, które nie tak dawno jeszcze prze
cież nie dawały spokoju nawet astro
nomom. Odchodząc od absurdów nie
dawnej przeszłości warto jednak cza
sem zdać sobie z nich sprawę gdyż mo
gą być przestrogą i ostrzeżeniem. Ta
ką rolę pełni artykuł prof. Józefa 
SMAKA o ciekawej gwieździe zmien
nej, ukazujący przykład ingerencji cen
zury w prace naukowe. Aby nie pozo
stawiać jednak Czytelnika w ewentu
alnym odczuciu znikomej szkodliwoś
ci takich działań przytaczamy w dzia
le To i owo inne przykłady „czujności” 
cenzury, które — jak się wydaje — 
nie pozostawiają już żadnych złudzeń 
co do skutków nawet w tak apolitycz
nej dziedzinie jak astronomia.

Wśród innych tematów tego nume
ru zwracamy w szczególności uwagę 
na obficie prezentowane w nim nie
które wyniki uzyskane dzięki sondom 
kosmicznym Voyager 2 i Galileo. Pier
wsza kończy swą niezwykłą misję w 
Układzie Słonecznym, a druga dopie
ro rozpoczyna, ale rezultaty obu cią
gle fascynują i budzą podziw. Będzie
my jeszcze często do nich wracać.

\_______________________ )
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Józef Smak — Warszawa

JAK GWIAZDA ZMIENNA AM CVn ZAGRAŻAŁA 
USTROJOWI ZWIĄZKU RADZIECKIEGO

W 1954 roku Merle Wa I k e r odkrył, że 
Nowa Herkulesa z 1934 roku — DQ Her 
— jest gwiazdą zaćmieniową o bardzo krót
kim okresie orbitalnym wynoszącym 4 go
dziny i 39 minut. Odkrył ponadto, że jej 
jasność wykazuje oscylacje o amplitudzie 
kilku setnych wielkości gwiazdowej i zdu
miewająco -  jak na owe czasy -  krótkim 
okresie 71 sekund! Przez szereg lat przy
jęto uważać, że zmienność ta jest wyni
kiem pulsacji białego karła, będącego jed
nym ze składników układu (dopiero zna
cznie później miało się okazać, że 71-se- 
kundowy okres jest okresem obrotu białe
go karła). Wkrótce potem Zdenek K o - 
p a 1 zauważył, że bardzo ciasny układ po

mysłu, który przyszedł mi do głowy, gdy w 
1961/62 roku pracowałem w Obserwato
rium Licka, gdzie obok obserwacji wcho
dzących w zakres mych asystenckich obo
wiązków starałem się także obserwować 
coś „dla siebie”. Pomysł był prosty: po
szukać zmienności — i to zmienności krót
kookresowej — wśród białych karłów. Dziś, 
gdy znamy dziesiątki (a może już setki) 
pulsujących białych karłów, pomysł taki 
może wydać się banalnym. Ale wtedy...

Pierwsze próby były negatywne: kolej
ne białe karły ze sporządzonej przeze in
nie listy nie wykazywały żadnej mierzalnej 
zmienności. Ale oto, pewnej nocy — było 
to 3/4 lutego 1962 roku — piórko samopi-

Rys. 1. Rejestrogram zmian blasku HZ 29 =  AM CVn w nocy 3/4 lutego 1962 roku. Pomiary wykonano w 
ultrafiolecie, teleskopem Crossleya w Obserwatorium Licka. Czas (mierzony w Pacific Standard Time) bieg
nie od prawej do lewej. Pozioma kreska na dole, to poziom tła nieba.

dwójny złożony z dwu białych karłów mó
głby mieć okres rzędu 1 minuty, zaś zać
mienia w takim układzie trwałyby zale
dwie po kilka sekund!

Powyższe fakty stały się źródłem po-

su zaczęło rysować (rys. 1) wyraźną krzywą 
zmian blasku o amplitudzie ok. 0.03-0.04 
mag. i okresie ok. 9 minut! Obserwowa
nym obiektem była słaba niebieska gwiaz
da, odkryta przed laty przez H u m a s o -
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n a  i Z w i c k y ’e g o  i oznaczona ich 
numerem katalogowym: HZ 29. Wśród 
znajdujących się na mojej liście gwizd, wy
różniała się ona już wcześniej wyglądem 
widma: był to helowy biały karzeł, bez śla
du wodoru w atmosferze, o nietypowo sła
bych liniach widmowych. Wkrótce miało 
się okazać, że nie jest to jedyna jej oso
bliwość. Postanowiłem, oczywiście, zebrać 
jak najwięcej pomiarów odnoszących się 
do nowoodkrytej zmienności, ale w tra
kcie kolejnych nocy miałem się przeko
nać, że tak „ładne” zmiany blasku, jakie 
zarejestrowałem pierwszej nocy były czymś 
wyjątkowym (miałem szczęście!); bywały 
noce, gdy zmienność gwiazdy zdawała się 
wręcz ginąć w szumie kwantowym...

Sfrustrowany, schowałem „na półkę” 
cały zebrany przez siebie materiał, by po
wrócić do niego dopiero po kilku latach, z 
zamiarem wykonania staranniejszej anali
zy, która pozwoliłaby oddzielić zmienność 
gwiazdy od błędów i szumu. Okazało się 
wtedy, że zmienność blasku występowała 
zawsze, nawet wtedy, gdy wcześniejsza dia
gnoza, oparta o powierzchowne oględziny 
rejestrogramów, nie była oczywista. Ana
lizując kształt uśrednionych krzywych bla
sku stwierdziłem też, że kolejne cykle 9- 
minutowe nie są identyczne i że okres 
zmienności jest dwukrotnie dłuższy; z mo
jej analizy wynikało, że wynosi on ok. 17.5 
minuty. W tym miejscu pojawił się jednak 
kolejny kłopot: zmiany blasku obserwo
wane w różne noce nie dawały się połączyć 
jednym okresem... Niezrażony tym niepo
wodzeniem postanowiłem jednak wszyst
ko to opublikować, wysuwając w podsu
mowaniu hipotezę, że HZ 29 jest ukła
dem podwójnym, złożonym z dwu białych 
karłów, o rekordowo krótkim okresie or
bitalnym wynoszącym właśnie ok. 17.5 mi
nuty.

W następnych latach HZ 29, która ja
ko gwiazda zmienna uzyskała oznaczenie: 
AM CVn, zrobiła „karierę”. Stała się obie
ktem obserwacji fotomctrycznych i spek
troskopowych oraz przedmiotem speku

lacji teoretycznych. Wrócę do nich w dal
szej części artykułu., *  *  *

W 1982 roku wAstronomiczeskom Żur- 
nale ukazała się praca relacjonująca nowe 
obserwacje spektroskopowe AM CVn. Au
torka pracy, N. F. V o j k h a n s k a y a  ze 
Specjalnego Obserwatorium Astronomi
cznego AN ZSRR na Kaukazie, wysunęła 
w niej m. in. interesującą hipotezę, że 17.5— 
minutowy okres może być okresem obro
tu białego karła. Już na początku nie bez 
zdziwienia przeczytałem zdanie: „W 1967 
r. ustalono, że blask AM CVn zmienia się 
z okresem 17.5 min. i amplitudą 0.02 mag”. 
Odnosiło się ono ewidentnie do mnie i do 
mojej pracy, opublikowanej w 1967 r. w 
Acta Astronomica, ale żadnego odsyłacza 
do listy referencji nie było, zresztą lista ta 
publikacji tej nie zawierała! Pominięta zo
stała również moja druga praca z r. 1975. 
Mimochodem zacząłem zastanawiać się, 
czym też mogłem „narazić się” Autorce, 
ale oto czytając dalej natknąłem się na 
rysunek reprodukowany z innej pracy, któ
ra w spisie ’.iteratury miała numer 11 i do 
której — pod ten właśnie numer — odsy
łał stosowny fragment tekstu. Podpis pod 
rysunkiem jednak odsyłał — błędnie! — 
do pracy nr 13... Nagle poczułem się Sher- 
lockiem Holmes’em! 13 — 11 = 2! Logicz
na dedukcja wskazywała, że pierwotny spis 
literatury zawierał o dwie pozycje więcej 
— musiały to być moje dwie prace z Acta 

Astronomica, które tuż przed drukiem usu
nięto, co spowodowało zmianę numeracji 
i tylko w podpisie pod rysunkiem — przez 
przeoczenie — pozostał ślad numeracji 
pierwotnej.

Wkrótce potem riałem  okazję podzie
lenia się tym dziwnym .odkryciem” z jed
nym z moich rosyjskich kolegów. Miałem 
nadzieję, że pomoże on w dalszym rozwią
zaniu zagadki. I nie zawiodłem się! Sasza 
popatrzył na mnie z pobłażaniem, jako że 
dla niego nie była to żadna zagadka. W 
końcu 1980 roku, tj. natychmiast po po
wstaniu „Solidarności”, w Związku Ra-
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dzicckim wprowadzony został ścisły zakaz 
rozpowszechniania jakichkolwiek polskich 
czasopism — od Tygodnika Solidarność po
czynając, a na Trybunie Ludu kończąc — a 
także zakaz cytowania czegokolwiek, co 
ukazywało się w Polsce. Wszystko to mo
gło bowiem godzić — i godziło! — w pod
stawy ustroju Związku Radzieckiego! W 
pierwszej chwili -  nawet wtedy — obję
cie takim zakazem prac drukowanych w 
Acta Astronomica wydało mi się absur-

okresu. W roku 1979 zespół astronomów 
z Obserwatorium McDonalda w Teksasie 
podsumował cały istniejący wówczas ma
teriał wnioskiem, że 17.5 minutowy okres 
AM CVn wydłuża się w fantastycznie szyb
kim tempie 0.012 sekundy na rok. W przy
padku układu podwójnego świadczyłoby 
to o bardzo szybkim przepływie masy po
między składnikami. Ale już w kilka lat 
później ten sam zespół, uzupełniwszy ma
teriał nowymi obserwacjami, zmienił swą

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Rys. 2. Krzywa blasku AM CVn zarejestrowana w 1990 roku 3.6 metrowym teleskopem na Mauna Kea w 
ramach kampanii W ET Na osi pionowej: względne zmiany strumienia promieniowania. Na osi poziomej: czas 
w sekundach; podstawowy okres zmienności wynosi ok. 1051 sekund.

dem. Ale rychło zrozumiałem, że była to 
logiczna konieczność związana z ograni
czonymi możliwościami radzieckiego apa
ratu cenzury. Przecież po to, by „zwolnić” 
opublikowany w Acta Astronomica arty
kuł o AM CVn potrzebna byłaby decyzja 
kompetentnego cenzora odnośnie tego czy 
artykuł ten jest, czy też nie jest zagroże
niem dla podstaw ustroju. A przecież ta
kich czasopism naukowych i popularno
naukowych ukazywało się w Polsce setki. 
Aby temu podołać, cenzura musiałaby za
angażować dziesiątki lub setki astronomów, 
fizyków, biologów, i to ludzi pewnych pod 
względem ideologicznym... Znacznie proś
ciej było wprowadzić jeden, totalny zakaz... 

*  *  *

A co dalej z AM CVn? W ciągu ponad 
30 lat zebrano ogromną ilość pomiarów 
fotometrycznych, których celem było m. 
in. uzyskanie jakichś pośrednich argumen
tów na rzecz hipotezy podwójności, a tak
że odkrycie i zbadanie ewentualnych zmian

konkluzję na przeciwną: okres miałby się 
skracać w tempie 0.0001 sekundy na rok. 
Źródłem kłopotów nie są tylko znaczne nie- 
regulamości, jakie wykazuje krzywa zmian 
blasku AM CVn (rys. 2), ale przede wszy
stkim fakt, że nawet w ciągu jednego sezo
nu zmienność gwiazdy nie jest zjawiskiem 
ściśle okresowym; wszak ten problem wys
tąpił już podczas pierwszych obserwacji w 
1962 roku.

Skomplikowany charakter zmienności 
zmusza do zastosowania bardziej skom
plikowanych metod analizy. Powszechnie 
stosowana metoda opiera się na na tzw. 
analizie fourierowskiej, tj. na wyznacza
niu tzw. widma fourierowskiego. W naj
prostszym przypadku zmian sinusoidalnych 
widmo zawiera tylko jedną składową — 
jeden okres. W przypadkach bardziej skom
plikowanych występować może wiele skła
dowych o różnych okresach (lub częstoś
ciach). Zastosowanie takiej analizy do 
zmienności AM CVn pozwoliło na stwier-
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dzcnic, że składa się na nią cały szereg 
składowych, z okresami wynoszącymi 525.6, 
350.4, 262.8, 210.2 i 175.2 sek. Jak łatwo 
sprawdzić, okresy te równe są 1/2,1/3,1/4, 
1/5 i 1/6 okresu podstawowego, wynoszą
cego 1051.2 sek. (tj. 17.5 min.), z tym wszak
że, że składowa o takim właśnie okresie w 
krzywej blasku nie występuje! Wykryto po
nadto składową o okresie ok. 1023 sek. — 
bliskim, ale wyraźnie różnym od okresu 
podstawowego, a także inne, słabsze okre-

ności AM CVn co można powiedzieć o jej 
naturze, a w szczególności o przyczynach 
zmienności? Występowanie kolejnych har
monik (1/2,1/3, itd.) pewnego okresu pod
stawowego jest tak charakterystyczną ce
chą pulsacji białych karłów, że nieuchron
nie nasuwa się konkluzja, iż ów podstawo
wy okres, początkowo uważany za okres 
orbitalny, oraz jego wyższe harmoniki są 
w rzeczywistości okresami pulsacji helo
wego białego karła. Czy oznacza to defini-
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sowości: 289 i 26 sek. Zrozumiała stała się 
więc wreszcie pozorna nieregularność krzy
wej zmian blasku: jest ona wynikiem mno
gości składających się na nią okresów, a 
nadto i tego, że amplitudy wszystkich tych 
okresowości zmieniają się z sezonu na 
sezon.

Mając tak skomplikowany obraz zmien-

tywne rozstanie się z hipotezą podwójnoś
ci? Oczywiście nie, bo wyjaśnienia wyma
gają pozostałe okresowości (a także pro
blemy spektroskopowe, o czym poniżej). 
Na roboczo można było zatem przyjąć, że 
okres orbitalny wynosi 1023 sek., zaś po
zostałe, słabe okresowości (289 i 26 sek.) 
są odpowiednikami oscylacji obserwowa-
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nych w wiciu układach podwójnych typu 
katakłizmicznego.

W 1990 roku AM CVn włączono do 
programu obserwacji teleskopem global
nym — WET (zob. Urania, październik 
1990). Bogaty materiał, jaki zebrano poz
wolił na potwierdzenie wielu wniosków u- 
zyskanych wcześniej i dostarczył dodatko
wych argumentów na rzecz pulsacyjnego 
pochodzenia okresowości związanych z o- 
kresem 1051 sek. W odniesieniu jednak 
do okresu 1023 sek. pojawiła się nowa za
gadka: krzywe blasku zmierzone telesko
pem globalnym w marcu-kwietniu 1990 
roku okresowości takiej nie zawierały! Czy 
może to zatem być okres orbitalny? Czy 
nie należałoby wreszcie pożegnać się na 
dobre z hipotezą podwójności?

Najoczywistszym dowodem na rzecz hi
potezy podwójności gwiazdy byłoby odkry
cie i zmierzenie zmian prędkości radial
nej. Niestety, zmian takich nie udało się 
stwierdzić: ustalono jedynie, że jeśli zmia
ny takie istnieją, to ich amplituda musi 
być mniejsza od 30 km/s. Mimo tego nie
powodzenia, obserwacje spektroskopowe 
dostarczają jednak obecnie poważnych ar
gumentów na rzecz podwójności AM CVn. 
Widmo tej gwiazdy (rys. 3) różni się dra
matycznie od wyglądu widm pojedynczych

helowych białych karłów: linie absorpcyj
ne neutralnego helu są płytkie i rozmyte; 
występuje nadto linia emisyjna helu zjo- 
nizowanego o długości fali 4686 A. W da
lekim ultrafiolecie widmo AM CVn za
wiera bogatą kolekcję linii wysoko zjoni- 
zowanych węgla, azotu i krzemu, niespo
tykanych w widmach białych karłów. Takie 
widmo można natomiast dość prosto wy
jaśnić, jako pochodzące od dysku akrecyj- 
nego w układzie podwójnym typu katakli- 
zmicznego. Potwierdzeniem tej hipotezy 
jest fakt, iż widmo AM CVn przypomina 
łudząco widma dwu innych obiektów: CR 
Boo i V 803 Cen, będących helowymi u- 
kładami podwójnymi kataklizmicznymi o 
okresach orbitalnych, odpowiednio, 25 i 
27 minut.

Jeśli argumenty powyższe uznać za prze
konywujące, to możnaby zakończył arty
kuł następującym modelem AM CVn: jest 
to układ podwójny typu kataklizmiczne- 
go, o nadal nieustalonym, ale zapewne bar
dzo krótkim okresie orbitalnym, którego 
głównym składnikiem jest pulsujący, helo
wy biały karzeł, otoczony jasnym, gorącym 
dyskiem akrecyjnym... Czytelnik bez tru
du zauważy, że model ten zawiera jednak 
nadal wiele niewiadomych i wiele niejas
ności.

Stanisław R. Brzostkiewicz — Dąbrowa Górnicza 

PLANETA CHMUR I WICHRÓW

Tytuł powyższy mógłby nosić artykuł po
święcony dowolnej planecie grupy jowi
szowej. W tym jednak przypadku chodzi o 
Neptuna, który spośród czterech planet 
tej grupy ukrywa przed nami najwięcej 
chyba tajemnic i trudno dziś powiedzieć, 
czy w najbliższych latach wiele z tych za
gadek uda się rozwiązać. Ale o zjawiskach 
zachodzących w górnych warstwach atmo
sfery tej planety już sporo wiemy, toteż 
ktoś zajmujący się opracowywaniem dla

niej globalnych prognoz meteorologicz
nych już obecnie nie miałby zbyt trudnego 
zadania, bo mógłby — bez obawy popeł
nienia większej gafy — głosić, iż w najbliż
szym czasie będzie tam chłodno, poch
murno i wietrzno. Tkka prognoza byłaby 
oczywiście myląca dla przeciętnego Zie
mianina, gdyż na Neptunie panują bardzo 
niskie temperatury glob planety stale jest 
szczelnie otoczony gęstą warstwą chmur, 
a wiatr wieje niekiedy z prędkością do-
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chodzącą do dwóch tysięcy kilometrów na 
godzinę. Mamy tu więc do czynienia z 
jakimś super huraganem o nigdy na Ziemi 
niespotykanej sile (większe prędkości osią
ga jedynie wiatr na Jowiszu i Saturnie).

Czy czegoś podobnego można było o- 
czekiwać od planety krążącej niemal na 
peryferiach Układu Słonecznego? Raczej 
nie, nawet po przelocie sondy Voyager-2 
przez układ Urana, który od dawna ucho
dzi za bliźniaczego brata Neptuna, a który 
z bliska okazał się niebieskawo-zielonko- 
watą kulą pozbawioną właściwie zupełnie 
szczegółów na powierzchni. Gęsta wars
twa mgły szczelnie otula planetę i utrud
nia obserwację znajdującą się pod nią war
stwy chmur. Dopiero obrazy otrzymane z 
mniejszej odległości pokazują, że ta wars
twa atmosfery ma pasmową strukturę, choć 
przejawia się ona bardzo słabo, o wiele 
słabiej niż na Jowiszu i Saturnie. A  przy 
tym pasy na Uranie widoczne są jedynie 
między 45 a 20 stopniem południowej sze
rokości planetograficznej, w dodatku jest 
ich mniej niż na wspomnianych planetach 
i — na co warto zwrócić uwagę — mają 
one dużo mniejszą szerokość. Można dos
trzec też samotne obłoki (na obrazach o- 
trzymanych za pomocą Voyagera-2 zarejes
trowano tylko cztery takie utwory), które 
unoszą się nad warstwą atmosfery o pas
mowej strukturze, a dopiero ponad nimi 
rozpościera się delikatna warstwa mgły. 
No i wreszcie na obrazach Urana otrzyma
nych z najmniejszej odległości wyraźnie wi
dać drobne struktuiy, na pierwszy rzut oka 
przypominające słoneczną granulację. Po
dobieństwo to nie wydaje się jednak cał
kiem przypadkowe, pewne fakty przema
wiają raczej za tym, iż mechanizm powsta
wania tych struktur jest w obu przypad
kach o ile nie dokładnie taki sam, to przy
najmniej bardzo zbliżony. A zatem i gra
nule odkryte na Uranie wydają się być rów
nież wierzchołkami unoszących się ku gó
rze strumieni gazów, odprowadzających na 
zewnątrz ciepło z niżej leżących warstw 
atmosfery planety. Czyżby więc i ona —

podobnie jak Jowisz i Saturn — także wy- 
promieniowywała więcej energii niż jej o- 
trzymuje od Słońca?

Na powyższe pytanie zdaje się już dziś 
można odpowiedzieć przecząco. Wbrew 
bowiem oczekiwaniom Uran chyba nie po
siada własnych źródeł energii, a nawet je
żeli takie istnieją, to muszą być bardzo 
mało wydajne. Z  pomiarów przeprowa
dzonych bowiem za pomocą aparatury Vo
yagera-2 wynika, że temperatura planety 
wynosi 599.1 kelwinów, co — praktycznie 
biorąc — odpowiada temperaturze wyz
naczonej teoretycznie. Natomiast niezmier
nie interesujący wydaje się być rozkład tem
peratury poszczególnych warstw jej atm o
sfery, gdyż na dolnej granicy obłoków przy 
ciśnieniu wynoszącym 130 kPa tempera
tura dochodzi do 81 kelwinów, by następ
nie wraz ze wzrostem wysokości stopnio
wo opadać. Najmniejszą wartość osiąga w 
warstwie mgły, która unosi się około 40 
km ponad wspomnianymi wyżej obłoka
mi. Ciśnienie jest tu oczywiście dużo niż
sze, wynosi bowiem jedynie około 10 kPa, 
a temperatura nie przekracza 52 kelwi
nów. Wyżej znowu rośnie i największą war
tość osiąga w jonosferze, rozpościerającej 
się na wysokości od 2000 do 3500 km do 
poziomu zerowego. Tworzy ją oczywiście 
pewna umowna warstwa atmosfery U ra
na, bo przecież planeta ta — podobnie jak 
trzy pozostałe planety grupy jowiszowej 
— ukrywa przed nami swą twardą powierz
chnię. Nie wiemy zresztą, czy takie powie
rzchnie planety te w ogóle posiadają i w 
związku z tym do niedawna były problemy 
z określeniem ich rozmiarów. W końcu 
zdecydowano za „zerowy poziom” uznać 
warstwę atmosfery, gdzie ciśnienie — tak 
samo jak przy powierzchni Ziemi — wy
nosi 100 kPa. Zgodnie z powyższą defi
nicją średnica równikowa Urana mierzy 
51118 km.

Średnica równikowa Neptuna według 
pomiarów wykonanych za pomocą Voya
gera-2 wynosi 49 528 km. Ma więc on nie
co mniejsze rozmiary od Urana, ale za to
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znacznie większą od niego masę, z czego 
jednoznacznie wynika, iż ich jądra skaliste 
— o ile takie istnieją — muszą się różnić. 
Dotąd przyjmowano wprawdzie, że plane
ty te mają prawie jednakowe rozmiary i w 
związku z tym powinny też mieć zbliżoną 
budowę. Przeczy temu jednak średnia gę
stość Neptuna, która jest prawie 1.5 raza 
większa od średniej gęstości Urana i aż 
dwa razy większa od średniej gęstości Sa
turna. Nie ulega zatem najmniejszej wąt
pliwości, że albo jądra planet grupy jowi
szowej nie mają jednakowego składu che
micznego, albo ich względne rozmiary są 
różne. W każdym razie Neptun w stosun
ku do swych rozmiarów powinien mieć — 
w porównaniu z jądrami pozostałych pla
net grupy jowiszowej — wyjątkowo duże 
jądra i tym — być może — należałoby tłu
maczyć jego specyficzne właściwości. Wy
starczy powiedzieć, że chociaż krąży o oko
ło 10 j. a. dalej od Słońca niż Uran, to 
jednak efektywną temperaturę ma nie tyl
ko do niego zbliżoną, ale nieco wyższą. 
Pomiary wykonane za pomocą Voyagera- 
2 wykazały bowiem, że w przypadku Nep
tuna wynosi ona aż 59.3 kelwina, czyli — 
jak obliczono — wypromieniowuje on o- 
koło 2.7 raza więcej ciepła niż otrzymuje 
od Słońca. Musi zatem posiadać własne 
źródła energii i już przez to wyraźnie różni 
się od „bliźniaczej” planety — od Urana.

W tej sytuacji występowanie na Neptu
nie chmur, cyklonów i antycyklonów na
leży traktować jako zupełnie „normalne” 
zjawiska. Właśnie taki olbrzymi system o- 
błoków, czyli Wielką Ciemną Plamę (Great 
Dark Spot), odkryto już na pierwszych o- 
brazach przesłanych na Ziemię przez Vo- 
yagera-2 (patrz zdjęcie na drugiej stronie 
okładki). Terminologiczne podobieństwo 
z Wielką Czerwoną Plamą (G reat Red 
Spot) na Jowiszu nic jest przypadkowe, 
gdyż oba utwory mają zdaje się podobny 
charakter, a przy tym są porównywalne 
pod względem wielkości i znajdują się 
prawie w takich samych szerokościach 
planetograficznych. Nie wiemy tylko, czy
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Wielka Ciemna Plama na Neptunie jest 
równie trwała, jak Wielka Czerwona Pla
ma na Jowiszu? Tę ostatnią bowiem as
tronomowie obserwują od trzech stuleci, 
po raz pierwszy opisał ją przecież Giovan
ni C a s s i n i  już w 1685 roku. Znajduje 
się ona na południowej półkuli Jowisza, 
ściślej zaś mówiąc — leży na 22° połud
niowej szerokości planetograficznej. Ma 
kształt owalu, którego osie mierzą aktual
nie około 25 000 i 12 000 km. Zdaniem 
uczonych jest to olbrzymi wir wertykalny, 
dokonujący pełnego obrotu wokół swej osi 
w ciągu jednego tygodnia, czyli obracający 
się dużo wolniej od samej planety (pod 
tym względem utwór Jowisza różni się bar
dzo od ziemskich huraganów). A  przy tym 
plama nie znajduje stałego położenia, lecz 
dryfuje w kierunku zachodnim z prędkoś
cią 3-4 m/s, toteż pełnego obiegu globu 
Jowisza dokonuje — jak nietrudno obli
czyć — dopiero w ciągu 10-15 lat. Mająca 
nieco mniejsze rozmiary plama Neptuna 
(średnica tej plamy mierzy „tylko” około 
16 000 km) też obraca się w kierunku prze
ciwnym do ruchu wskazówek zegara (taki 
ruch mają antycyklony na południowej pół
kuli Ziemi), ale pełnego obrotu dokonuje 
się w ciągu 16 dni. Obraca się więc woiniej 
od plamy Jowisza i w odróżnieniu od niej 
dużo wyraźniej zmienia zarówno swe roz
miary, jak i kształt. Odbywa się to w prze
dziwny nieco sposób, bo gdy kurczy się jej 
oś północ-południe, to w tym samym cza
sie wydłuża się oś wschód-zachód. Dzieje 
się akurat odwrotnie, gdy ta oś się kurczy, 
gdyż wówczas dla odmiany wydłuża się oś 
północ-południe. Na razie przyczyna tego 
zagadkowego zjawiska nie jest znana pla- 
netologom.

Występują jeszcze inne różnice między 
Wielką Ciemną Plamą na Neptunie a Wiel
ką Czerwoną Plamą na Jowiszu. Pierwsza 
z nich wprawdzie także dryfuje, ale odby
wa się to z prędkością 300 m/s, czyli pra
wie sto razy szybciej niż dryf plamy Jo
wisza. Ponadto ta ostatnia leży między 
dwoma prądami atmosfeiycznymi o różnej

URANIA
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Fot. 1. Fragment powierzchni Neptuna na zdjęciu wykonanym 23 sierpnia 1989 r. przez Voyagera 2 z odle
głości 4.2 min km.

prędkości rotacji, przy czym północny „pły
nie” w kierunku wschodnim, południowy 
zaś w kierunku zachodnim, toteż plama 
toczy się między nimi jak kulka w olbrzy
mim łożysku kulkowym. Tymczasem pla
ma Neptuna jest niemal zupełnie „zanu
rzona” w atmosferycznym prądzie i „pły
wa” w nim wraz z unoszącymi się ponad 
nią jasnymi obłokami. Co więcej — na tej 
samej półkuli Neptuna znajduje się druga 
plama o podobnych rozmiarach i także ra 
tująca na podobieństwo antycyklonu ziem
skiego, dla odróżnienia od pierwszej zwa
na Drugą Ciemną Plamą (Second Dark 
Spot). Leży ona na południc od Wielkiej 
Ciemnej Plamy, w średnich szerokościach 
planetograficznych, gdzie można jeszcze 
rozróżnić — oczywiście na obrazach otrzy

manych za pomocą sondy Voyager-2 — 
poszczególne prądy atmosferyczne. Widać 
zatem wyraźnie, że i ta plama znajduje się 
między dwoma prądami, przy czym pół
nocny „płynie” w kierunku zachodnim, 
południowy zaś porusza się w kierunku 
wschodnim. Plama zdaje się stanowić dla 
nich pewną „przeszkodę” i jest przez nie 
jakby „wypychana”.

Należy wreszcie wspomnieć o jasnych 
obłokach obserwowanych w różnych sze
rokościach planetograficznych Neptuna. I 
tak nad południowym biegunem planety 
w chwili przelotu Voyagera-2 znajdowały 
się liczne białe plamki (patrz np. zdjęcie 
na czwartej stronie okładki), otoczone wo
kół pasmami jasnych i ciemnych zawojów. 
Tfcgo rodzaju utwory zaobserwowano rów-



74 URANIA 3/1993

nież nad równikowymi obszarami Neptu
na i one także — podobnie jak ziemskie 
obłoki nad równikiem — biorą udział w 
ogólnej cyrkulacji tamtejszej atmosfery. 
Nadzwyczaj ciekawy obłok odkryto na 30° 
północnej szerokości planetograficznej,

zbyt trwały, a w każdym razie nie istnieje 
tak długo, jak Wielka Ciemna Plama czy 
Druga Ciemna Plama. Wszystkie te małe 
obłoki, które na Jowiszu i Saturnie mogą 
przetrwać nawet parę obrotów tych pla
net, na Neptunie wyjątkowo szybko się

Fot. 2. Zdjęcie pasma obłoków w atmosferze Neptuna wykonane 25 sierpnia 1989 r. przez Voyagera 2 z 
odległości 157 tys. km; zdolność rozdzielcza zdjęcia wynosi 11 km; szerokość pasm chmur oceniono na 
50-200 km, a ich cieni na 30-50 km.

gdyż do złudzenia przypomina on ślad, ja
ki na ziemskim niebie obserwujemy tuż 
po przelocie samolotu odrzutowego (por. 
fot. 2). Na obrazach o dużej sile rozdziel
czej wyraźnie widać, że rzuca on cień na 
znajdującą się pod nim warstwę atmosfery 
Neptuna. Z  charakteru tego cienia można 
wnioskować, iż przypominający ziemskie 
chmury cirrusowe obłok unosi się nad 
wspomnianą warstwą gdzieś na wysokości 
75-100 km. Zapewne nie jest to obłok

rozwijają. I tak na przykład wspomniane 
obłoki nad południowym biegunem tej pla
nety istniały zaledwie kilka godzin, co sta
nowi tylko część tamtejszej doby (jednego 
obrotu wokół osi Neptun dokonuje w cią
gu 16 godzin). Niestety, na razie uczeni 
nie potrafię powiedzieć, dlaczego te obło
ki tak nagle się pojawiają, a wkrótce po
tem równie nagle się rozpływają? Jeżeli 
bowiem chodzi o ogólny charakter atm o
sfery, to pod tym względem Neptun mniej
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przypomina Urana, a raczej jest podobny 
do Jowisza i Saturna. Jego atmosfera rów
nież ma pasmową strukturę, pasy są też 
wyraźne i równoległe do równika, na co 
niewątpliwie ma wpływ zarówno krótki o- 
kres rotacji planety, jak i niewielka różni
ca temperatury na jej biegunach i równi
ku. Pod tym względem atmosfery Ziemi i 
Marsa bardzo się różnią, gdyż tem peratu
ry ich obszarów równikowych są dużo wyż
sze od tem peratur okolic biegunowych. 
Ponadto planety te mają dłuższe okresy 
rotacji i to leż w jakimś stopniu przyczy
nia się do tego, że w tak cienkich atmosfe
rach turbulencja silnie narusza równoleż
nikową cyrkulację powietrza. Ale co wa
runkuje liczbę pasów w atmosferach pla
net grupy jowiszowej i od czego zależna 
jest ich szerokość?

W przypadku Neptuna tego rodzaju 
niejasności jest o wiele więcej. Jego atmo
sfera — podobnie jak atmosfery wszyst
kich Czterech planet grupy jowiszowej — 
wprawdzie też składa się głównie z wo
doru i helu, to jednak w jej górnych war
stwach odkryto również inne składniki. 
Wśród nich znajduje się także metan i cho
ciaż w atmosferze Neptuna jest go bardzo 
mało (około 0.003%), ale to jego linie w 
widmie planety są najwyraźniejsze i właś
nie absorpcja światła słonecznego przez 
ten składnik nadaje modrą barwę. Z  teo
retycznych rozważań wynika, że w górnych 
warstwach tamtejszej atmosfery powinien 
występować w niewielkich ilościach siar
kowodór. Nie udało się jednak stwierdzić 
jego obecności podczas radiowego zakry
cia Voyagera-2 przez tarczę Neptuna, lecz 
można to stosunkowo łatwo wytłumaczyć, 
ponieważ gaz ten jest zbyt „przezroczysty” 
dla użytej w tych pomiarach długości fali. 
Natomiast badania te dostarczyły pewnych 
informacji o rozkładzie temperatury w gór
nych warstwach planety, lecz nadal brak 
danych na temat procesów, które przebie
gają w jej wnętrzu i są źródłem energii. W 
całej rozciągłości dotyczy to zresztą także 
Jowisza i Saturna, bo i te planety — o

czym od dawna wiadomo — wypromie- 
niowują więcej energii niż jej otrzymują 
od Słońca. I choć na ten temat powstało 
już wiele przeróżnych hipotez, to jednak 
żadna z nich nie została dotąd na tyle udo
kumentowana, by ją bez zastrzeżeń przy
jąć. I tak na przykład jedna z nich zakłada, 
że mamy tu do czynienia z procesami ato
mowymi (przemiany pierwiastków promie
niotwórczych), druga zaś mówi o kontra
kcji grawitacyjnej (kurczenie się globów 
planetarnych pod wpływem własnej gra
witacji). A  może oba te procesy przebie
gają we wnętrzach tych trzech planet gru
py jowiszowej i one stanowią owe taje
mnicze źródła energii?

Do rozwiązania pozostało wiele innych 
ważnych problemów dotyczących planet 
grupy jowiszowej i dlatego planctolodzy z 
niecierpliwością oczekują na nowe o nich 
informacje. Do największej planety Układu 
Słonecznego — do Jowisza zbliża się son
da Galileo, która w grudniu 1995 roku ma 
rozpocząć badania zewnętrznych warstw 
tamtejszej atmosfery i powierzchnie księ
życów galileuszowych. Na październik 1997 
rok zaplanowany jest start sondy Cassini, 
mającej na początku przyszłego stulecia 
dotrzeć do Saturna, zbadać jego atmos
ferę i przyjrzeć się z bliska największemu 
księżycowi tej planety — Tytanowi. No i 
wreszcie za równie interesującą plantę u- 
chodzi Neptun, a w każdym razie dla pla- 
netologów wydaje się on być dużo cieka
wszym obiektem od Urana. Znajduje się 
jednak bardzo daleko i do lotu ku niemu 
trzeba wykorzystać grawitację Jowisza, a 
ponieważ ten okrąża Słońce raz na około 
12 lat, w takim mniej więcej interwale naj
łatwiej wysłać ku Neptunowi sondę kos
miczną. Najbliższe zaś okno startowe „ot
wiera się” w latach 2001 — 2003, toteż 
jest jeszcze sporo czasu, by poczynić od
powiednie przygotowania. Jeden z proje
któw zakłada, że sonda będzie się składała 
z dwóch części, jedna z nich zanurzy się w 
atmosferze N eptuna i bezpośrednio ją 
zbada, druga natomiast ma stać się jego
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sztuczną satelitą i okrążać go co najmniej 
przez cztery lata, by z orbity badać prze
biegające na nim zjawiska i jednocześnie 
dokładniej przyjrzeć się Ttytonowi. A oto 
wstępny harmonogram tego ciekawego eks
perymentu astronautycznego:

Najważniejsze parametry Urana i Neptuna

25 V II2002 — start sondy z Ziemi 
8 X 2007 — przelot sondy w pobliżu 

Jowisza
13 V 2021 — spotkanie sondy z Neptu

nem.

Uran Neptun

Średnia odległość od Słońca (min km) 2869.6 4496.7
Średnia odległość od Słońca (j. a.) 19.182 30.086
Mimośród orbity 0.0473 0.0086
Nachylenie orbity od ekliptyki (°) 0.8 1.8
Gwiazdowy okres obiegu (lata) 84.01 164.79
Średnia prędkość orbitalna (km/s) 6.80 5.43
Średnica równikowa (km) 51 118 49 528
Średnica równikowa (Ziemia = 1) 44.01 3.89
Spłaszczenie biegunowe 0.0300 0.0171
Nachylenie równika do płaszczyzny orbity (°) 97.86 29.6
Okres obrotu osiowego (h, m, s) 17 14 24 16 6 36
Masa planety (1024 kg) 86.891 103.026
Masa planety (Ziemia =  1) 14.547 17.248
Średnia gęstość (kg/m3) 1150 1640
Średnia gęstość (Ziemia =  1) 0.208 0.281
Przyspieszenie grawitacyjne na równiku (m/s2) 8.4595 11.6158
Prędkość ucieczki (km/s) 21.03 23.87
Nasłonecznienie (Ziemia =  1) 0.0027 0.0011
Efektywna temperatura (K) 59.1 59.3
Albedo 0.56 0.84
Liczba znanych księżyców 15 8

Maciej Bzowski — Warszawa 

KOŃCA ŚWIATA (CHYBA) NIE

Niedawne przeloty w pobliżu Ziemi kilku 
niewielkich planetoid, z których najbar
dziej znaną była (4179) Tbutatis, wywołały 
falę spekulacji na temat ewentualnego za
grożenia naszej cywilizacji i w ogóle życia 
na Ziemi przez możliwe zderzenie z jed
nym z tych całkiem licznych międzyplane
tarnych wędrowców, i stanowiły wodę na

BĘDZIE

młyn zwolenników teorii o katastroficznej 
przyczynie zagłady dinozaurów. Zagadnie
nie kosmicznych obiektów przelatujących 
w pobliżu Ziemi, jak również perspektywy 
ich wykrywania, omówione zostały w po
przednim numerze Uranii. Poniżej chcę 
przedstawić poglądy zajmujących się tym 
problemem naukowców na zagadnienie za-
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bezpicczcnia Ziemi przed upadkiem nie
wielkiej asteroidy lub komety.

Trzeba przyznać, że choć prawdopo
dobieństwo takiej katastrofy jest bardzo 
male, to jednak jej skutki mogą być pra
wdziwie opłakane. Według oszacowań au
torów opublikowanego niedawno w Natu
re artykułu przeglądowego na ten temat T 
J. A h r e n s a  i A. W. H a r r i s a ,  choć 
prawdopodobieństwo upadku ciała o śre
dnicy rzędu 100 m — takiego jak na przy
kład mini-kometa, która spadła w 1908 r. 
w okolicy syberyjskiej rzeki Podkamienna 
Tbnguska — wynosi 3 x 1 0 3 na rok, a jego 
skutki ograniczone będą jedynie do ob
szaru rzędu tysięcy kilometrów kwadrato
wych, to jednak wystarczy to do spowodo
wania olbrzymich ofiar — wyobraźmy so
bie co by było, gdyby kometka z 1908 roku 
zamiast nad Syberią eksplodowała na przy
kład gdzieś nad Europą Zachodnią. Auto
rzy piszą dalej, że katastrofę o prawdziwie 
globalnych skutkach, które dotknęłyby co 
czwartego mieszkańca Ziemi, spowodować 
by mogło ciało o średnicy co najmniej 1-2 
km. Średni czas między zderzeniami z ta
kimi obiektami szacuje się na 500 tys. lat; 
prawdopodobieństwo śmierci w takiej ka
tastrofie dla każdego z nas obecnie zamie
szkujących Ziemię wynosi 0.25/500000 = 
5 x l0 ‘7 na rok, co można porównać z praw
dopodobieństwem śmierci w wypadku lot
niczym. Jest więc ono niewielkie, lecz jed
nak niezaniedbywalne. Autorowi niniej
szego artykułu wydaje się natomiast, że 
jest ono poważnie zawyżone, ale o tym 
porozmawiamy później.

Co może się zdarzyć w razie zderzenia 
Ziemi z ciałem o średnicy przekraczającej 
z grubsza biorąc 1 km? Najprawdopodob
niej nic dojdzie do rozłupania skorupy ziem
skiej. Jednak przy upadku wydzielą się ol
brzymie ilości energii cieplnej. Jeśli „na
pastnik” wpadnie do oceanu — co najbar
dziej prawdopodobne, bo morza zajmują 
przeważającą część powierzchni Ziemi — 
powstanie ogromna fala, która obiegnie 
całą Ziemię zalewając kontynenty i niosąc

zniszczenie. Oprócz tego powstaną olbrzy
mie ilości pary wodnej, które w znaczący 
sposób zmienią skład atmosfery ziems
kiej, a zatem i klimat. Jeśli natomiast u- 
derzenie wypadnie na lądzie, to zamiast 
pary wodnej do atmosfery przeniknie pył, 
który spowoduje „wieczną zimę” blokując 
dostęp promieni słonecznych. W obu przy
padkach jednak zmianie klimatu mało kto 
będzie się przypatrywał gdyż niewiele lu
dzi przeżyje przejście potężnej fali sejsmi
cznej — gigantycznego trzęsienia ziemi — 
która zapewne kilkakrotnie okrąży całą na
szą planetę obracając wszelkie ludzkie kon
strukcje w perzynę. W każdym przypadku, 
nawet jeśli nic dojdzie do natychmiasto
wej zagłady ludzkości, zderzenie spowo
duje katastrofalne skutki choćby dla rol
nictwa i w konsekwencji niezwykle poważ
ne problemy.

Tego rodzaju makabryczne perspekty
wy skłoniły NASA do wyasygnowania pew
nych funduszy na badania metod ratowa
nia Ziemi przed zderzeniami podobnego 
typu. Przede wszystkim należało „rozpoz
nać przeciwnika”. Otóż, choć wśród obie
któw, których orbity przebiegają w pobli
żu orbity Ziemi, liczniejsze są planetoidy, 
to jednak nic można lekceważyć również 
zagrożenia ze strony komet, gdyż te ostat
nie poruszają się zwykle po bardziej niż 
planetoidy wydłużonych orbitach, a zatem 
ich prędkość względem Ziemi jest więk
sza, pozostawiąc mniej czasu na ewentual
ną reakcję, to zaś oznacza, że obrona przed 
zderzeniem z nimi będzie trudniejsza.

Jak jednak w ogóle możemy się bro
nić? Przede wszystkim należy powiedzieć, 
że z pewnością nikt nie będzie próbował 
rozbijać zagrażających Ziemi intruzów na 
kawałki. Tfcgo tylko by brakowało! Efekt 
byłby dokładnie odwrotny od zamierzone
go. Zamiast jednego potężnego ciosu o- 
trzymalibyśmy prawdopodobnie kilka lub 
kilkanaście niewiele słabszych, a zagroże
nie od szczątków rozbitej planetoidy po
wtarzałoby się okresowo. Poruszałyby się 
one bowiem po dotychczasowej orbicie roz-



78 URANIA 3/1993

rzucone wzdłuż niej i zagrażały kolejnymi 
zderzeniami. Dlatego, jeśli ludzkość po
dejmie kiedyś próby aktywnej obrony, to 
będą one polegały na kontrolowanej zmia
nie orbity zagrażającego nam ciała. Jak 
miałoby to wyglądać? Otóż jest dosyć za
bawne, żc bardzo podobnie do obrony za
stosowanej przez Aliantów przed irackimi 
Scudami. W czasie wojny w Zatoce Per
skiej najlepszym sposobem obrony przed 
irackimi rakietami było niszczenie ich za
wczasu, jeszcze przed startem, przy użyciu 
samolotów specjalnie wysyłanych przeciw
ko rozpoznanym wyrzutniom. Jedynie te 
pociski, których nie udało się wykryć 
zawczasu, próbowano zestrzeliwać, z nie 
najlepszym na ogół skutkiem, rakietami 
Patriot.

Proponowany przez naukowców spo
sób, który dla celów tego artykułu nazwij
my „uderzeniem prewencyjnym”, polega 
na wysłaniu „myśliwca” do zawczasu wy
krytego obiektu w taki sposób, by zbliże
nie nastąpiło w okolicy peryhelium, i nie
znacznym zmienieniu stycznej do orbity 
składowej jego prędkości. Spowoduje to 
zmianę półosi wielkiej orbity zagrażające
go Ziemi ciała i w efekcie przerzucenie go 
na orbitę, która wyminie Ziemię. Chodzi 
o taką zmianę orbity, by odsunęła się ona 
od naszej planety o kilka promieni ziem
skich; naturalnie dokładne wyliczenie po
trzebnego impulsu, a przede wszystkim 
marginesu błędu, wcale nie jest proste, choć 
przy dzisiejszych umiejętnościach przewi
dywania torów małych ciał w Układzie Sło
necznym w pełni wykonalne.

Proponowany sposób ma jedną wadę 
— konieczność wykrycia zagrożenia co naj
mniej z kilkuletnim wyprzedzeniem, im 
wcześniej tym lepiej -  oraz kilka zalet. 
Najważniejsza z nich to chyba ta, że jest 
on w zasadzie możliwy do zrealizowania 
przy obecnym stanie techniki. Poza tym 
na przygotowanie misji „bojowej” będzie 
zwykle kilkanaście lub kilkadziesiąt lat 
czasu, a w razie niepowodzenia zapewne 
można ją będzie powtórzyć; co więcej,

Ziemi nie będą zagrażać żadne odłamki, a 
nawet jeżeli, to pozostanie dość dużo cza
su na ich wykrycie i ewentualne usunięcie 
z drogi. Dla zyskania większej pewności 
powodzenia właściwa misja „bojowa” mo
że być poprzedzona „misją rozpoznawczą”, 
dzięki której możnaby określić właściwoś
ci fizyczne potencjalnego intruza, jego do
kładną masę, rozmiary itp. i opracować op
tymalny scenariusz misji mającej na celu 
zepchnięcie go z zagrażającej nam orbity.

Drugi sposób, nazwijmy go „misją os
tatniej szansy”, polegać będzie na próbie 
zepchnięcia zagrażającego Ziemi ciała nie
mal w ostatniej chwili poprzez nadanie 
mu impulsu skierowanego prostopadle do 
jego orbity. Impuls taki spowoduje, że cia
ło „przeskoczy” Ziemię, lecz jego prob
lem nie zostanie rozwiązany raz na za
wsze, gdyż półoś wielka jego orbity pra
ktycznie się nie zmieni; z punktu widzenia 
obserwatora na Ziemi ciało takie będzie 
oscylować wokół jej trajektorii i za któ
rymś okrążeniem może nam zagrozić po
nownie. Trzeba więc będzie i tak wykonać 
kiedyś „uderzenie prewencyjne”. Nie to 
jest jednak główną wadą tej metody. O ile 
bowiem w przypadku „uderzenia prewen
cyjnego” prędkość asteroidy czy komety 
wystarczy zmienić o zaledwie kilka centy
metrów na sekundę — tak właśnie!, o tyle 
w przypadku misji ostatniej szansy w grę 
wchodzą już metry lub dziesiątki metrów 
na sekundę, a zatem wielokrotnie większe 
energie.

Nie koniec na tym. Ponieważ rakieta 
zbliżać się będzie do zagrażającego nam 
ciała „łeb w łeb”, prędkość względna bę
dzie ogromna i najprawdopodobniej za
braknie czasu na skomplikowane manew
ry i ewentualne powtórzenie próby nowo 
wysłaną rakietą (trzeba by więc z założenia 
wysyłać od razu co najmniej dwie, co bar
dzo podniosłby koszty); poza tym pozo
staje jeszcze problem jego szczątków, któ
rych powstania z pewnością nie da się u- 
niknąć, i które mogą jednak uderzyć w 
Ziemię. Sam proces zmiany orbity będzie
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daleko trudniejszy nie tylko ze względu na 
duże energie, ale także ze względu na ko
nieczność niezwykle precyzyjnych działań 
w bardzo krótkim czasie. Dla przykładu, 
intruz wykryty w odległości 1 AU i poru
szający się z prędkością 30 km/s zostawił
by ludzkości ok. 4 miesiące czasu na reak
cję, przy czym trzeba pamiętać, że istotną 
jego część trzeba by poświęcić na dokład
ne określenie orbity. W dodatku, im bliżej 
Ziemi wykonane zostanie uderzenie, tym 
większych energii trzeba będzie użyć, ist
nieje zaś pewna graniczna siła eksplozji, 
inna dla każdego ciała, powyżej której nie 
ma mowy o zmianie orbity gdyż musi ono 
ulec rozbiciu — ze wszystkimi konsekwen
cjami omówionymi wcześniej. Tak czy ina
czej, rakieta wynosząca ładunek do „ude
rzenia ostatniej szansy” musiałaby być bar
dzo silna i dysponować dużymi możliwoś
ciami manewru, zaś jej ładunek byłby bar
dzo masywny — ludzkość po prostu nic 
ma jeszcze takich rakiet, a samo zbudowa
nie ich byłoby bardzo kosztowne, nic mó
wiąc już o długotrwałym utrzymywaniu ich 
w gotowości do startu w przeciągu dni lub 
tygodni. Właściwie jedyną przesłanką prze
mawiającą za zastosowaniem „misji ostat
niej szansy” jest tylko to, że może sta
nowić naszą ostatnią deskę ratunku...

Jak w praktyce może wyglądać spycha
nie planetoidy lub komety z orbity? Za
leży to bardzo od jej rozmiarów, a zatem 
masy. W przypadku najmniejszych ciał, o 
średnicy rzędu kilkuset metrów, w przy
padku „uderzenia prewencyjnego” wystar
czy je staranować pod odpowiednim ką
tem — nie jest potrzebny żaden materiał 
wybuchowy. Jednak sytuacja komplikuje 
się w przypadku ciał większych. W grę 
wchodzą tu tak wielkie energie, że o zasto
sowaniu konwencjonalnych środków nie 
ma mowy — trzeba użyć energii jądrowej. 
Cały dowcip polega na wykorzystaniu czę
ści materiału asteroidy jako czynnika ro
boczego, który zostałby wyrzucony z jej 
powierzchni, dzięki zasadzie zachowania 
pędu wytwarzając siłę odrzutu.

Nietrywialne jest znalezienie miejsca 
zdetonowania ładunku. Wydawać by się 
mogło, że skoro chodzi o wyrzucenie w 
przestrzeń kosmiczną fragmentów planct- 
ki, ładunek należałoby umieścić pod lub 
na jej powierzchni. Jak jednak to zrobić? 
Wiercenie byłoby bardzo trudne, wcale nie 
z powodu wyjątkowej twardości skał, lecz 
z powodu bardzo słabego przyciągania gra
witacyjnego: na powierzchni asteroidy o 
średnicy 2 km i średniej gęstości 2 g/cm3 
wynosiłoby ono zaledwie 0.028 cm/s2, czyli 
przeszło 35 000 razy mniej niż na Ziemi! 
Tb mniej więcej tak, jakby próbować wier
cić w skale sporym gwoździem dociskając 
go siłą jego własnego ciężaru. A zatem 
wiercenia odpadają. Eksplozja ładunku na 
powierzchni planetoidy jest już znacznie 
łatwiejsza do realizacji, choć wymagane ła
dunki są bardzo duże, szczególnie w przy
padku największych 10-kilometrowych ciał. 
Pozostaje jednak problem „zaśmiecenia” 
orbity odłamkami. Na szczęście okazało 
się, że ani wiercenia, ani eksplozje powie
rzchniowe nie będą wcale potrzebne, bo 
jest lepszy sposób. Polega on na takim 
podgrzaniu fragmentu powierzchni aste
roidy lub komety, by wskutek naprężeń 
skorupy planetoidy uległ on zdeformowa
niu i wyrzuceniu w przestrzeń wytwarza,- 
jąc potrzebną siłę odrzutu. W tym celu 
należy nad powierzchnią zdetonować ła
dunek termojądrowy o starannie dobra
nej sile. Odległość od asteroidy należy us
talić tak, by jak największa część rozcho
dzącej się radialnie energii wybuchu pod
grzała jak największą część powierzchni 
odchylanego ciała. Okazuje się, że taka 
odległość wynosi V 2 -1  promienia aste
roidy, a nie, jak możnaby się spodziewać, 0.

Chcę podkreślić, że czynnikiem raże
nia wcale nie jest tu fala uderzeniowa — w 
przestrzeni kosmicznej panuje przecież 
próżnia, więc nie ma „czynnika robocze
go”, który po rozpędzeniu siłą wybuchu 
mógłby odchylić planetkę, a masa samych 
szczątków ładunku i rakiety jest o wiele 
rzędów wielkości za mała. Czynnikiem ro-



80 URANIA 3/1993

boczym byłoby promieniowanie gamma, 
cieplne oraz neutrony. Ponieważ neutro
ny są szczególnie efektywne w podgrzewa
niu warstw powierzchniowych asteroidy, 
należy użyć ładunku takiego rodzaju, by 
jak największa część energii wybuchu po
szła właśnie w neutrony. Będziemy więc 
mieli do czynienia z czymś na kształt bom
by neutronowej.

Oczywiście, w wyniku wybuchu w przes
trzeń kosmiczną zostaną wyrzucone „śmie
ci”, lecz raczej tylko o takich rozmiarach, 
z którymi dobrze poradzi sobie naturalny 
pancerz Ziemi w postaci jej atmosfery. Zre
sztą w przypadku „uderzenia prewencyj
nego” niewiele z nich dotrze do nas. Au
torzy wspomnianego artykułu szacują, że 
dla zmiany prędkości o 1 cm/s asteroidów 
o średnicach 0.1, 1 i 10 km wystarczające 
byłyby eksplozje specjalnych ładunków o 
bardzo silnej radiacji o sile rzędu odpo
wiednio 0.01,100 i 10 000 kT (kiloton), a 
zatem mieszczące się w granicach obecnie 
istniejących technologii. Gdyby użyć zwy
kłych ładunków termojądrowych, musia
łaby być około dziesięciokrotnie silniejsze.

Tb w zasadzie tyle na temat odchylania 
zagrażających Ziemi ciał niebieskich. Nie 
chciałbym jednak, by roztoczone przeze 
mnie katastroficzne wizje wywołały u Czy
telników obawy. Naprawdę, zagrożenie jest 
minimalne. Nawet jeśli ostatnia katastro
fa globalna wydarzyła się około 65 min lat 
temu (epoka wymierania dinozaurów), wca
le nie znaczy to, że oto najwyższy już czas 
na następną! Wiem, że w to, co zamie
rzam napisać dalej, wiele osób nie uwie
rzy, bo przedstawiony przeze mnie wnio
sek jest sprzeczny z intuicją. Nic na to nie 
poradzę, matematyki podważyć się nic da.

Obliczmy prawdopodobieństwo, że za 
naszego życia do żadnej globalnej katas
trofy nie dojdzie. Wszystkim Czytelnikom 
życzę wszystkiego najlepszego oraz 100 lat 
życia. Skoro prawdopodobieństwo, że w 
ciągu najbliższego roku nastąpi katastro
ficzny upadek asteroidy lub komety, wy
nosi p, to prawdopodobieństwo przeżycia

tego roku równe jest 1 -  p  (załóżmy dla 
uproszczenia, że upadku dużego ciała nikt 
nie przeżyje). Prawdopodobieństwo prze
życia drugiego roku równe jest także 1 -p ,  
ale pod warunkiem, że przeżyło się także 
rok poprzedni (obeznani z rachunkiem 
prawdopodobieństwa Czytelnicy rozpoz
nają tu prawdopodobieństwo warunkowe), 
a zatem prawdopodobieństwo przeżycia 2 
lat równe jest (1 - p ) ( l  -p ) .  Prawdopodo
bieństwo przeżycia trzeciego roku wciąż 
wynosi 1 — p, ale trzeba go dożyć, a więc 
dla trzech lat łącznie mamy (1 - p )3. Rozu
mowanie to można ciągnąć dowolnie dłu
go: prawdopodobieństwo przeżycia roku 
n + 1 równe jest (1 - p )  x prawdopodo
bieństwo przeżycia pierwszych n lal. Za
tem prawdopodobieństwo, że przeżyjesz, 
Czytelniku, 100 lat od chwili obecnej, rów
ne jest (1 -  p ) m  ~  exp(-100/>) (dla ma
łych p); prawdopodobieństwo, że Hvoje 
dzieci przeżyją 100 lat wynosi dokładnie 
tyle samo. Ponieważ małe ciała w Układzie 
Słonecznym, jak asteroidy i komety, nie 
modyfikują wzajemnie swych orbit, moż
na przyjąć, że fakt zderzenia z jednym z 
nich w żaden sposób nie wpływa na praw
dopodobieństwo zderzenia z innym (mo
dyfikacja orbity Ziemi wskutek takiego 
zderzenia byłaby zaniedbywalna). Innymi 
słowy mamy do czynienia ze zdarzeniami 
losowymi niezależnymi od siebie. A zatem 
na prawdopodobieństwo, że w ciągu naj
bliższego roku spadnie na nas kometa czy 
planetoida nie ma najmniejszego wpływu 
to, czy ostatnie takie zdarzenie miało miej
sce w zeszłym roku czy milion lat temu. 
Zdaję sobie sprawę, że trudno w to uwie
rzyć, ale tak właśnie jest. Teoria prawdo
podobieństwa serii zdarzeń losowych nie
zależnych od siebie została opracowana 
już dawno. Rządzi ona między innymi roz
padem promieniotwórczym jąder atomo
wych, o którym wiemy już dostatecznie 
dużo by wiedzieć, że jest ona słuszna. We
dług tej teorii prawdopodobieństwo, że w 
ciągu czasu t zajdzie dokładnie n zdarzeń, 
których prawdopodobieństwo wystąpienia
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na jednostkę czasu wynosi p,  opisane jest 
wzorem Poissona:

P(n,0 = ^ exp(-/>0;
wstawiając n =  0 (czyli nie zajdzie żadne 
zdarzenie) otrzymujemy poprzednio wy
prowadzony wzór exp (-/?/).

Pozostaje jeszcze problem obliczenia 
prawdopodobieństwa upadku odpowied
nio dużego ciała na rok. Liczba podana 
przez autorów wydaje mi się znacznie za
wyżona. A oto uzasadnienie. Dinozaury 
wyginęły 65 min lat temu i myślę, iż moż
na bezpiecznie przyjąć, że od lego czasu 
nie nastąpiło zderzenie z żadnym dużym 
obiektem (dużym — to znaczy o rozmia
rach przekraczających kilometr). Gdyby na
stąpiło w czasach prehistorycznych, zacho
wałyby się ślady natury geologicznej, na
tomiast gdyby coś takiego stało się w cza
sach historycznych, z pewnością byłyby ja
kieś zapisy — o ile ludzkość w ogóle jesz
cze by istniała! Tak więc przyjmijmy, że 
nie było żadnego zderzenia przez 65 mi

lionów lat. Autorzy artykułu postulują 
średni czas między upadkami ciał o śred
nicy co najmniej 1 km 500 tys. lat, a zatem 
p  =  2x l0 -6/rok. Wstawmy tę wartość do 
naszego wzoru dla n =  0 i t =  6.5 x 107 lat. 
Iloczyn pt  dla tych wartości wynosi 130, 
czyli oznaczałoby to, że przez 130 „cykli” 
nie nastąpiła żadna katastrofa; podsta
wiając to do naszego wzoru otrzymujemy, 
że prawdopodobieństwo takiego „cudu” 
wynosi 3.5 xlO-57 (tak, dziesięć do minus 
pięćdziesiątej siódmej potęgi). Cytowany 
wzór przy czasach t dużych w porównaniu 
z l/p jest bardzo „czuty” na p; dla przy
kładu dla p  =  10-7 P(Ó, t =  6 .6x l07) =  
1.5x103, dla/? =  KHwynosi 0.5, a dla/? =  
1 0 9 już 0.93.

Nawet jednak przyjmując podane przez 
autorów prawdopodobieństwo p = 2X10-6 
nie powinieneś, Czytelniku, zanadto oba
wiać się o los swój i Twoich dzieci: praw
dopodobieństwo przeżycia 100 łat wynosi 
przecież co najmniej 0.9998.

KRONIKA

Gaspra w oczach Galileo

Pomimo trapiących ją  wciąż kłopotów z zablo
kowaną anteną misja Galileo przyniosła już pier
wszy niepodważalny sukces: po raz pierwszy w 
dziejach ludzkości mieliśmy możność obejrzeć 
z bliska powierzchnię planetoidy.

(951) Gaspra jest niewielką planetką z tak 
zwanej grupy Flory obiegającą Słońce w po
bliżu wewnętrznej granicy pasa asteroidów po 
orbicie o pólosi wielkiej 2.21 j. a. Grupa Flory 
obejmuje wiele dość gęsto rozłożonych małych 
planetoid typu S, o których sądzi się, że stano
wią pozostałości jednej lub kilku większych ciał 
rozbitych w wyniku zderzenia w dalekiej prze
szłości. Planetoidy tego typu podejrzewa się, 
że są źródłami meteorytów — bądź to naj
częściej spotykanych chondrytów, jak chce jed
na szkoła, bądź to meteorytów źelazno-kamien- 
nych, jak chce druga.

Obserwacje Galileo potwierdziły to, co po
dejrzewano na podstawie obserwacji telesko
powych: Gaspra jest nieregularnym, wydłużo

nym ciałem o średnim promieniu ok. 7 km, 
najprawdopodobniej podobnym do księżyców 
Marsa Phobosa (fot. 1) i Deimosa, będących 
zapewne przechwyconymi planetoidami. Prze
mawiają za tym m. in. podobne rozmiary rze
czonych trzech ciał. Na podstawie analizy prze
kazanych przez sondę zdjęć ustalono, że Ga
spra jest nieco stożkowata i mierzy 18.7 na 12 
na 11 km (patrz zdjęcie na pierwszej stronie 
okładki). Jej kształt jest nieregularny; najwy
raźniej ta nieregulamość kształtu jest powszech
nym zjawiskiem wśród małych ciał Układu Sło
necznego, gdyż jak do tej pory wykazują ją 
wszystkie takie ciała bliżej zbadane (jądro ko
mety Halleya, Fobos, Deimos, niektóre małe 
księżyce Jowisza i Saturna, no i teraz Gaspra).

Jej powierzchnia pokiyta jest prawdopodob
nie regolitem, choć nie jest jasne jak grubym. 
Widnieją na niej liczne kratery, choć przy sto
sunkowo niewielkiej zdolności rozdzielczej uzys
kanych obrazów (ok. 160 m) widać tylko naj
większe z nich. Przy szacowanym średnim czasie 
między katastroficznymi zderzeniami planetoid
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tego typu (50Ó min lat) i ocenie tempa przyro
stu liczby kraterów meteorytowych można za
ryzykować hipotezę, że kolizja, która zrodziła 
Gasprę, nastąpiła ok. 200 min lat temu. Oprócz 
kraterów na powierzchni planetoidy mamy je
szcze zapadliska i wzniesienia, być może też

F ot 1. Obraz księżyca mariańskiego Phobosa uzyskany ze 
zdjęć wykonanych za pomocą sond Viking.

miniaturowe łańcuchy górskie. Wszystko to jest 
bardzo ciekawe dla planetologów badających 
budowę i ewolucję planetoid, lecz na obecnym 
etapie analizy danych jest jeszcze za wcześnie 
na definitywne wnioski, tym bardziej, że wsku
tek zakleszczenia głównej anteny statku jesz
cze nie wszystkie dane zostały przesłane na 
Ziemię.

Jeśli chodzi o techniczną stronę całego 
przedsięwzięcia, to i tak możemy mówić o szczę
ściu, że obecnie posiadane dane udało się ściąg
nąć tak wcześnie. Jedyna czynna obecnie na 
Galileo antena nadawcza może przesyłać 100 
do 140 bitów na sekundę, niezwykle mało w 
porównaniu z możliwościami nieczynnej anteny 
wysokiego zysku, zdolnej przekazać aż 134 000 
bitów/s; owe 140 bitów/s stanowi i tak dziesię

ciokrotny postęp uzyskany dzięki modyfikacji 
odbiorników naziemnych i stosowaniu do od
bioru dwóch anten równocześnie. Początkowo 
planowano przekazanie uzyskanych podczas 
przelotu koło Gaspry obrazów zimą ubiegłego 
roku, gdy Galileo miał przelatywać w pobliżu 
Ziemi, wtedy bowiem szybkość transmisji mo
gła być największa. Okazało się jednak, iż da
ne nawigacyjne, i w związku z tym sterowanie 
statkiem, są tak dokładne, że można przewi
dzieć, na których fragmentach kadru położony 
jest obraz planetoidy. Zdecydowano się więc 
przekazać zawczasu jedynie „najbardziej podej
rzane” fragmenty kadrów — i okazało się, że 
rzeczywiście widnieje na nich Gaspra w całej 
okazałości. Reszta danych została ściągnięta przy 
przelocie sondy koło Ziemi, lecz jest jeszcze za 
wcześnie na zakończenie ich analizy.

Tb, czego jeszcze nie wiadomo, to przede 
wszystkim jej masa, a zatem i gęstość. Ze wzglę
dów bezpieczeństwa trajektorię Galileo zapla
nowano tak, by przebiegała możliwie daleko 
od planetoidy, lecz ceną za to jest brak danych
0 jej potencjale grawitacyjnym. Nie wiadomo 
też, czy Gaspra nie ma satelity lub satelitów 
ani czy nie jest otoczona chmurą pyłu lub od
łamków; to da się ustalić po dokładnej analizie 
całych kadrów przesłanych obrazów. Z  osza
cowań teoretycznych wynika, że małe satelity 
lub odłamki mogłyby poruszać się po w miarę 
stabilnych orbitach w obszarze o wymiarach 450 
na 450 na 210 promieni planetoidy; przy czę
stych zderzeniach w pasie planetoid posiada
nie przez nie satelitów (sub-satelitów?) nie jest 
nieprawdopodobne, a dodatkową za tym prze
słanką są radarowe obrazy planetki (4769) Ka- 
stalia uzyskane 22 sierpnia 1989 podczas jej 
przelotu w pobliżu Ziemi, które zdają się su
gerować, że w istocie mamy do czynienia z dwo
ma ciałami poruszającymi się wokół środka ma
sy po orbicie o rozmiarze niewiele większym 
niż suma ich promieni. Nie do końca jest też 
zbadany okres obiegu na razie dostępne są o- 
szacowania na podstawie naziemnych obserwa
cji teleskopowych i orientacja w przestrzeni osi 
obrotu — również i te parametry zostaną obli
czone na podstawie całości danych zebranych 
podczas przelotu. Będzie się również badać skład
1 budowę powierzchni.

Zajęci analizą danych z Gaspry naukowcy 
mają mimo wszystko czas by z niecierpliwością 
oczekiwać następnego spotkania Galileo. Ma 
ono nastąpić w sierpniu bieżącego roku, a celem
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próbnika będzie tym razem planctoida (234) 
Ida.

Wg Science, 1992, 257, 1647
Maciej Bzowski

Dyski protoplanetarne
W grudniu ubiegłego roku teleskop kosmiczny 
HST odkrył bardzo rozległe dyski pyłowe wo
kół 15 nowo rodzących się gwiazd w Mgławicy 
Oriona! Do grudnia znano tylko cztery: przy 
Beta Pictoris (Urania 4/92), Alpha Lyrae (We- 
ga), Alpha Piscis Austrini (Fomalhaut) i Epsi

lon Eridani. A właśnie w takich dyskach, zgod
nie ze współczesnymi teoriami, następuje łą
czenie się cząstek w większe bryłki, tzw. pla- 
netozymale, po czym z nich mogą utworzyć się 
w dalszych procesach ewolucyjnych, planety. Tak 
też prawdopodobnie powstał 4.5 miliarda lat 
temu nasz Układ Planetarny. Skoro więc ob
serwacje wskazują na to, że wiele gwiazd ma 
dyski, to prawdopodobnie wokół wielu mogą 
krążyć planety.

Odkrywca — C. Robert O’ D e 11 z Rice 
University w Houston w Teksasie — nazwał te 
protoplanetarne dyski proplydami (proplyds —

Fragment Wielkiej Mgławicy w O rionie złożony ze zdjęć uzyskanych za pomocą teleskopu kosmicznego Hubble’a.
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od protoplanetary discs; podobno nazwę tę wy
myśliła żona O’Della. Może i u nas się przyj
mie?). Każdy proplyd jest na obrazkach z I1ST 
cienkim dyskiem z dziurą w środku, takim „ron
dem od kapelusza”, a w samym środku znaj
duje się chłodna gwiazdka. Promieniowanie i 
wiatr z sąsiedniej, gorącej gwiazdy podgrzewa
ją dysk i jego materia wywiewana jest jak war
kocz komety (w tempie 1/2 masy Ziemi na 
rok). Zdjęcia były robione (za pomocą kamery 
szerokokątnej) w kilku długościach fal, przez 
filtry odpowiadające najmocniej świecącym pier
wiastkom tzn. w liniach wodoru i tlenu; zdjęcia 
przez filtr czerwony pozwoliły oddzielić obrazy 
gwiazd. Ocenia się, że niektóre proplydy po
winno się dać zauważyć także z Ziemi. Ma
teriał na temat dysków ma się ukazać wiosną 
tego roku w Astrophysical Journal pod tytu
łem „Odkrycia nowych obiektów w Mgławicy 
Oriona — fal uderzeniowych, obiektów zwar
tych i dysków protoplanctarnych”, a podpisany 
będzie przez O’Dclla, jego studentów Zheng 
W en, Xi-Ilai IIu  oraz Jeffa H e s t e r  z Uni
wersytetu w Arizonie. Urania nie ma jeszcze 
zdjęć proplydów, ale publikujemy wcześniejsze 
zdjęcie, także obszaru Wielkiej Mgławicy w 
Orionie (cały gwiazdozbiór Oriona jest obsza
rem wyjątkowo „zatłoczonym” na naszym nie
bie i nic dziwnego, że jest wdzięcznym obie
ktem do obserwacji). Widać na nim cieniutkie 
włókna materii obserwowane na brzegach Mgła
wicy; kolor czerwony odpowiada liniom siarki, 
niebieski — liniom tlenu, zielony — liniom wo
doru. Gaz jest oświetlany oczywiście przez są
siednie, bardzo gorące gwiazdy.

Wg NASA Release 1992, 226.
Magdalena Srocz)’ńska-Kożucliowska

Laserowa łączność kosmiczna

W niniejszym numerze Uranii piszemy o za
kończonym sukcesem spotkaniu sondy Galileo 
z planetoidą Gaspra. Jednak ostatnio przepro
wadzone eksperymenty związane z tą sondą by
najmniej się na tym nie kończą. Ironią losu 
jest, że podczas misji trapionej poważnymi pro
blemami z łącznością radiową (wciąż zaklesz
czona antena kierunkowa wysokiego zysku!) 
udało się przeprowadzić eksperyment z no
wym sposobem łączności dalekosiężnej, mia
nowicie łączności na optycznych długościach fal 
elektromagnetycznych.

O samym fakcie wykorzystywania światła

widzialnego jako nośnika sygnałów Czytelnicy 
z pewnością wiedzą — każdy słyszał choćby o 
światłowodowych sieciach telefonicznych. Jed
nak w grudniu ubiegłego roku podczas przelo
tu Galileo w pobliżu Ziemi udało się po raz 
pierwszy zarejestrować sygnały laserowe na po
jeździć kosmicznym poza orbitą Ziemi. Usta
nowiono w ten sposób rekord odległości, z któ
rej udało się odebrać promień lasera.

Według informacji dra Jamesa L e s h a ,  
kierownika eksperymentu GOPEX (Galileo 
OPtical Experiment), doświadczenia prowadzo
no w dniach 8-16 grudnia 1992 roku. Rozpo
częto je, gdy statek znajdował się w odległości 
600 tys. km od Ziemi a zakończono, gdy wzro
sła ona do 6 min km. Nakierowane na Ziemię 
kamery Galileo zarejestrowały modulowany pro
mień lasera kolimowany przez 61-centymetro- 
wy teleskop optyczny w Table Mountain Ob
servatory w Kalifornii oraz 1.5-metrowy tele
skop należący do Lotnictwa Wojskowego Sta
nów Zjednoczonych i umieszczony w ośrodku 
badawczym koło Albuquerque.

Po co jednak w ogóle prowadzić takie eks
perymenty, czy tradycyjne metody łączności ra
diowej nie wystarczają? Przecież wystarczy zwy
kła chmura, aby z łączności optycznej wyszły 
„nici”. A za dnia? Przecież za dnia na niebie 
też nic nie widać. Otóż sprawa nie jest wcale 
taka prosta. Po pierwsze, są na Ziemi miejsca, 
gdzie bezchmurna pogoda jest „murowana” 
przez prawie cały rok. Po drugie, zarówno w 
magnetosferze Ziemi jak i w przestrzeni mię
dzyplanetarnej też istnieje „pogoda”, bo prze
cież wieje tam wiatr. Oczywiście, jest to wiatr 
słoneczny, czyli uciekający ze zmiennym natę
żeniem ze Słońca strumień plazmy, który, choć 
opływa magnetosferę, to jednak bardzo silnie 
rzutuje na zachodzące w niej zjawiska. Wystę
pują w nim zaburzenia gęstości i prędkości, 
które mogą silnie zakłócać propagację bardzo 
przecież słabych sygnałów radiowych wysyłanych 
przez odległe od nas statki kosmiczne. Jedno
cześnie ośrodek międzyplanetarny jest niemal 
idealnie przezroczysty dla fal świetlnych. Dzięki 
temu sygnał nie jest po drodze zakłócany, a 
zatem można osiągnąć znacznie większe szyb
kości transmisji. Po trzecie wreszcie, promień 
lasera jest monochromatyczny, a niebo oglą
dane nawet za dnia przez bardzo wąskopas
mowy filtr wcale nie jest jasne — w każdym
i nie na tyle, by nie dało się odebrać syg
nału.
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Przy dzisiejszym stanie techniki umieszcze
nie na sondzie kosmicznej lasera o takiej mo
cy, by jego promień można było rejestrować 
stosunkowo niewielkimi teleskopami, nie po
winno przedstawiać większej trudności; prak
tycznie gotowa jest również technologia kodo
wania sygnału i kierowania go z odpowiednią 
dużo większą niż w przypadku klasycznej łącz
ności radiowej dokładnością na Ziemię.

Fale radiowe służą w przypadku statków 
kosmicznych trojakim celom. Po pierwsze, do 
nawigacji, po drugie, do przesyłania danych, i 
po trzecie, do prowadzenia aktywnych ekspe
rymentów naukowych. Jak twierdzi dr Lesh, 
do wszystkich wymienionych trzech celów moż
na również wykorzystywać promienie lasera.

Jeśli chodzi o nawigację, czyli o wyznacze
nie aktualnej pozycji statku na niebie, to do 
tej pory wykorzystywało się do tego całą sieć 
radioteleskopów. Sieć potrzebna była dlatego, 
że pojedynczy radioteleskop ma w najlepszym 
wypadku rozdzielczość rzędu dziesiątek minut 
łuku, więc do naprawdę precyzyjnego wyzna
czenia pozycji trzeba stosować technikę inter
ferometrii. Problem zdolności rozdzielczej zni
ka natomiast przy przejściu do dziedziny op
tycznej: nawet skromny teleskop ma teoretycz
ną zdolność rozdzielczą rzędu sekundy łuku. 
Wprawdzie przeszkadza seeing, ale i z tym już 
sobie poradzono, warto zaś przypomnieć, że 
znajomość położenia kątowego z dokładnością 
do sekundy łuku przy odległości 10 j. a. ozna
cza dokładność liniową ok. 75 km. 'Ićtk więc 
przy zastosowaniu do nadawania sygnałów na
wigacyjnych z pokładu statku lasera do określe
nia jego pozycji wystarczyłby pojedynczy skrom
ny teleskop. "Tiiki nadający statek wyglądałby 
na niebie jak regularnie migająca gwiazda, a 
jego pozycję wyznaczano by klasycznymi w as
tronomii pozycyjnej metodami. Oprócz pozycji 
kątowej laser może pozwolić też na wyznacze
nie odległości, co nie jest możliwe technikami 
radiowymi radarowymi z wyjątkiem rejonu w 
pobliżu Ziemi. Wyznaczenie odległości pole
gałoby na pomiarze czasu między wysłaniem 
wiązki laserowej a odebraniem jej echa odbi
tego na przykład od umieszczonego na son
dzie zwierciadła, które mogłoby też być wyko
rzystane do nadania przez statek swoich włas
nych sygnałów.

Z  kolei utrzymywanie łączności wymaga sto
sowania dużych anten. Anteny na Ziemi sto
sowane do komunikacji z odległymi próbnika

mi mają średnice kilkudziesięciu metrów, a mi
mo to niekiedy, jak będzie to w przypadku prze
bywającego w pobliżu Jowisza próbnika Gali- 

.leo, trzeba używać kilku anten na raz i przed 
odszyfrowaniem sygnału przeprowadzać skom
plikowaną analizę odebranych fal dla odfiltro
wania szumów. Natomiast anteny umieszcza
ne na sondach międzyplanetarnych mają śred
nice kilku metrów i muszą podczas startu być 
złożone; rozwijane są dopiero po oddzieleniu 
się od rakiety nośnej, co czasami sprawia kło
poty (znów się kłania Galileo!). Niezbędna zaś 
dla utrzymywania łączności z Ziemią na czę
stotliwościach optycznych średnica zwierciadła 
wynosi około 10-50 cm, co pozwala na zasto
sowanie stosunkowo tanich i lekkich luster. Zysk 
zaś na przyspieszeniu czasu nadawania sygnału 
przy dość niewielkim zapotrzebowaniu energe
tycznym byłby niebagatelny.

Aktywne badania naukowe, polegające na 
analizie odebranego na Ziemi promienia lase
rowego wysłanego przez statek i odbitego od 
interesujących obiektów, mogłyby obejmować 
na przykład pierścienie i atmosfery planetarne 
(tu w grę wchodziłoby zarówno oświetlanie jak 
i prześwietlanie — w tym ostatnim przypadku 
najodleglejszych warstw atmosfer planetarnych) 
oraz pył międzyplanetarny.

Oprócz wielu zalet są jednak i wady. Naj
poważniejsza z nich to ta, że wykorzystanie pro
mieni laserowych do łączności z pojazdami kos
micznymi wymaga bardzo dokładnej znajomości 
ich pozycji na niebie, gdyż wiązka laserowa jest 
wąska — chodzi tu o próbę przesłania do nich 
informacji, bo zauważenie „mrugającego” stat
ku na niebie przy choćby przybliżonej znajo
mości jego pozycji nie byłoby trudne. Podczas 
aktywnej pracy ze statkiem znajomość jego po
zycji jest zwykle dostatecznie dobra, problemy 
mogłyby wystąpić przy próbie „budzenia” go z 
głębokiej „hibernacji”, w jaką zwykle wprowa
dza się sondy kosmiczne podczas dolotu do 
badanych obiektów dla oszczędzania pokłado
wych źródeł energii.

Z  kolei aby statek mógł przesiać na Ziemię 
informacje drogą laserową, musi na nią bar
dzo dokładnie nakierować swój system optycz
ny — znacznie dokładniej niż radiową antenę 
kierunkową — co niestety podnosi jego ciężar.

Na razie, po pierwszym dopiero pomyśl
nym eksperymencie, i to tylko „w jedną stro
nę”, nikt nie myśli poważnie o natychmiasto
wym konstruowaniu systemu łączności lasero-
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wcj. Jednak rosnące koszty utrzymywania i eks
ploatacji Deep Space Network — sieci daleko
siężnej łączności kosmicznej NASA — niedłu
go każą z pewnością poważniej rozważyć tę al
ternatywę. Nikt też nie mówi o całkowitej eli
minacji systemów radiowych, rozważa się ra
czej konstruowanie systemów komplementar

nych, stanowiących dla siebie do pewnego sto
pnia alternatywę i zabezpieczenie. Na pewno 
jednak grudniowe eksperymenty z Galileo czy
nią łączność laserową obiecującą techniką chy
ba już niedalekiej przyszłości.

Maciej Bzowski

KRONIKA HISTORYCZNA

Cuno Friedrich Ludwig Hoffmeister 
(1892- 1968)

Urodził się 2 lutego 1892 r. w Sonnebcrgu 
(Tbryngia, Niemcy). Jego droga do zawo
du astronoma wiodła przez samokształ
cenie i obserwacje milośnicze. Ukończył 
szkołę handlową (1908-1910). W 1914 r. 
skontaktował się z astronomem Ernstem 
Z i n n e r e m  w Bambergu, który zaanga
żował go do programu obserwacji nowood- 
krytych gwiazd zmiennych. Podczas obser
wacji RT CrB, Hoffmeister odkrył zmien
ność sąsiedniej gwiazdy, oznaczanej obec
nie RW CrB.

W kwietniu 1915 r. zamieszkał w Bam
bergu i rozpoczął pracę w tamtejszym ob
serwatorium jako asystent-pomocnik. Do 
końca 1918 r. weryfikował dane do „Hi
storii i literatury gwiazd zmiennych” pisa
nej przez G. M u l l e r a  oraz opracowy
wał obserwacje. Za uzyskane środki nabył 
niewielkie instrumenty i w 1919 r. rozpo
czął regularną działalność obserwacyjną w 
rodzinnym Sonnebergu. Po uzyskaniu ma
tury w 1920 r., przez kolejne cztery lata 
pracował w Obserwatorium Astronomi
cznym Uniwersytetu w Jenie jako asys
tent. Rozpoczął wtedy pracę nad statysty
ką gwiazd zmiennych, którą kontynuował 
następnie w Sonnebergu.

W 1925 r. otrzymał, dzięki pomocy mia
sta oraz towarzystwa astronomicznego i 
zakładów optycznych Carl Zeiss Jena, pry
watne obserwatorium astronomiczne na 
górze Erbisbuhl (640 m n.p.m.). Prowadził 
tam systematyczne fotograficzne obserwa

cje całej dostępnej półkuli nieba. Wziął 
udział w zorganizowanym przy współpra
cy Paula G u t h n i k a, dyrektora Obser
watorium Uniwersyteckiego w Berlinie- 
Babelsbergu, programie ciągłego fotogra
fowania nieba przy użyciu obiektywów krót
ko ogniskowych, w celu znajdowania no
wych gwiazd zmiennych. Plonem tej kam
panii jest ponad 100 000 fotografii nieba 
przechowywanych do dziś w obserwato
rium w Sonnebergu (drugi co do wielkości 
zbiór na świecie).

Oprócz gwiazd zmiennych zajmował się 
Hoffmeister także światłem zodiakalnym i 
przeciwblaskiem (fotometria) oraz mate
rią międzyplanetarną, a w szczególności 
meteorami. Byl namiętnym obserwatorem 
„spadających gwiazd”. Pewnej pogodnej 
nocy obserwował je aż 10 godzin i 40 mi
nut. Napisał kilka książek o meteorach i 
rojach meteorowych, ale przede wszyst
kim znana jest jego monografia o gwiaz
dach zmiennych (Veranderliche Steme, wyd. 
1970,1984, tl  ang. Variable slars wyd. 1985).

Odbył kilka ekspedycji badawczych, m. 
in. w 1930 r. do zach. Indii, a w 1953 r. do 
połudn.-zach. Afryki.

Był członkiem Niemieckiej Akademii 
Nauk, Akademii Badaczy Przyrody „Leo- 
poldina” i Saskiej Akademii Nauk. Re
daktor czasopisma popularnonaukowego 
Die Steme. Odkrył łącznie 10 375 gwiazd 
zmiennych. Zmarł 2 stycznia 1968 r.

Dla uczczenia naukowych osiągnięć as
tronoma jego nazwisko nosi krater na nie
widocznej stronie Księżyca.

Paweł Sobotko
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KONFERENCJE I ZJAZDY

XI Europejskie Sympozjum Obserwacji
i Przewidywania Zakryć (ESOP-XI) 
Castel Gandolfo (Włochy), 28-30 VIII 1992

Zgodnie z tradycją, jak co roku w końcu 
sierpnia 1992 r., odbyło się kolejne, jede
naste już Europejskie Sympozjum Obser
wacji i Przewidywania Zjawisk Zaćmie
niowych — ESOP. Tym razem odbyło się 
ono we Włoszech w Mondo Migliore, w 
ośrodku Międzynarodowego Centrum D u
chownego, pięknie położonym nad Lago 
Albano naprzeciw Castel Gandolfo. Współ
organizatorami imprezy było, obok Inter
national Occultation Timing Association 
— ES, także Obserwatorium Specola Va- 
ticana i Unionc Astrofili Italiani, Sezione 
Occultazioni, czyli włoski odpowiednik Se
kcji Obserwacji Pozycji i Zakryć PTMA. 
Delegację polską stanowiła 11-osobowa 
grupa z przewodniczącym SOPiZ Markiem 
Z  a w i 1 s k i m na czele. Obok Polaków w 
Sympozjum wzięli udział obserwatorzy i 
programiści z Belgii, Holandii, Finlandii, 
Portugalii, USA, Wielkiej Brytanii i oczy
wiście Niemiec, którzy — podobnie jak 
gospodarze -  stanowili przewagę liczebną.

Impreza rozpoczynała się 28 sierpnia, 
ale spora część uczestników przybyła do 
Włoch już przed 23 sierpnia, aby wziąć 
udział w ekspedycji na obserwację zakry
cia brzegowego gwiazdy /< Gem nad ra
nem 24 sierpnia (patrz artykuł w dziale 
Obserwacje). Sympozjum zainaugurował 
bardzo interesujący referat dyrektora Ob
serwatorium Watykańskiego Ojca Geor- 
ge’a V. C o y n e ’ a zatytułowany „Kilka 
współczesnych aspektów kosmologii”.

Tematyka większości referatów oscylo
wała wokół problemów, które — jak się 
okazuje — są wspólne dla wielu obserwa
torów. Tfcmatem takim jest zapewne reje
stracja zjawisk techniką video CCD. Za
prezentowano sprzęt wraz z pokazem za
pisu kilku spektakularnych zjawisk. Poka
zane też zostało urządzenie (tzw. inter

fejs) sprzęgające kamerę z zegarem D C F- 
77, co spotkało się z dużym zainteresowa
niem tych wszystkich, którzy zdążyli przez
2 lata docenić moduł DCF.

Mówiono o obserwacjach fotoelektry- 
cznych, wykonanych przez włoskich kole
gów. Portugalski obserwator J. G a r c i a  
przedstawił bardzo interesujący rejestra
tor, zapisujący momenty zjawisk oraz peł
ne sekundy na perforowanej taśmie pa
pierowej. Zwracała uwagę prostota i so
lidność zaprezentowanej konstrukcji.

Wiele czasu poświęcono wciąż aktual
nemu problemowi kompatybilności uży
wanego sprzętu oraz dystrybucji efeme
ryd, przesyłaniu redukcji do ILOC itp. H. 
B u 1 d e r z Holandii poruszył ciekawy te
mat dotyczący możliwości zakupów zbioro
wych modułów CCD Philipsa.

Referatem, na który chyba wszyscy cze
kali, była prezentacja przez Claudio C o - 
s t ę wyników obserwacji zakrycia brzego
wego sprzed kilku dni. Pokazane zostały 
udane zapisy video wykonane równocześ
nie przez Włochów, Niemców i Holendrów. 
Przy okazji tej obserwacji zostały ustano
wione aż cztery rekordy na skalę euro
pejską: liczby obserwatorów, stanowisk, za
notowanych momentów oraz krajów, z któ
rych pochodzili obserwatorzy.

Znany powszechnie W. B e i s k e r po 
raz trzeci lub czwarty podjął temat zakry
cia gwiazdy 28 Sgr przez Tytana. Jak widać 
jedno zjawisko dostarczyło informacji na 
materiał paru kilkudziesięciominutowych 
referatów! Czyżby kolejny rekord?

Polskim akcentem części referatowej 
było wystąpienie M. Z a w i l s k i e g o  na 
temat metodyki obliczeń zaćmień w od
ległej przeszłości oraz sprawozdanie z eks
pedycji do Meksyku na zaćmienie Słońca 
11 lipca 1991 roku zaprezentowane przez 
J. M i l c z a n o w s k i e g o .

Sympozjum zakończył nieoficjalnie M. 
S u h o n e n  z Finlandii prezentując slaj
dy z poprzednich ESOP-ów.
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Oprócz wysłuchania referatów uczest
nicy mieli możność zwiedzenia papieskiej 
rezydencji oraz obserwatorium w Castel 
Gandolfo, zobaczyć jakim sprzętem ono 
dysponuje (a było na co popatrzeć: naj
większy z teleskopów to Schmidt 90/60, 
znajdujący się w prywatnym ogrodzie pa
pieża). Odbyła się też wycieczka do Waty
kanu, połączona ze zwiedzaniem tego pań
stewka „od kuchni”. Dzięki uprzejmości 
Ojca G. V Coyne’a, który był naszym prze
wodnikiem, opiekunem i tłumaczem, mo
gliśmy spacerować po słynnych Ogrodach 
Watykańskich.

OBSERWACJE

Brzegowe zakrycie fi Gem 
24 sierpniu 1992 roku

Kilka dni przed rozpoczęciem ESO P- 
XI do ośrodka Mondo Migliore we Wło
szech zjechało wielu amatorów obserwacji 
najlepszego w 1992 r. w Europie zakrycia 
brzegowego. Nad ranem 24 sierpnia miało 
dojść do brzegowego zakrycia gwiazdy-ol- 
brzyma /< Gcminorum (2.8 mag), a granica 
północna zjawiska przebiegała między Rzy
mem a Neapolem m. in. w pobliżu Monte 
Cassino. Nic też dziwnego, że z nadarza
jącej się okazji skorzystało aż około 25 
osób. Zbiórka w Mondo Midliore była wy
znaczona na 23 sierpnia o godzinie 15:00, 
ale — jak się potem okazało — dotarcie 
tam nie było łatwe ze względu na mini
malną liczbę publicznych środków trans
portu (autobusów), które przejeżdżały o- 
bok hotelu położonego nad Lago Albano 
około 20 km od Rzymu. W dodatku była 
to niedziela i pora obiadowa, co w Italii 
oznacza, że bez własnego środka lokomo
cji nie należy się nigdzie ruszać.

Następnie zaś okazało się, że samo
chodów prywatnych jest za mało aby wszy
scy mogli udać się na miejsce obserwacji. 
Po godzinie udało się wynająć dodatkowo 
mikrobus za niemałą zresztą sumę (300 
tys. lirów). Przed wieczorem cała kawalka-

30 sierpnia Sympozjum ESO P-XI zo
stało oficjalnie zamknięte przez Claudio 
C o s t ę, Hansa-J. B o d e g o  i Davida 
D u n h a m  a, a uczestnicy pożegnali się z 
zamiarem ponownego spotkania się za rok 
w Holandii na ESOP-XII. Dodajmy na 
koniec, że ESOP-XIII odbędzie się w 1994 
roku w Polsce.

Marcin Górko, Witold Sencio, Marek Zawilski

Przedruk z Materiałów Sekcji Obserwacji Po
zycji i Zakryć PTMA nr 30/1992

da ruszyła w drogę docierając po około 
150 km jazdy do Minturno położonego 
niedaleko wybrzeża. W czasie jazdy oglą
daliśmy z autostrady wzgórze M onte Cas
sino, lecz o zwiedzeniu oczywiście nic mo
gło być mowy.

Już po zapadnięciu zmroku odbyła się 
narada w pobliskiej pizzerii, co miało ten 
negatywny (potencjalnie) skutek, że spore 
ilości wina są podawane do każdego po
siłku jako rzecz normalna... Na szczęście 
zjawisko miało nastąpić dopiero za kilka 
godzin.

Pogoda była tego wieczoru niezła, choć 
miejscami niebo pokrywały lekkie chmu
ry. Poprzednia noc natomiast była poch
murna, a nad ranem niebo rozświetlały co 
chwilę błyskawice przechodzących burz. 
Okazało się jednak, że warunki właśnie 
się poprawiają i po zapadnięciu zmroku 
wypogodziło się zupełnie. Zresztą do 6 
września padało potem tylko jeden raz 
nad ranem, zaś poza tym niebo było zwy
kle bezchmurne.

Obserwatorzy zabrali ze sobą przeróż
ny sprzęt optyczny i służby czasu. Było za
równo kilka Celcstronów CB jak i lunetki 
przenośne. Służba czasu natomiast opierała 
się w większości na odbiornikach D C F- 
77, a poza tym na stoperach, a nawet jed
nym chronometrze własnej konstrukcji.
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Osiem osób miało kamery CCD, toteż one 
to zostały rozmieszczone „wewnątrz” pa
sa zakrycia. Przy tym zwykle stacja video 
była dublowana przez co najmniej jedne
go obserwatora wizualnego. Wkrótce się 
okazało, jak było to szczęśliwe posunięcie. 
W sumie zostały wybrane miejsca wzdłuż 
lokalnej drogi biegnącej mniej więcej pro
stopadle do granicy zakrycia. Niestety, gdy 
już było po kolacji i należało wyruszyć na 
stanowiska, wstępny rekonesans ujawnił, 
że droga ta przebiega przez tereny elek
trowni, gdzie wstęp jest wzbroniony. Wy
wołało to konsternację, zaś organizatorzy 
przyznali, że nikt nie sprawdzał wcześniej 
terenu obserwacji... Po pewnych delibera- 
cjach i jeżdżeniu po okolicy wybrano inne 
odcinki szos, ale równie korzystne. W su
mie cała baza rozciągnięta była na prze
strzeni około 3 km przy 11 stanowiskach 
obserwacyjnych. Więcej nie można było ze 
względu na różne przeszkody terenowe. 
Stanowiska zostały ponumerowane w ten 
sposób, że 0 oznaczało granicę efemery- 
dalną, 1,..., 8 stanowiska na południe (tj. w 
głąb) zaś, -1, i -2  stanowiska na północ 
(tj. na zewnątrz).

Piszący te słowa wraz z Klemensem L i - 
b a n e m  został przydzielony do stanowi
ska nr -1, kilkaset metrów poza granicą 
efemerydalną. Nie wywołało to u nas, rzecz 
jasna, zbytniego entuzjazmu. Na stanowi
sku byliśmy jeszcze przed północą, zaś śro
dek zjawiska miał nastąpić około 3h09m 
cwe. Było więc sporo czasu na przygoto
wanie sprzętu i pooglądanie nieba, na któ
rym gwiazdy błyszczały bardzo jasno. Da
wało się już wyraźnie zauważyć przesunię
cie sklepienia ku północy w stosunku do 
tego, co widzimy na codzień w kraju: wy
soko świecił Saturn i Fomalhaut, a Wega 
przechodziła prawie przez zenit (przy sze
rokości geograficznej 41°).

Sprzęt spisywał się nieźle: DCF miał 
kłopoty z „zastartowaniem” ale po kilku 
minutach ruszył. Awaryjnie spisywał się na
tomiast egzemplarz niepołomicki — raz 
dawał sygnały sekundowe, a raz nie. W

związku z tym koledzy z Niepołomic pra
cowali w rezultacie na moim DCF, pod
czas gdy Jacek Liban miał czytać stan mo
jego stopera RUHLA bezpośrednio na 
magnetofon.

Księżyc wzeszedł lekko zamglony, ale 
z każdą chwilą stawał się wyraźniejszy. 
Gwiazda mogła być dostrzeżona przez lu
netkę 50/500 na wysokości 5° nad hory
zontem. Lunetka ta była pożyczona od C. 
C o s t y, a stanowiła zaadaptowany teleo
biektyw MTO. Niestety, obraz w lunetce 
kol. Libana był marnej jakości, toteż zde
cydowaliśmy się, aby pomógł mi on tylko 
w obserwacjach, sam nie próbując noto
wać momentów. Jak już k'lkakrotnie pisa
łem, wskutek niesamowitego pecha nigdy 
w kraju nie udało mi się zaobserwować 
zakrycia brzegowego w sensie zanotowa
nia więcej niż jednego momentu... Zano
siło się na to i tym razem, bowiem od gra
nicy efemerydalnej dzieliło nas jakieś 300 
m „po niewłaściwej stronie”.

Zakrycie następowało za ciemnym brze
giem, dość daleko od czubka sierpa Księ
życa. Przed kulminacyjnym momentem 
gwiazda „ślizgała się” wzdłuż jasnego 
brzegu, który kończył się ciemną przerwą i 
jeszcze jakąś jasną wystającą górką lub wa
łem krateru. Na ten obiekt /u Gem już 
niemal „weszła”. Cóż można powiedzieć 
jeszcze — starałem się nie denerwować, 
co częściowo się udało, głównie dzięki 
wieloletniej praktyce obserwacyjnej. Da
lej wszystko potoczyło się bardzo szybko, 
chociaż notowanie zjawisk odbyło się w 
zadziwiająco (na szczęście) rutynowy spo
sób. W pewnym momencie bardzo jasny 
punkcik zgasł raptownie, ale natychmiast 
pojawił się na nowo! Stoper zdążyłem na
cisnąć tylko raz, ale czas zakrycia można 
było łatwo oszacować na 0.2 s. W tym mo
mencie byłem pewien, że to już wszystko i 
czułem zadowolenie, że w tym miejscu w 
ogóle doszło do jakiegoś zjawiska. Oczy
wiście należało jeszcze odczekać... Dobrze, 
że nie byłem świadomy upływu czasu (po
lecam to gorąco -  nie liczyć sekund, nie



90 URANIA 3/1993

słuchać komunikatów kolegi — patrzeć 
co się dzieje!). Po dłuższej chwili bowiem 
zaczęło się dziać to, o czym czyta się w 
sprawozdaniach i ogląda na taśmach vi
deo — bo oto gwiazda co chwilę gasła i 
zapalała się, raz błysnęła na krótko, ale 
nie całym blaskiem!!! Wreszcie przestała 
— ale czy na dobre? Ciemnego brzegu nie 
było widać — po odczekaniu paru minut 
było jasne, że to już koniec. Ile było zja
wisk — nie wiedziałem od razu (szacowa
łem na 6-8). Po odsłuchaniu taśmy oka
zało się, że było ich 13.

i—■—'—nr—' i r 
8 91 10"

Rys. 1. Prowizoryczny wykres przebiegu brzegowego 
zakrycia ft Gem w dniu 24 sierpnia 1992 roku (od
ległości między stanowiskami obserwacyjnymi nie zo
stały zachowane).

Thidno w tej chwili opisywać resztę wy
ników. Można je skonfrontować z prowi
zorycznym wykresem, który wykonano na
stępnego wieczoru na ogólnej naradzie 
(rys. 1). Rzadki to był przypadek tak licz
nej obserwacji i to, że na wszystkich sta
nowiskach udało się uzyskać wyniki. Oka
zało się, że na naszym stanowisku było 
najwięcej momentów... Na stanowisku nr 
6 obserwowała wizualnie Halina B o c z -

k o w s k a. I cale szczęście, bowiem Henk 
B u 1 d e r z Holandii nie zarejestrował ka
merą CCD nic. Awaria... Podobnie jak i w 
jeszcze innym przypadku kamera odmó
wiła posłuszeństwa. Nagrania z czterech 
innych stacji z kamerami CCD przywieź
liśmy jednak do Polski.

Gdy emocje opadły, szarym świtem u- 
daliśmy się w podróż powrotną, która oka
zała się bardzo ciężka dla kierujących po
jazdami, ale skończyła się pomyślnie.

Wyniki obserwacji będą jeszcze opra
cowywane ostatecznie. Już teraz jednak 
wiadomo, że przesunięcie Księżyca na pół
noc było spore (brakowało jeszcze jedne
go stanowiska zewnętrznego), a profil w 
połowie zupełnie nie zgadzał się z efeme- 
rydalnym. Teraz trzeba czekać na dalsze 
zjawiska widoczne w kraju. Kolejne za
krycie gwiazdy czwartej wielkości nastąpi 
m. in. 29 kwietnia w Polsce zachodniej i 
północnej.

Marek Zawilski

Przedruk z Materiałów Sekcji Obserwacji Po
zycji i Zakryć PTMA nr 30/1992

Komunikat Sekcji Obserwacji Słońca 
PTMA, listopad 1992

Wyniki obserwacji Słońca w listopadzie 
1992 r. przesłało 11 obserwatorów: Mar
cin B e 1 1 ej, Grzegorz C z e p i c z e k ,  
Bartosz D ą b r o w s k i ,  Longin G a r - 
kul ,  Janusz W. K o s i ń s k i ,  Jerzy Ł ą-  
g i e w k a, Wiktor Ma j e ws k i ,  Andrzej 
P i l s k i ,  Stanisław Ś w i e r c z y ń s k i ,  
Mieczysław S z u l c  i Jerzy Z a g r o d -  
n i k. Łącznie wykonano 107 obserwacji w 
27 dniach.

Średnie dzienne względne liczby Wol
fa w listopadzie 1992 r. wyniosły:
1, . , . .  94 9 . . . . . . .  77 17. . . . .  100 75 98
?.... . .  83 10. . . . , 66 18. . . . . . .  95 ?6 79
3. . . . .  72 11. . . . . . .  89 19 . . . .  90 27. . . . .  120
4 , . .  87 12......... . .  80 70 . . . . . . .  96 28. . . . .  104
5 . .  87 13. . . . 55 71 . . . .  46 79 90
6 .. — 14. . . . 59 ? 7 . , . . . .  — 67
7, . . , . .  86 15. . . . 54 23. . . . .  107
8 . . . . . .  74 16........ . . .  — 24. . . . . .  102
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Średnia miesięczna względna liczba 
Wolfa w listopadzie 1992 r. wynosi 83.5 
(89.0). Średnia względna liczba Wolfa z 
jednego obrotu Słońca wynosi 88.1 (81.4).

W nawiasach podano średnie liczone bez 
współczynników obserwatorów.

Janusz W. Kosiński

TO I OWO

I iO M C T t l  I 'd A A C *  PflÓO TA O K d ia / IflC b  CTO/lk TpyA O O M K O Ń , HdnpOTM ®, y C M C X « łO T C *, B H A "  OCTpOM O-

i i a d  H r p H t 'a A U M O M  (O f i  m o  n orpeG oennock npn»noMw noMom- h o m o * , norpymOHHW* ■ i io h 3 § o c t h o c t i i

n o  n p e O a n u H t ,  a a a t t t t r u ś w n *  h h k o b . Hmm c ia n M  T . Jlenor, ymo m s- m ó o c m o k o m c tb o . m h o a c io t c j i ,  m to k o -

O p n jp  t/ t lir itn il r o p n ia  »BCTHa* COOHMH flCtpOHOMMMCCKMMM MCTO MO BOpMOTC* K Co/IMUy H MTO
p u M A  n  u h m  u o  i i i  <f f lu  y  r

Cenzura w astronomii

Publikowany w tym numerze barwny opis 
ingerencji radzieckiej cenzury w astrono
miczne prace naukowe (w artykule prof. J. 
S m a k a pt. „Jak gwiazda zmienna AM 
CVn zagrażała ustrojowi Związku Radziec
kiego”) przypomniał mi własne perypetie 
z cenzurą, które ku rozbawieniu współ
czesnych i przestrodze potomnych warto 
ujawnić.

Wśród materiałów, które w 1983 roku 
zbierałem do książki o komecie Halleya, 
znalazł się artykuł radzieckiego astrono-

1985 roku otrzymałem od swoich kolegów 
N. A  B i e l a j e v a  i K. I. C z u r i u m o -  
v a ich książkę Kometa Galleja i jejo na- 
bludjenije (Moskwa 1985) sppstrzegłem dzi
wną różnicę w wyglądzie komety na re
produkcji tego rysunku zamieszczonej w 
niej na str. 22 (rys. 2). Próbując znaleźć 
przyczynę rozbieżności stwierdziłem, po 
pierwsze, że intrygujący rysunek jest kopią 
fragmentu ilustracji pochodzącej z trzy to
mowego dzieła Stanisława L u b i e n i e c -  
k i e g o  Theatrum Cometicum... wydanego 
w Amsterdamie w latach 1666-1668 oraz, 
po drugie, że kometa w oryginale ma jesz-

Rys. 1. Rysunek komety Halleya nad Jerozolimą w 66 roku z artykułu B. J. Levina w czsopiSmie Zjemla i 
Vsjclcnnaja.

ma B. J. L e v i n a  opublikowany w 
dwumiesięczniku Zjemla i Vsjelennaja (nr 
5/1982). Został on zilustrowany m. in. ry
sunkiem pojawienia się komety Halleya w 
66 roku nad Jerozolimą (rys. 1). Gdy w

cze inny wygląd niż w artykule Levina oraz 
w książce Bielajeva i Czuriumova (rys. 3). 
Nieśmiałe podejrzenia co mogło spowo
dować takie okrojenie obrazu komety w 
publikacjach radzieckich potwierdził w roz-
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mowie ze mną jeden ze współautorów 
książki w październiku 1986 roku, gdy spot
kaliśmy się w Heidelbergu (Niemcy) na 
międzynarodowym sympozjum poświęco
nym komecie Halleya. Okazało się, że cen
zura radziecka nie dopuszczała do publi
kacji obrazu sześcioramicnnej (!) gwiazdy, 
a inni przecież cenzorzy artykułu i książki 
różnie ten zapis wyegzekwowali. Będąc go
dłem judaizmu i herbem Izraela gwiazda

nie nawiązywał — często w sposób po
średni -  do treści motta. Ponieważ nie 
udało mi się znaleźć tłumaczeń na język 
polski wszystkich przytoczonych przez Bie
leckiego fragmentów, więc — po uzgod
nieniu tego z wydawcą — zwróciłem się z 
prośbą o przetłumaczenie kilku mott do 
Witolda D ą b r o w s k i e g o , c e n i o n e g o  
poety i wspaniałego tłumacza literatury ro
syjskiej (m. in. M. Bułhakowa). W ten spo-

Rys. 2. Rysunek komety Halleya nad Jerozolimą w 66 roku z książki N. A. Bielajeva i K. I. Czuriumova 
Kometa Galicja i jejo nabludjenijc.

sześcioramienna — nawet obrazując gło
wę komety na siedemnastowiecznej ryci
nie — „zagrażała ustrojowi Związku Ra
dzieckiego”!

Przykładu równie absurdalnego dzia
łania cenzury w PRL dostarcza książka 
wybitnego rosyjskiego matematyka i as
tronoma W. W. B i e l e c k i e g o  Szkice o 
ruchach ciał niebieskich, która w moim tłu
maczeniu ukazała się w 1976 roku nakła
dem Państwowego Wydawnictwa Nauko
wego. Każdy z dwunastu składających się 
na nią szkiców został przez autora opa
trzony mottem z rosyjskiej lub światowej 
literatury, które najczęściej znakomicie 
wprowadzało czytelnika w arkana poru
szanych zagadnień i czyniło lekturę trud
nych na ogół tekstów przyjemniejszą i chy
ba łatwiej zrozumiałą. Autor niejednokrot-

sób polskie tłumaczenie książki W. W. Bie
leckiego wzbogaciło się o piękne przekła
dy cytatów z W. Briusova, M. Gumilova, 
R. Rożdiestvienskiego i A  Voznicsienskie- 
go, o czym mogłem się naocznie przeko
nać robiąc korektę książki. Jakież było mo
je zdumienie, gdy wziąwszy do ręki wydru
kowaną już książkę stwierdziłem w niej 
brak wszystkich mott! O ich istnieniu w 
przygotowanej do druku pierwotnej wer
sji książki świadczyły tylko puste miejsca 
na tytułowych stronach każdego szkicu. 
Rozpaczliwe interwencje w Wydawnictwie 
nie tylko nie zmieniły faktu, że tak okale
czona książka znalazła się w księgarniach, 
ale nawet nie umożliwiły mi zdobycia in
formacji co było tego przyczyną.

Sprawa wyjaśniła się kilka miesięcy póź
niej, gdy miałem okazję przeczytać publi-
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kację podziemnej Niezależnej Oficyny Wy
dawniczej NOWA zatytułowaną Z  księgi 
zapisów GUKPPiW. Wśród nazwisk, na 
które był całkowity „zapis cenzorski”, fi
gurowało nazwisko Witolda Dąbrowskie
go. W książce Bieleckiego powinno się było 
ono pojawić pięciokrotnie. Do dziś nic 
wiem, czyja nadgorliwa ręka usunęła z ksi
ążki wszystkie motta, a nie tylko pięć tych 
które tłumaczył W. Dąbrowski. Faktem jest,

że oprócz wymienionych wyżej poetów ro
syjskich ocenzurowano przy okazji jeszcze 
m. in. M. Bulhakova {Mistrz i Małgorzata), 
A. A. Milne’a (Kubuś Puchatek), G. Apo- 
llinaire’a, M. Cervantesa, a nawet A  W. 
Łunaczarskiego -  współpracownika Le
nina, ludowego komisarza oświaty w rzą
dzie ZSRR do roku 1929. Ale nadgorli
wość cenzorska (a może redakcyjna?) szła 
w parze z niechlujstwem. Oto w przypisie

L XTI. Cartu'tiV J ^ ta r a /j[jrrn:iunq Ji. . C . 63 . 6q
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Rys. 3. Rysunek komety Halleya nad Jerozolimą w 66 roku z siedemnastowiecznego dzieła Stanisława Lubie- 
nieckiego Thcatrum Cometicum...
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na str. 152 ostał się jednak mały fragmen- 
cik Kubusia Puchatka, który przy braku 
motta — też z Kubusia Puchatka — stał 
się kompletnie niezrozumiały i po prostu 
nie na miejscu (ale zabrzmiał jak memen

to!). Ze wspaniałej książki Bieleckiego w 
języku polskim wyszła już tylko niestety 
jej karykatura.

Krzysztof Ziolkowski

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Czerwiec 1993 r.

Słońce: Wstępuje w znak Raka 21 czerw
ca o l l hOm, osiągając najwyższy punkt na 
ekliptyce pod płaszczyzną równika niebie
skiego, w związku z tym mamy początek 
lata astronomicznego i okres najdłuższych 
dni i najkrótszych nocy na półkuli pół
nocnej. W Warszawie 1 czerwca Słońce 
wschodzi o 4h20m, zachodzi o 20h48m, 21 
czerwca wsch. o 4h14m, zach. o 21hl m, a 30 
czerwca wsch. o 4h18m, zach. o 21hl m.

M e r k u r e g o  możemy próbować odna
leźć nisko nad zachodnim horyzontem ja
ko gwiazdę około zerowej wielkości, a pod 
koniec miesiąca blask jego słabnie do +1 
wielkości. M a r s  widoczny jest w gwiaz
dozbiorze Lwa jako czerwona gwiazda +1.5 
wielkości, natomiast J o w i s z  błyszczy w 
gwiazdozbiorze Panny jako jasna gwiazda 
-2  wielkości; przez lunety możemy obser
wować ciekawe zjawiska w układzie jego

D ane dla obserwatorów Słońca (na 14 czasu wsch.-europ.)

Data
1993

P Bo Lo Dala
1993

P Bo Lo

VI 1 -15.24 -0.59 65.86 VI 17 -8 .7 2 + 1.33 214.09
3 -14.48 -0.35 89.44 19 -7 .8 4 + 1.56 187.62
5 -13.70 - 0.11 12.92 21 -6 .9 6 + 1.80 161.14
7 -12.91 +0.13 346.45 23 -6 .0 6 +2.03 134.67
9 -12.10 +0.37 319.98 25 -5 .1 6 +2.26 108.20

11 -11.27 +0.61 293.51 27 -4 .2 6 +2.48 81.72
13 -10.43 +0.85 267.04 29 -3 .3 6 +2.71 55.25
15 -  9.58 + 1.09 240.56 VII 1 -2 .4 6 +2.94 28.78

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy; 
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
6 13*̂ 26m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

Księżyc: Kolejność faz Księżyca jest w 
czerwcu następująca: pełnia 4d15h, ostat
nia kwadra 12d8h, nów 20d4h i pierwsza 
kwadra 27dl h. W apogeum Księżyc znaj
dzie się 12 czerwca, a w perygeum 25 czerw
ca. Po południu 4 czerwca zdarzy się cał
kowite zaćmienie Księżyca, u nas niestety 
niewidoczne.
Planety i planetoidy: Ozdobą poranne
go nieba jest W e n u s  świecąca nad 
wschodnim horyzontem jak gwiazda -4.3 
wielkości. Na wieczornym niebie widoczny 
jest w czerwcu Jowisz, Mars i Merkury.

czterech najjaśniejszych księżyców. S a - 
t u r n  widoczny jest w drugiej połowie 
nocy na granicy gwiazdozbiorów Wodnika 
i Koziorożca (+0.7 wielk. gwiazd.), nato
miast U r a n a (6 wielk.) i N e p t u n a  
(8 wielk.) także możemy obserwować w 
drugiej połowie nocy, ale dość nisko nad 
horyzontem w gwiazdozbiorze Strzelca. 
P l u t o n  dostępny jest przez większą 
część nocy na granicy gwiazdozbiorów 
Wagi i Węża, ale tylko przez duże telesko
py (ok. 14 wielk. gwiazd.).
Meteory: W dniach od 10 do 21 czerwca
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promieniują meteory z roju czerwcowych 
Lirydów. Radiant meteorów leży w gwiaz
dozbiorze Lutni i ma współrzędne: rekt. 
18h22m, deki. +35°. Rój nie jest zbyt obfi
ty, ale w tym roku warunki obserwacji są 
niezłe.

*• *  *

l d O 18h Jowisz nieruchomy w rekta- 
scensji. O 22hl l m obserwujemy początek 
zakrycia 3 księżyca Jowisza przez tarczę 
planety.

3d O 21h47m księżyc 2 Jowisza rozpocz
nie przejście na tle tarczy planety. Kil
kanaście minut po północy warto obser
wować Jowisza, zobaczymy bowiem: o 
24h12m początek przejścia cienia księżyca 
2, o 24h17mkoniec przejścia księżyca 2, a o 
24h19m początek przejścia księżyca 1.

4d Całkowite zaćmienie Księżyca u nas 
niewidoczne; zaćmienie widoczne będzie 
w Australii, na Antarktydzie i na Hawa
jach, a także w Kanadzie, Stanach Zjed
noczonych i w Meksyku, oraz na Oceanie 
Indyjskim i Pacyfiku. Wieczorem o 21h29m 
obserwujemy początek zakrycia 1 księżyca 
Jowisza przez tarczę planety; koniec zać
mienia tego księżyca nastąpi o 24h54m (po
jawi się on nagle w niewielkiej odległości 
od prawego brzegu tarczy planety, patrząc 
przez lunetę odwracającą).

5d Księżyc 2 ukryty jest w cieniu Jowi
sza do 21h23m, kiedy to pojawi się on nagle 
(koniec zaćmienia) z prawej strony w od
ległości nieco mniejszej od średnicy tarczy 
planety. Do 22h7m na tarczy Jowisza wido
czna jest plamka cienia księżyca 1.

7d Księżyc znajdzie się w złączeniu z 
dwoma planetami: o 10h z Neptunem w 
odl. 3°, a o 12h z Uranem w odl. 4°.

101 O 15h Wenus znajdzie się w naj
większym zachodnim odchyleniu od Słoń
ca w odl. 46°. O 19h złączenie Księżyca z 
Saturnem w odl. 7°. Wieczorem do brzegu 
tarczy Jowisza zbliża się księżyc 2, by roz
począć przejście na jej tle ale dopiero o 
24h19m.

l l d2h Saturn nieruchomy w rektascen- 
sji. Do brzegu tarczy Jowisza zbliża się 
tym razem księżyc 1 i skryje się za tarczą 
planety o 23h21m.

12d Wieczorem możemy obserwować 
serię ciekawych zjawisk w układzie czte
rech najjaśniejszych księżyców Jowisza. 
W pobliżu tarczy planety dostrzegamy tyl
ko dwa księżyce, bowiem księżyc 1 prze
chodzi na tle tarczy, a księżyc 2 ukryty jest 
w cieniu planety, natomiast na tarczy wi
dzimy plamkę cienia księżyca 3. O 21h51m 
na tarczy Jowisza pojawi się cień księżyca 
1, a o 22h50mksiężyc 1 kończy przejście na 
tle tarczy. O 23h29m cień księżyca 3 opuści 
tarczę planety. O 23h57m nastąpi koniec zać
mienia księżyca 2. Cień księżyca 1 zakoń
czy wędrówkę po tarczy Jowisza o 24h2m.

13d O 21h18m obserwujemy koniec zać
mienia 1 księżyca Jowisza (z prawej strony 
tarczy, patrząc przez lunetę odwracającą).

16d12h Złączenie Wenus z Księżycem 
w odl. 6°.

17d19h Merkury w największym wschod
nim odchyleniu od Słońca w odl. 25°.

191 Wieczorem 3 księżyc Jowisza prze
chodzi na tle tarczy planety i jest niewido
czny, natomiast księżyc 2 zbliża się do brze
gu tarczy i o 21h35mobserwujemy początek 
jego zakrycia. Do brzegu tarczy planety 
zbliża się także księżyc 1.0  22h30m księżyc 
3 kończy przejście i ukazuje się w pobliżu 
brzegu tarczy Jowisza, ale dwie minuty póź
niej księżyc 1 dociera do brzegu tarczy i 
znika na jej tle; cień księżyca 1 pojawi się 
na tarczy planety dopiero o 23h46ra.

20d W pobliżu Jowisza brak jego 1 księ
życa, który przechodzi za tarczą i przez 
strefę cienia planety; koniec jego zaćmie
nia nastąpi o 23h13m.

21d O 10h Merkury znajdzie się w złą
czeniu z Polluksem (w odl. 7°), jedną z 
dwóch jasnych gwiazd w gwiazdozbiorze 
Bliźniąt. O 1 l h0m Słońce wstępuje w znak 
Raka, jego długość ekliptyczna wynosi 
wówczas 90°; mamy początek lata astro
nomicznego i najdłuższe dni na półkuli 
północnej.

22d O 3h złączenie Księżyca z Merku
rym w odl. 4°. O 12h złączenie Marsa z 
Regulusem (w odl. 1°), gwiazdą pierwszej 
wielkości w gwiazdozbiorze Lwa.

24d19h Złączenie Księżyca z Marsem w 
odl. 7°.
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26d Trzy księżyce Jowisza zbliżają się 
do brzegu tarczy planety. Księżyc 3 rozpo
cznie przejście na tle tarczy o 23h33m, na
tomiast już po północy księżyc 2 skryje się 
za tarczą planety, a księżyc 1 będzie prze
chodził na jej tle.

27d6h Księżyc w złączeniu z Jowiszem 
w odl. 7°. O 21h38m księżyc 1 ukryje się za 
tarczą Jowisza i tego wieczora nie będzie 
już widoczny.

28d Cienie dwóch księżyców Jowisza 
wędrują po tarczy planety: cień księżyca 1
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nam się przez lunetę odnaleźć na niebie 
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W  tym miesiącu mija trzecia rocz
nica uruchomienia Teleskopu Kosmi
cznego Hubble’a (HST), najdoskonal
szego z istniejących instrumentów as
tronomicznych. Jest to dobra okazja do 
przypomnienia dotychczasowych jego 
osiągnięć i trapiących go nadal proble
mów. Czynimy to licznymi ilustracjami 
oraz wstępnym artykułem prof. Tadeu
sza JARZĘBOWSKIGO, który pisał już 
w Uranii o HST w numerach czerwco
wym i grudniowym z 1990 roku. Do le
ktury jego najnowszego tekstu zachę
camy tym bardziej, że znajdziemy w 
nim także informacje o projektowanej 
na koniec tego roku misji kosmicznej 
wahadłowca Endeavour z siedmioma 
astronautami dla usunięcia wady uk
ładu optycznego teleskopu. Astronomo
wie na całym świecie z nadzieją ocze
kują wyników tego bezprecedensowego 
przedsięwzięcia.

W następnym artykule powracamy 
do poruszanego już w dwóch poprze
dnich numerach problemu zagrożenia, 
jakie mogą stwarzać Ziemi komety i 
planetoidy. Tym razem prof. Grzegorz 
SITARSKI, wybitny znawca zagadnień 
wyznaczania orbit małych ciał Układu 
Słonecznego, analizuje możliwości ob
liczeniowe dotyczące badań ruchu tych 
obiektów, a w szczególności przewidy
wania ich zbliżeń do Ziemi.

Z  kolei dr Andrzej MARKS przed
stawia inne niebezpieczeństwo, które 
grozi dziś mieszkańcom naszej planety.
W odróżnieniu jednak od poprzednio 
omawianego, problem tzw. dziury ozo
nowej pojawił się jako rezultat działal
ności człowieka, czy też po prostu bra
ku dostatecznej jego wyobraźni Może 
stanie się przestrogą przed lekceważe
niem — wprawdzie mało prawdopodob
nego ale przecież realnego — niebez
pieczeństwa zderzenia z Ziemią jakichś 
okruchów materii układu planetarnego.

V_____________ ________________)
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Tadeusz Jarzębowski — Słupsk

TELESKOP KOSMICZNY -  TRZY LATA NA ORBICIE

Dnia 24 kwietnia br. przypada trzecia ro
cznica umieszczenia na okołoziemskiej or
bicie teleskopu im. Edwina Hubble’a — 
teleskopu znanego dziś powszechnie pod 
skrótem HST (Hubble Space Tfelescope). 
Trzylatek co 96 minut obiega staruszkę 
Ziemię w odległości około sześciuset kilo
metrów od jej powierzchni i — w miarę 
swych możliwości — wykonuje zlecane mu 
badania. I trzeba przyznać, że mimo wielu 
przeciwieństw losu, ma jednak na swym 
koncie spore osiągnięcia.

Żaden z dotychczasowych instrumen
tów astronomicznych nie wzbudził tylu e- 
mocji i kontrowersji, o żadnym nie napi
sano chyba jednocześnie tyle dobrego i 
tyle... złego. Rzućmy przykładowo okiem 
na niektóre tytuły z Sky & Telescope:
• „The Space Tfelescope Era Begins” kwie

cień 1990,
• „The Hobbled Space Tfelescope” (hob

ble = utykać, kuleć), wrzesień 1990,
• „Saving Hubble Space Tfelescope”, paź

dziernik 1990,

• „Hubble’s Agony and Ecstasy”, styczeń 
1991,

• „Hubble Illuminates the Universe”, czer
wiec 1992,

• „Astronomy on the Edge”, październik 
1992 (a w podtytule tego artykułu czy
tamy: „pozbawieni odwagi astronomo
wie nie powinni starać się o przydział 
czasu na tym teleskopie”).

Same te tytuły są już dość wymowne.
Jak wiadomo, nasz Trzylatek przyszedł 

na świat z wadą wrodzoną: głównemu lu
stru nadano kształt nieco inny od zapla
nowanego. We wczesnym dzieciństwie u- 
jawniła się inna jeszcze wada — wibracje 
skrzydeł ogniw słonecznych. Ale za parę 
miesięcy obie te dolegliwości winny znik
nąć. Na grudzień bieżącego roku zaplano
wana została misja wahadłowca Endeavo
ur z siedmioosobową ekipą „medyków”.

Aparatura HST
Układ optyczny HST przypomina znany 
nam dobrze typ Cassegraina, ale ściśle mó-

13,1 m

Rys. 1. Teleskop Kosmiczny Hubble’a. Podstawowe dane i układ optyczny. (Szkic bez skrzydeł ogniw sło
necznych i anten.) Masa całości 11 600 kg. Koszt ok. 2 x  109 USD.
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Tabela 1.
Podstawowe dane instrumentów HST.

pole widzenia
zakres dłu
gości fal 

(nm)
rozdzielczość

graniczna
wielkość

gwiazdowa
WF/PC 154" x 154"; 66" x 66" 115 -  1100 0.1"; 0.04" 27
FOC 22" x 46"; 11" x 22" 115 -  650 0.04"; 0.02” 29
FOS 0.1" -  4.3" 115 -  850 250; 1300 26; 22
GHRS 0.25"; 2" 105 -  320 2000; 20000; 100000 19; 16; 14
HSP 0.4”; 1" 120 -  900 10_‘ sekundy 24

wiąc, jest to tzw. Ritchey-Chrćtien. (Róż
nica w tym, że w pierwszym przypadku 
zwierciadło główne ma kształt parabolicz
ny, w drugim hiperboliczny; większość z 
konstruowanych ostatnio dużych telesko
pów to właśnie reflektory typu Ritchey- 
Chrćtiena). Szkic widzimy na rysunku 1.

Przy każdym teleskopie sprawą pod
stawową jest wyposażenie w odpowiednie 
instrumenty do rejestrowania zbieranego 
przez teleskop promieniowania. Obecne 
wyposażenie HST składa się z pięciu głów
nych pozycji. Angielskie nazwy tych in
strumentów oraz używane skróty brzmią: 
The Wide Field and Planetary Camera — 
WF/PC, The Faint Object Camera — FOC, 
The Faint Object Spectrograph — FOS, 
The Goddard High Resolution Spectro
graph — GHRS, The High Speed Photo
m eter — HSP.

W Tibeli 1 zebrane są podstawowe da
ne o tych instrumentach. (Graniczne wiel
kości gwiazdowe oraz dane o zdolności 
rozdzielczej odpowiadają wartościom prze
widywanym dla pełnosprawnej aparatury.)

Wymieniona jako pierwsza — kamera 
WF/PC — stanowi główny, najczęściej uży
wany instrument. Jest to jedyny z wymie
nionej piątki instrumentów, który umie
szczony jest nieosiowo, tj. z boku; do ka- 
meiy tej promieniowanie dochodzi za poś
rednictwem dodatkowego lustra (rys. 1). 
Jak wynika z pierwszego członu nazwy, oraz 
z danych w Tabeli, jest to kamera szero

kokątna, o dużym polu widzenia; umożli
wia ona uzyskiwanie obrazów większych 
fragmentów nieba. Występują tu dwa wa
rianty, ale zwróćmy uwagę, że nawet ten o 
większym polu obejmuje de facto niewiel
ki fragment nieba (tarcza Księżyca skła
dałaby się z około setki takich poletek). 
Drugi człon o nazwie tego instrumentu — 
kamera planetarna — wprowadzony zos
tał dlatego, iż aparatura ta nadaje się zna
komicie do obserwacji większych planet. 
Prosty rachunek wskazuje, że np. tarcza 
Jowisza mieścić się będzie w oferowanym 
wariancie pola widzenia 66" x  66” (śred
nica Jowisza to 1/10 średnicy Słońca, a 
znajduje się on średnio 5 razy dalej; z po
dzielenia średnicy kątowej Słońca, 32’, 
przez 5 x  10, otrzymujemy średnicę kąto
wą Jowisza -  około 40"). Kamera WF/PC 
stwarza możliwości obserwacyjne, jakich 
dostarczały Voyagery, znajdując się w od
ległości kilku milionów kilometrów od pla
nety — ale przewaga Teleskopu Kosmicz
nego w tym, iż sonda stwarza okazję jed
norazową, podczas gdy tu możemy pro
wadzić obserwacje w sposób ciągły. Takim 
spektakularnym odkryciem, dokonanym za 
pośrednictwem tej kamery, było zaobser
wowanie już w sierpniu 1990 roku owej 
głośnej białej plamy, tj. „burzy” kryształ
ków amoniaku na Saturnie (patrz zdjęcie 
na drugiej stronie okładki u góry). Zwróć
my wreszcie uwagę, że kamera WF/PC o- 
feruje możliwości obserwowania w spo-
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Fot. 1. Zdjęcie układu Pluton — Charon uzyskane za pomocą HST (z prawej strony) w porównaniu z 
najlepszym zdjęciem otrzymanym z powierzchni Ziemi (z lewej strony) i szkicem orbity Charona wokół 
Plutona (fot. NASA).

rym zakresie widma, od ultrafioletu do pod
czerwieni; do dyspozycji obserwatora znaj
duje się 48 różnych filtrów, które wpro
wadzać można na drogę wiązki świetlnej 
celem wybrania preferowanego zakresu 
długości fal.

Druga z kamer, kamera obiektów sła
bych — FOC — pozwala na otrzymywanie 
obrazów z większą jeszcze zdolnością roz
dzielczą, ale już tylko w ultrafiolecie i dzie
dzinie widzialnej. Pole widzenia jest tu kil

kakrotnie mniejsze niż w WF/PC. Za po
średnictwem tego właśnie instrumentu u- 
zyskano nowe rewelacyjne obrazy parki 
Pluton-Charon, odległych na niebie o 0.9" 
(fot. 1); to ta kamera ukazała nam „krzyż 
Einsteina” (Urania, czerwiec 1991; zdję
cie na pierwszej stronie okładki), jak rów
nież ów zagadkowy pierścień wokół super
nowej z roku 1987, mający średnicę ką
tową 1.6" (Urania, czerwiec 1991; zdjęcie 
na drugiej stronie okładku u dołu).
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Parę słów o spektrografach. GIIRS, spe
ktrograf Goddarda o wysokiej zdolności 
rozdzielczej, pracuje tylko w ultrafiolecie; 
rozszerzanie na dziedzinę widzialną nie 
jest w badaniach spektroskopowych celo
we, gdyż naziemne spektrografy Coudć o- 
ferują tu nie gorsze możliwości. Jeden z 
ważkich wyników obserwacyjnych, uzyska-
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Rys. 2. HST, spektrograf Goddarda (GHRS). Frag
ment widma gwiazdy a  Aur (Capella) w ultrafiole
cie, w rejonie linii wodorowej Lyman alfa. Absor
pcja pochodzi od między gwiazdowego wodoru. W 
profilu tym ujawnia się spektakularnie składowa po
chodząca od „ciężkiego wodoru”, deuteru, który wi
nien być reliktem z okresu Wielkiego Wybuchu. Uzy
skane tu dane pozwoliły na dość dokładne wyzna
czenie stosunku zawartości tego izotopu. Jest to wy
nik, mający duże znaczenie dla prac kosmologicznych.

nych za pośrednictwem tego spektrogra
fu, przedstawiony jest na rysunku 2. Co 
się zaś tyczy spektrografu obiektów sła
bych, FOS, to umożliwia on otrzymywanie 
widm zarówno w ultrafiolecie jak i w dzie
dzinie widzialnej; rozdzielczość jest tu już 
mniejsza, ale przewidywane są możliwości 
uzyskiwania widm obiektów do 26 magni- 
tudo, a zatem z powierzchni Ziemi nieob- 
serwowalnych. I jeszcze komentarz w od
niesieniu do podanych w Tabeli 1 liczb. 
Otóż pod pojęciem rozdzielczości rozu
mie się w spektroskopii stosunek długości 
fali badanego promieniowania do naj
mniejszej odległości, jaką jeszcze między 
dwoma długościami fal można zmierzyć.
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A więc gdy badamy np. widmo w rejonie X  
500 nm, a odległość między detektorami 
odpowiada 0.5 nm, to rozdzielczość wyno
si 500/0.5 = 1000. Jak widać z danych w 
Tabeli, maksymalna rozdzielczość, jaką o- 
ferowałby GHRS (dla obiektów jaśniej
szych niż 14 magnitudo) wynosi 100 000.

O szybkim fotometrze — HSP — mó
wić już nie warto; w grudniu zostanie on 
wymontowany i wróci na Ziemię (musi 
ustąpić miejsca aparaturze korygującej wa
dę lustra).

Errare humanum est
Jak to się stało, że głównemu lustru teles
kopu nadano niewłaściwy kształt? Nas
tępstwem czego była ta tak wielka kon
sternacja? Zagadka z czasem wyjaśniła się.

Lustro dla HST wykonywane było 
względnie dawno, pracowano nad nim je
szcze w latach 1977-81. W trakcie trwają
cego dwa lata szlifowania kształt nadawa
ny lustru kontrolowany był za pośrednic
twem specjalnie do tego celu skonstruo
wanej aparatury, umieszczonej 11 metrów 
ponad szlifowanym lustrem. Odpowiedni 
układ optyczny (tzw. korektor zerowy) ba
dał odstępstwa między profilem aktualnym 
a zaplanowanym. Otóż całe nieszczęście w 
tym, iż zbyt mocno zaufano tej aparatu
rze. A tymczasem tu, do jej konstrukcji 
zakradł się brzydki błąd: otóż soczewka 
tego korektora zamontowana została w nie
właściwej pozycji — była mianowicie prze
sunięta o 1.3 mm w stosunku do położe
nia zaplanowanego. Tb było przyczyną, że 
szlifowane lustro otrzymywało kształt od
powiadający hiperboloidzie o innych nie
co parametrach. I pomyśleć, co za para
doks — przy szlifowaniu lustra z dokład
nością do 10 5 mm nie dostrzeżono błędu 
o pięć rzędów większego!

Stało się. Rysunek 3 ukazuje wielkość 
zaistniałego „błędu stulecia”. Jak widzi
my, przekrój powierzchni aktualnego lu
stra jest hiperbolą nieco bardziej rozwar
tą w stosunku do powierzchni przewidzia
nej w obliczeniach. Odstępstwa, nieznacz-

URANIA
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ne w części centralnej, zwiększają się sto
pniowo w miarę zbliżania się ku krawę
dziom lustra, dochodząc tam do 0.002 mm. 
Różnica na pozór niewielka — zaledwie

H IP E R BO L A
ZAPLANOWANA

Konsekwencją tego błędu jest bardzo 
znaczna aberracja sferyczna. W dziedzinie 
widzialnej promienie padające na skrajne 
części lustra ogniskują się około 4 cm da-

0, 194 mm

0,0005 mm 
0,002 mm

=•• ••.OBECNY/.-KSZTAŁT. • 
; /.‘•'.LUSTRA-'-:

Rys. 3. 2.4-metrowe lustro główne HST. Ilustracja rozbieżności, jakie występują w pobliżu krawędzi, między 
profilem zaplanowanym a wykonanym. Dla porównania naszkicowano też kształt lustra parabolicznego oraz 
lustra o powierzchni kulistej.

1/50 grubości włosa ludzkiego — ale w 
optyce to już wiele. Tb przecież 2000 na
nometrów, tj. wartość od trzech do pięciu 
razy większa od długości fal promieniowa
nia z zakresu widzialnego (a dla nadfiole
tu byłby to już stosunek dziesięciokrotny). 
Tymczasem wiadomo, że w urządzeniach 
optycznych nierówności powierzchni nie 
powinny przekraczać A/10.

TEGO
OCZE KIW ANO

lej niż promienie odbite od części central
nych lustra. Obrazy ciał niebieskich nie są 
więc ostre. Rzeczywistość przedstawia się 
tu tak, iż na płaszczyźnie ogniskowej sku
pia się wokół punktu centralnego tylko 
około 15% padającego promieniowania, 
pozostałe 85% pada na zewnątrz, tworząc 
dość rozległe halo (rys. 4). Tymczasem pro
jektanci i konstruktorzy HST przewidy-

Rys. 4. Rozkład promieniowania wokół centralnego punktu płaszczyzny ogniskowej. Z  lewej to, czego należa
łoby oczekiwać przy poprawnej optyce; z prawej sytuacja będąca konsekwencją aberracji sferycznej. Dla 
większej przejrzystości dane znormalizowano tak, by profile centralne były jednakowej wysokości (z uwagi na 
to, że w obu przypadkach chodzi o tę samą ilość energii, profile na ilustracji po prawej stronie winny być 
znacznie zaniżone.
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Fot. 2. Zdjęcie mgławicy planetarnej w Wielkim Obłoku Magellana wykonane za pomocą H ST 26 czerwca 
1991 r. Jest to pierwsze tak wyraźne zdjęcie mgławicy planetarnej w innej niż nasza galaktyce. Najjaśniejsza 
część mgławicy ma średnicę 2.4" co  odpowiada rozmiarom 1.9 lat świetlnych (fot. NASA/ESA).

wali, że w okręgu o promieniu 0.1” skon
centruje się aż 70-80%  zbieranego od 
gwiazd promieniowania.

Wpływ aberracji sferycznej odbija się 
najbardziej negatywnie na jakości obra
zów, przekazywanych przez obie kamery. 
Jakość tę można trochę polepszyć w dro
dze obróbki komputerowej poprzez „spro
wadzanie” owego rozproszonego promie
niowania ku centralnej części obrazu. Ale 
są to tylko półśrodki. Znacznie mniej ne
gatywny jest natomiast wpływ aberracji na 
jakość prac spektroskopowych; niemniej

z uwagi na fakt, że do szczeliny spektro
skopu wpada znacznie mniej prom ienio
wania, czasy ekspozycji trzeba zwiększać 
nawet pięciokrotnie. Pomniejsza to oczy
wiście czułość aparatury i ta strata czu
łości jest tu jeszcze bardziej bolesna niż 
strata na ostrości obrazów. Stąd też poda
ne w ostatniej kolumnie Thbeli 1 granicz
ne wielkości gwiazdowe dostępne do ob
serwacji, nie mogą być przy obecnym sta
nie teleskopu osiągalne.

Tb była ta główna „wada wrodzona” 
HST. W pierwszych miesiącach pracy tele-
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skopu wykryto jeszcze inną wadę: wibra
cję skrzydeł baterii słonecznych. Efekt ten 
pojawia się, gdy teleskop wchodzi do ob
szaru ziemskiego cienia oraz gdy z niego 
wychodzi; występujący wówczas skok tem
peratury pociąga za sobą drganie skrzydeł. 
Wibracja ta przenosi się na teleskop, de
stabilizując jego ustawienie w przestrzeni. 
W momentach takich wibracji — jak re
lacjonował jeden z użytkowników telesko
pu — „gwiazdy tańczą, wypadając i wpa
dając do pola widzenia instrumentu, a ob
razy ich ulegają zamazaniu”. A  stabilność 
teleskopu jest tu sprawą niezmiernie is
totną; patrząc na pierwszą kolumnę Tabe
li 1 widzimy, że obserwowany rejon nieba 
wyraża się wszędzie w sekundach łuku, co 
nakłada duże wymogi na stałość pozycji 
teleskopu. Dodajmy, że w myśl założeń 
konstruktorów, żądany kierunek w prze
strzeni miał być gwarantowany z dokład
nością co najmniej 0.01".

Grudzień 1993 — randez-vous 
z IIST
Kłopoty HST winny skończyć się nieba
wem. Dnia 2 grudnia br. ma wystartować 
ku teleskopowi wahadłowiec Endeavour. 
Misja ta, jedna z najpoważniejszych, po
trwa około dziesięciu dni. Ekipa składać 
się będzie z siedmiu wytrawnych astro
nautów; każdy z nich ma już za sobą wiele 
dni spędzonych w kosmosie.

Jaką terapię zastosuje się celem „uz
drowienia” naszego Trzylatka. O tóż — 
szczegół istotny — lustro pozostanie to 
samo; o jego wymianie na razie nie mówi 
się. (Zresztą, wymiana lustra na orbicie 
nie byłaby możliwa — operacja taka wy
magałaby sprowadzenia teleskopu na Zie
mię). Z  uwagi natomiast na to, że obecne 
lustro różni się od zaplanowanego tylko 
tym, iż jest to hiperbola o innych nieco 
parametrach, łatwo zaplanować tu optykę 
korygującą rozbieżność. I taka właśnie ko
rygująca optyka zostanie ustawiona na tra
sie promieni świetlnych teleskopu.

Jak wspominaliśmy (rys. 1), cztery in

strumenty umieszczone są na osi telesko
pu, zaś jeden — kamera WF/PC — z bo
ku. Ta ustawiona z boku kamera wymagać 
więc będzie oddzielnej optyki korygującej. 
Natomiast dla pozostałych instrumentów, 
tych ustawionych osiowo, będzie można 
zastosować wspólne urządzenie korygujące.

Sprawa kamery WF/PC rozwiązana zos
tanie w sposób względnie prosty, jakkol
wiek radykalny. Mianowicie na miejscu do
tychczasowej wstawi się nową kamerę z 
tak zmodyfikowaną optyką, by kompen
sowała wadę lustra głównego. W grudniu 
na miejscu dotychczasowej 276-kilogra- 
mowej WF/PC I pojawi się więc identycz
nych rozmiarów kamera WF/PC II. A do
dajmy tu jeszcze dość ciekawy szczegół, że 
Jet Propulsion Laboratory, które tę sze
rokokątną kamerę wykonało, rozpoczęło 
prace nad WF/PC II... już w roku 1985. 
Już wówczas projektowano przyszłościo
wą wymianę tego instrumentu na inny, do
skonalszy. Gdy zaś wyszła na jaw owa spra
wa z lustrem głównym, zmodyfikowano tyl
ko optykę konstruowanej kamery tak, by 
usuwała braki lustra. WF/PC II jest już 
gotowa i czeka na start wahadłowca.

Sprawa instrumentów umieszczonych 
osiowo wymagała potraktowania odrębne
go. TU należało zaprojektować jakieś u- 
rządzenie korygujące dla wszystkich instru
mentów, ale pojawił się problem miejsca 
dla tej dodatkowej aparatury. TYzeba było 
poświęcić jeden z istniejących instrum en
tów. Czarny los padł na fotom etr (HSP); 
przyczyna takiej właśnie decyzji była dość 
oczywista: ten instrument cieszył się naj
mniejszym zainteresowaniem astronomów. 
W grudniu 220-kilogramowy fotom etr o 
rozmiarach budki telefonicznej zostanie 
więc wymontowany. Miejsce jego zajmie 
podobnych rozmiarów COSTAR; skrót ten 
utworzony został z pierwszych liter peł
nego brzmienia nazwy Corrective Optics 
Space Tclescope Axial Replacement. Z a
daniem tej aparatury będzie wprowadze
nie optyki korygującej na trasy prom ie
niowania biegnącego do pozostałych trzech
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instrumentów: FOC, FOS i GHRS. Bę
dzie się to odbywało za pośrednictwem 
specjalnych ramion o długości ludzkiej rę
ki. COSTAR już też jest gotowy.

Siódemka astronautów nie będzie na
rzekała na brak pracy. Do wymiany będą 
też ramiona baterii słonecznych na właś
ciwsze, mniej wrażliwe na wahania tempe
ratury. Trzeba będzie też wymienić dwa 
nie działające żyroskopy. Zauważono i in
ne, mniejsze usterki; a na miejscu wykryje 
się też zapewne i coś jeszcze.

Można mieć nadzieję, że po udanej gru
dniowej misji możliwości teleskopu Hub- 
blea będą zbliżone do tych, jakie zakłada
no pierwotnie.

Mówi się już dziś o następnej misji kos
micznej, która odbędzie się przypuszczal
nie w roku 1997. Planuje się zainstalowa
nie wówczas m. in. kamery do obserwacji 
w podczerwieni. Możliwości HST w tym 
zakresie widma nie są bowiem wykorzy
stywane. Kamera WF/PC sięga tylko do 
ok. A 1 //m, podczas gdy można by posunąć 
się przynajmniej o jeden rząd dalej (por. 
Urania, czerwiec 1990, rys. na str. 167). 
Minione trzy lata HST, jakkolwiek bardzo 
burzliwe, to dopiero pierwsże lata jego 
młodości; przewiduje się że będzie on ba
dał tajniki Wszechświata przez przynaj
mniej piętnaście lat.

Grzegorz Sitarski — Warszawa

CZY MOŻNA PRZEWIDZIEĆ „KONIEC ŚWIATA”?

Pod koniec ubiegłego roku pojawiały się 
doniesienia prasowe sugerujące niebezpie
czeństwo katastrofy kosmicznej na skutek 
zbliżania się do Ziemi planetoidy Tbuta- 
tis. Potem obserwacje kolejnego powrotu 
komety okresowej Swifta-Thttle’a zwró
ciły uwagę na tę kometę, która jakoby 
mogła zagrażać Ziemi za 130 lat, choć 
ostatecznie odsunięto taką możliwość o 
tysiąc lat. Nie traktowaliśmy tych donie
sień na tyle poważnie, żeby się nimi przej
mować, a tymczasem oto co się wydarzyło 
w styczniu br. pod Krakowem.

„14 stycznia br. o godzinie 17h59m50s 
UT w Jerzmanowicach k. Krakowa coś nie
zwykłego uderzyło w tamtejszą „Babią Ska
łę”. Odłamki zostały rozrzucone w pro
mieniu ponad 150 m, zniszczone zostały 
dachy budynków i wszystko, co było w po
bliżu. Potężny impuls elektromagnetycz
ny przepalił bezpieczniki w domach i od
biornikach telewizyjnych. W odległym o 
3.4 km obserwatorium sejsmologicznym 
zarejestrowano dwa silne wstrząsy. Po dru
gim zniszczona została antena do odbioru 
sygnałów czasu i dwa sejsmografy. Na du

żym obszarze od Zawoi, Chrzanowa i Kra
kowa widziano wówczas przelot ogromnej 
kuli ognistej. Na Rynku krakowskim przez 
ułamek sekundy było jasno jak w dzień...

Z  analizy zniszczeń wynika, że m eteo
ryt miał masę końcową około 2 kg i nie 
został wyhamowany w atmosferze. U de
rzył w skałę z prędkością około 13.5 km/s. 
Miał najprawdopodobniej średnicę 11 cm 
i gęstość 3.4 g/cm3. Kula ognista widziana 
w Krakowie, Chrzanowie, Zawoi, Szkla
rach i Rudawie osiągnęła maksymalną jas
ność około -22 mag. W końcowej sekun
dzie lotu, gdy zmieniała barwę z jasno- 
czerwonej na ciemnoczerwoną, jasność wi
zualna przewyższała Księżyc w pełni i wy
nosiła -15 mag.” (z listu Krzysztofa W ł o 
d a r c z y k a  z Krakowa).

Upadek meteorytu w Jerzmanowicach 
mógłby być tragiczny w skutkach, gdyby 
meteoryt trafił w zabudowania mieszkal
ne, a przecież spadła tam niewielka bryłka 
materii kosmicznej. Jakie mogą być skut
ki zderzenia większego, choć nadal jesz
cze drobnego ciała kosmicznego z Ziemią, 
mówi nam opiś największej katastrofy ko-



106 URANIA 4/1993

smicznej, jaka zdarzyła się dotąd w XX 
wieku.

„Rankiem, 30 czerwca 1908 roku, przy 
pięknej, słonecznej pogodzie nad Syberią 
przeleciała bardzo jasna kula ognista, któ
ra następnie eksplodowała nad tajgą w 
pobliżu rzeki Podkamiennaja Tunguska... 
Przelot kuli ognistej widziany był przez 
wiele osób, pracujących na polach i w la
sach dawnej guberni Jenisejskiej, w pro
mieniu ok. 600 km od miejsca wybuchu. 
Odgłosy towarzyszące fali uderzeniowej i 
gigantycznej eksplozji były słyszane nawet 
w odległości dwukrotnie większej. Kata
strofa wydarzyła się na zupełnym pustko
wiu i dzięki temu nie było ofiar wśród lu
dzi. Powstało jednak wiele szkód. Znisz
czony został ogromny obszar tajgi o po-

trzęsienie ziemi o sile 4.5 stopnia. Wstrząs 
ten zarejestrowały również inne stacje sejs
mologiczne, między innymi w Londynie i 
Jenie. Drugim efektem geofizycznym było 
niezwykłe świecenie nieba w nocy z 30 czer
wca na 1 lipca, obserwowane w Europie i 
Azji. Zjawisko to zostało utrwalone na fo
tografii wykonanej w Danii. Przeprowa
dzono wówczas obserwacje spektroskopo
we, wykluczające podobieństwo do zorzy 
polarnej.” (z artykułu Krzysztofa Włodar
czyka, Postępy Astronomii, 1/92).

Nie znaleziono żadnych fragmentów 
meteorytu tunguskiego, podejrzewa się 
więc, że było to jądro małej komety lodo
wej (być może fragment komety Encke- 
go), które w atmosferze Ziemi wybuchło i 
wyparowało. Znane są jednak na Ziemi

Rys. 1. Orbita komety Enckego nie podlega istotnym 
do niej są orbity planetoid z grupy Apollo.

wierzchni 2150 km2. Najbardziej przera
żeni byli mieszkańcy położonej najbliżej 
miejsca wybuchu faktorii Wanawara, od
dalonej od epicentrum o około 65 km. 
Odczuli oni skutki potężnej fali uderze
niowej, która uszkodziła wiele domów. W 
oddalonym o około 1000 km Irkucku ob
serwatorium geofizyczne zarejestrowało

zmianom na skutek perturbacji planetarnych. Podobne

ślady upadków wielkich meteorytów. Słyn
ny krater meteorytowy na pustyni w Ari
zonie ma średnicę 1200 m i głębokość o- 
koło 200 m. Zebrane fragmenty meteory
tu ważą ponad 60 ton, ale głównej masy z 
Ziemi nie wydobyto. (Patrz zdjęcie na ok
ładce lutowego numeru Uranii.)

Opisane wyżej skutki zderzenia z Zie-
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A.VIII.1962

8.IX.1963

20.11.1963

Rys. 2. Zmiany orbity komety Grigga-Skjellerupa 
na skutek zbliżenia się komety do Jowisza w 1964 r. 
Widać, że perturbacje od Jowisza spowodowały prze
sunięcie się peryhelium orbity komety w kierunku 
orbity Ziemi, dzięki czemu wzrosła możliwość bli
skiego spotkania się komety z Ziemią.

mią dotyczą w gruncie rzeczy drobnych 
okruchów materii kosmicznej. Ale wokół 
Słońca krąży tysiące planetoid, których 
średnice wynoszą od kilkuset kilometrów 
do kilkuset metrów. Skutki zderzenia z 
Ziemią takiej planetoidy o rozmiarach np. 
kilometra trudno sobie wyobrazić, ale z 
pewnością można by to nazwać lokalnym 
końcem świata. Orbity planetoid są wpraw
dzie położone pomiędzy orbitami Marsa i 
Jowisza, ale istnieje grupa dziś znanych

ponad 150 planetoid tzw. typu Apollo, któ
re mają „kometarne” orbity o dużych mi- 
mośrodach i w swym ruchu wokół Słońca 
mogą zbliżać się do Ziemi.

W 1932 r. Apollo przeszedł w pobliżu 
Ziemi w odległości 3 milionów km, w 1936 
r. Adonis minął Ziemię w odległości oko
ło półtora miliona km, a w rok później 
Hermes zbliżył się do Ziemi na odległość 
jednego miliona km (czyli nieco bliżej niż 
trzykrotna odległość Ziemia-Księżyc), wre-

30.IV.1965

26.111.1963

12.X.1964
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szcie w grudniu ubiegłego roku Tbutatis 
przeszedł koło Ziemi w odległości trzech i 
pół miliona km. Jak widać, w skali astro
nomicznej odległości te są bardzo małe, 
ale do zderzenia z Ziemią jeszcze daleko.

Zastanówmy się teraz, jakie warunki 
muszą zostać spełnione, aby doszło do zde
rzenia ciała kosmicznego z Ziemią. Prze
de wszystkim orbity okołosłoneczne pla- 
netoidy i Ziemi muszą się „prawie” prze
cinać. Jest to warunek konieczny, ale jeśli 
już będzie spełniony, planetoida i Ziemia 
muszą się jednocześnie spotkać w punkcie 
przecięcia na swych orbitach, aby mogło 
dojść do zderzenia. W badaniach ruchu 
ciał Układu Słonecznego posługujemy się 
jednostką odległości, zwaną jednostką as
tronomiczną, która jest średnią odległoś
cią Ziemi od Słońca. Wartość jednostki 
astronomicznej wynosi około 150 milio
nów km, zatem 0.01 j. a. to 1.5 miliona 
km, 0.001 j. a. to 150 tysięcy km, a 0.0001 
j. a. to 15 tysięcy km. Ale uwaga! W bada
niach ruchu ciał niebieskich podawana od
ległość planetoidy od Ziemi oznacza od
ległość od środku Ziemi. Promień Ziemi 
wynosi około 6400 km, zatem odległość 
0.0001 j. a. od Ziemi oznacza odległość 
około 8600 km od powierzchni Ziemi. Dla
tego też odległość pomiędzy orbitami Zie
mi i planetoidy mniejszą niż 0.0001 j. a. 
możemy uznać za niebezpieczną, bo wów
czas istnieje już możliwość zderzenia.

Planetoidy nie mogą zbliżać się do naj
większej z planet, Jowisza, zatem ich orbi
ty nie podlegają większym zmianom pod
czas ruchu planetoid wokół Słońca. Ina
czej wygląda sprawa z kometami. Wśród 
około 140 komet okresowych znaczna część 
może zbliżać się do Jowisza, który powo
duje wtedy wyraźne zmiany orbity komety. 
Jako przykład może służyć kometa Grigga- 
Skjellerupa obiegająca Słońce po orbicie, 
której odległość peryhelium wynosiła 0.86 
j. a. Jednak po zbliżeniu się komety do Jo
wisza w marcu 1964 r., odległość peryhe
lium wzrosła do 1 j. a. i wtedy orbita ko
mety znacznie przybliżyła się do orbity Zie

mi (rys. 2). Zaistniała wówczas możliwość 
bliskiego spotkania się komety z Ziemią.

Orbity ciał w Układzie Słonecznym pod
legają stałym perturbacjom planetarnym i 
za każdym powrotem planetoidy czy ko
mety do peryhelium minimalna odległość 
orbity od orbity Ziemi może ulegać zmia
nom. Jak wielkie są to zmiany widać w

Tkbela 1.

Minimalne odległości orbity Ziemi i orbit trzech ciał 
niebieskich w latach ich przejść przez peryhelium. 

W  przypadku planetoidy podane są odległości moż

liwe do osiągnięcia na dwóch gałęziach orbity.

(4179) Toutatis P/Grigg-
Skjcllerup

P/Swift-Tuttle

rok min. od), orbit j.a. rok odl. orb. rok odl. orb.

1988 0.0065 0.0057 1952 0.1495 1862 0.0046

1992 0.0065 0.0058 1957 0.1506 1992 0.0004!

19% 0.0068 0.0063 1961 0.1483 2126 0.0036

2000 0.0068 0.0063 1967 0.0028 2261 0.0014

2004 0.0069 0.0055 1972 0.0041 2392 0.0103

2008 0.0071 0.0061 1977 0.0123 ZS22 0.0036

2012 0.0071 0.0060 1982 0.0162 2648 0.0037

2016 0.0071 0.0061 1987 0.0118 2776 0.0120

2020 0.0073 0.0066 1992 0.0104 2911 0.0082

1997 0.0097 3044 0.0097

2002 0.1116

tabeli 1. Planetoida Tbutatis obiega Słoń
ce po mało zakłócanej orbicie, w tym więc 
przypadku minimalna odległość orbit pla
netoidy i Ziemi ulega niewielkim zmia
nom; widać też, że zderzenie Tbutatisa z 
Ziemią z pewnością nam nie grozi. Nato
miast zmiany w minimalnych odległościach 
orbit komet od orbity Ziemi mogą być 
znaczne za każdym powrotem komety do 
Słońca. Zauważmy, że kometa Swifta-Tbt- 
tle’a mogła nam sprawić piękną niespo
dziankę w 1992 r. Zderzenie z Ziemią nie 
groziło, ale kometa mogła przejść w od
ległości nawet kilkudziesięciu tysięcy km 
od Ziemi, gdyby przeszła przez peryhe
lium pięć miesięcy wcześniej. Niestety, ko
meta „spóźniła się” i ominęło nas piękne 
zjawisko niebieskie.

Powstaje pytanie, jak wcześnie może-
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my przewidzieć zbliżenie się planetoidy lub 
komety do Ziemi i z jaką dokładnością 
możemy obliczyć minimalną odległość?

Teoria ruchu planet jest dobrze znana 
i położenia planet w przestrzeni wzglę
dem Słońca możemy obliczyć z dużą do
kładnością. W szczególności współrzędne 
prostokątne Ziemi wyrażone w jednost
kach astronomicznych znamy z dokładnoś
cią kilku jednostek siódmego miejsca po 
przecinku, co w naszej ziemskiej skali oz
nacza dokładność kilkudziesięciu kilome
trów. Dotyczy to także innych planet, cze
go dowodem jest możliwość precyzyjnego 
planowania przelotów sond kosmicznych 
pomiędzy księżycami planet czy pierście
niami Saturna.

Dokładność wyznaczenia orbity plane
toidy czy komety, a stąd i położenia ciała 
w przestrzeni wokół Słońca, zależy przede 
wszystkim od długości przedziału obser
wacyjnego i liczby obserwacji, a także od 
dokładności samych obserwacji. Jasne jest, 
że wykorzystanie obserwacji z kilku po
wrotów planetoidy czy komety do peryhe- 
lium pozwala na wyznaczenie dokładniej
szej orbity, a więc i lepsze przewidywanie 
ruchu ciała i jego położenia w przestrzeni 
w przyszłości.

Dokładność przewidywania położenia 
ciała niebieskiego w przestrzeni pokaże
my na przykładzie planetoidy Tbutatis. Pla- 
netoida ta powraca do peryhelium prawie 
dokładnie co cztery lata, a za każdym po
wrotem zbliża się do Ziemi na odległość 
mniejszą niż 0.1 j. a. Przewidujemy, że naj
większe zbliżenie wynoszące 0.01 j. a. na
stąpi 29 września 2004 r. Tbutatis został 
odkryty w 1989 r., ale znaleziono także 
kilka jego obserwacji na kliszach z 1988 r. 
Podczas powrotu do Słońca w 1992 r. był 
śledzony przez wielu obserwatorów. W re
zultacie zebraliśmy 243 obserwacje Tbuta- 
tisa z okresu od 12 lipca 1988 r. do 4 stycz
nia 1993 r. Na tej podstawie można było 
wyznaczyć prostokątne współrzędne i skła
dowe prędkości planetoidy na epokę 13 
stycznia 1993 r.:

współrzędne w j. a.
jt = -0.48994131 ±0.00000009, 
y = + 1.03512346±0.00Q00010, 
z = + 0.44646292±0.00000010,

składowe prędkości w j. a. /dobę
x  = -0.0190313916± 0.0000000011 
y =  + 0.0009438670 ±  0.0000000032 
i  =  +  0.0005409014 ±0.0000000034

Wartości współrzędnych i składowych 
prędkości planetoidy podaliśmy wraz z 
ich błędami średnimi. Widać, że dokład
ność wyznaczonych współrzędnych, a więc 
położenia planetoidy w przestrzeni, jest 
bardzo duża. Nas jednak interesuje poło
żenie Toutatisa względem Słońca i Ziemi w 
2004 r., chcemy więc wiedzieć, jak dokład
ność elementów orbity z roku 1993 wpły
nie na dokładność położenia planetoidy 
obliczonego na rok 2004.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, do
konamy pewnego wybiegu w procesie po
prawiania orbity, a mianowicie na podsta
wie tych samych 243 obserwacji z okre
su 1988-1993 wyznaczymy orbitę, a więc i 
współrzędne planetoidy na datę 29 wrze
śnia 2004 r. A oto wynik:

współrzędne w j. a.

x =  +  0.99594529 ±  0.00000011 
y =  + 0.08196794 ±  0.00000064 
z = + 0.02800439 ±  0.00000036

Widać, że dokładność wyznaczenia po
łożenia planetoidy z dala od przedziału 
obserwacyjnego jest nadal duża. Tłzeba tu 
jednak wyjaśnić bliżej znaczenie podanych 
błędów średnich. Jeśli z danych obserwa
cyjnych obarczonych błędami przypadko
wymi wyznaczamy wartości jakichś para
metrów tzw. metodą najmniejszych kwa
dratów (a tak właśnie poprawiamy orbi
tę), to błędy średnie określają prawdopo
dobieństwo znalezienia się wyznaczonej 
wartości param etru w pewnych granicach. 
I tak, jeśli współrzędna x  ma błąd średni 
u„ to w przypadku, gdy wyznaczaliśmy sześć 
parametrów (poprawialiśmy sześć elemen-
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tów orbity), wartość tej współrzędnej mo
że zawierać się z prawdopodobieństwem 
100% w granicach x  ±  5 ux.

W naszym przypadku prognozowania 
położenia Toutatisa w 2004 r. współrzę
dna y  ma największy błąd średni, możemy 
mieć jednak pewność, że jej przewidywa
na wartość musi zawierać się w granicach 
od +  0.081965 do +  0.081971, a różnica 
obydwu granic wynosi kilka jednostek szós
tego miejsca po przecinku. Dlatego też 
już dziś możemy twierdzić, że obliczona 
minimalna odległość planetoidy od Z ie
mi w 2004 r. wyniesie około 0.01 j. a., a 
zderzenie z Ziemią z pewnością nam nie 
grozi. Obserwacje z przyszłych powrotów 
Toutatisa w 1996 i 2000 r. wykorzystane 
do poprawienia orbity mogą tę wartość 
minimalnej odległości od Ziemi w 2004 r. 
jedynie nieco uściślić.

Przewidywanie zbliżeń komet do Z ie
mi jest trudniejsze niż w przypadku pla
netoid. Komety podlegają nie tylko więk
szym perturbacjom ze strony planet, ale

Tabela 2.
Minimalne odległości orbit komet od orbity Ziemi 
oraz rzeczywiste minimalne odległości komet od Z ie
mi osiągnięte podczas obserwowanych pojawień tych 
komet.

Nazwa komety j.a . j .a .

P/Biela 1832 III 0.0005 0.551

P/G iacobini-Z inner 1926 VI 0.0007 1.128

Rudnicki 1967 II 0.0008 0.412

Tago-Sato-K osaka 1969 IX 0.0007 0.381

P/G iacobini-Z inner 1972 VI 0.0000 ! 0.934

P/Swift-TUttle 1 9 9 2 1 0.0004 1.165

działają na nie także siły niegrawitacyjne, 
których natura jest skomplikowana i nie 
do końca poznana.-Tzw. parametry nie
grawitacyjne wyznacza się dla każdej ko
mety indywidualnie wykorzystując obser
wacje z trzech lub większej liczby poja
wień się komety. Dlatego też przewidy
wanie spotkania komety z Ziemią w dale

kiej przyszłości jest bardzo niepewne bez 
znajomości modelu sił niegrawitacyjnych, 
które w dodatku są na ogół zmienne w 
czasie. Jeśli więc może nam grozić jakaś 
niespodzianka, to właśnie ze strony ko
met.

Poddaliśmy analizie ponad 1300 orbit 
komet, których przejścia przez peryheł- 
ium były dotychczas obserwowane. Z na
leźliśmy około 300 orbit, których odleg
łość od orbity Ziemi była mniejsza niż 0.1 
j. a., ale tylko sześć orbit ma odległość 
mniejszą niż 0.001 j. a. (Tabela 2). Z  da
nych w Tabeli 2 widać, że kometa okreso
wa Giacobiniego-Zinnera mogła być groź
na w 1972 r.: jej orbita spełniała wówczas 
warunek konieczny „gwarantujący” zde
rzenie się komety z Ziemią! Na szczęście 
jednak spotkanie komety i Ziemi nie nas
tąpiło w punkcie przecięcia się orbit. Co 
będzie w przyszłości, trudno dziś powie
dzieć. Kometa powraca do peryhelium co 
sześć i pół roku i wiemy, że w najbliższej 
przyszłości z całą pewnością nie zdarzy się 
nic niezwykłego. Kometa Giacobiniego- 
Zinnera podlega jednak skomplikowanym 
siłom niegrawitacyjnym zmiennym w cza
sie i nie ma jeszcze opracowanego dok
ładnego modelu ruchu dla długotermino
wych prognoz kolejnych powrotów tej ko
mety do Słońca.

Co roku odkrywa się wiele nowych pla
netoid i komet. Orbity nowo odkrytych 
ciał są wyznaczane i poprawiane w miarę 
napływu obserwacji, a ich ruch jest śledzo
ny i analizowany przez programy kompu
terowe. Nic wydaje się więc, abyśmy mogli 
być nagle zaskoczeni groźbą zderzenia się 
Ziemi z większym ciałem kosmicznym. Jeś
li będzie to nowe ciało niebieskie odkryte 
i obserwowane przez astronomów, o gro
żącym ewentualnie niebezpieczeństwie do
wiemy się dostatecznie wcześnie. Natomiast 
nieprzewidywalne katastrofy podobne do 
spadku meteorytu tunguskiego zdarzają się 
jednak bardzo rzadko i statystyka nam mó
wi, że nie ma powodu, aby żyć w ciągłym 
niepokoj'u.
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Andrzej Marks — Warszawa 

OZON ATMOSFERYCZNY

Od dawna wiadomo, że atmosfera naszej 
planety nie jest całkowicie przezroczysta 
dla promieniowania cial niebieskich, w 
związku z czym stanowi istotną przeszko
dę w obserwacjach astronomicznych. At
mosfera zachowuje się przy tym w sposób 
selektywny. Pewne rodzaje promieniowa
nia pochłania słabiej, inne silniej, niektó
re zaś zatrzymuje całkowicie. Na przykład 
do powierzchni Ziemi dociera tylko około 
1% promieniowania nadfioletowego Słoń
ca i to z zakresu bliskiego nadfioletu, gdyż 
z zakresu krótkofalowego, jest zatrzymy
wane całkowicie. Oczywiście ogranicza to 
możliwości spektroskopowych badań Słoń
ca, toteż gdy w 1946 roku w Stanach Zjed
noczonych wykorzystano zdobyczne nie
mieckiej rakiety V2 do wysyłania astrono
micznych przyrządów obserwacyjnych na 
duże wysokości, to pierwszym przedmio
tem badań była właśnie spektroskopia Słoń
ca w nadfiolecie.

Atmosfera naszej planety interesuje 
więc nie tylko geofizyków, czy m eteorolo
gów, ale także astronomów. Zresztą Z ie
mia, to przecież jedno z ciał niebieskich.

Rzecz ciekawa, że już w 1881 r. W. N. 
H a r t l e y  odkrył, iż promieniowanie nad
fioletowe jest bardzo silnie pochłaniane 
przez ozon. Warto więc tu wspomnieć, że 
już od 1853 roku prowadzono w Krako
wskim Obserwatorium Astronomicznym 
systematyczne pomiary koncentracji ozo
nu w atmosferze (!) *.

Zainteresowanie ozonem atmosferycz
nym i jego badaniem nie jest więc wcale 
nowe. Ozon jest alotropową odmianą tle
nu charakteryzującą się tym, że jej cząste
czki utworzone są nie z dwóch, a z trzech 
atomów. Odznacza się wyrazistym i bar

dzo charakterystycznym zapachem dają
cym się odczuć już przy nadzwyczaj małym 
stężeniu. I właśnie temu zawdzięcza swą 
nazwę, gdyż słowo ozon oznacza po grec
ku „pachnący”. Odznacza się też szere
giem innych właściwości fizycznych i che
micznych odróżniających go od „zwykłe
go” — dwuatomowego tlenu. (Między in
nymi jest jeszcze bardziej aktywny chemi
cznie).

Już w ubiegłym stuleciu zorientowano 
się, że istnieją dwa główne źródła ozonu 
atmosferycznego: 1) Wyładowania elektry
czne w atmosferze (naturalne i sztuczne) 
— odgrywają one rolę w dolnych wars
twach atmosfery; 2) Reakcje fotochemicz
ne w atmosferze zachodzące pod wpływem 
nadfioletowego promieniowania słonecz
nego — jak obecnie wiemy odgrywają one 
rolę w górnych warstwach atmosfery.

Pierwsze współczesne pomiary zawar
tości ozonu w atmosferze rozpoczęli w 1919 
roku Ch. F a b r y  i N. B u i s s o n  w 
Marsylii. Skonstruowali oni spektrograf, 
za pomocą którego badali widmo prom ie
niowania słonecznego. Pomiary wykony
wano kilkakrotnie w ciągu dnia (a więc 
przy różnych wysokościach Słońca nad ho
ryzontem). Dawało to możność obliczenia 
ilości ozonu w atmosferze. Okazało się, że 
jest go bardzo mało, gdyż gdyby cały ozon 
atmosferyczny skupić przy powierzchni 
Ziemi, to powstałaby warstewka o gruboś
ci zaledwie 0.3 cm. Obaj badacze ocenili 
też, że ozon nie jest rozmieszczony w at
mosferze równomiernie, ale na wysokości 
około 40 kilometrów występuje jego kon
centracja.

Uzyskane przez badaczy francuskich 
wyniki zainteresowały astronoma szkoc-

* Co prawda metodyka tych badań pozostawiała wiele do życzenia, gdyż opierała się o reakcję chemiczną ozonu z 
jodkiem potasu, a przecież reagował on nic tylko z ozonem, ale na przykład także z nadtlenkiem wodoru i wieloma 
innymi gazami atmosfeiycznymi
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kiego G. M. B. D o b s o n a .  Znacznie 
ulepszył on spektrograf służący do bada
nia widma nadfioletowego promieniowa
nia słonecznego * i zainstalował go w Bo
ars Hill koło Oxfordu. Systematyczne po
miary rozpoczęto w 1924 r. Rychło oka
zało się, że ilość ozonu w atmosferze nie 
jest w ciągu roku stała, ale na wiosnę jest 
go więcej, niż na jesieni. Wyniki wskazy
wały, że jest to zjawisko, które powinno 
być dokładnie badane.

W 1926 roku powstała więc w Europie 
sieć 5 następnych stacji obserwacyjnych w: 
Arosa (Szwajcaria), Lindenberg (Niemcy), 
Abisko (Norwegia), Valentia (Irlandia) i 
Lerwick (Wyspy Szetlandzkie). W latach 
1928 — 1929 pozostawiono jednak w Eu
ropie tylko stacje w Boars Hill i Arosie, a 
przyrządy z pozostałych przeniesiono do: 
Egiptu, Indii, Nowej Zelandii i Kalifornii 
w Stanach Zjednoczonych.

Obecnie na kuli ziemskiej istnieje prze
szło 150 tego rodzaju stacji obserwacyj
nych. W około 100 jest stosowana współ
czesna wersja spektrofotometru Dobso
na, a w około 50 oparty na podobnej zasa
dzie rosyjski przyrząd pomiarowy M 83, 
mniej dokładny (co wcale nie znaczy że 
„zły”), ale prostszy w użyciu. Również w 
Polsce od 1963 roku istnieje tego rodzaju 
stacja obserwacyjna wyposażona w spek
trofotometr Dobsona. Zlokalizowana ona 
została w Głównym Obserwatorium Geo
fizycznym Akademii Nauk w Bielsku koło 
Grójca pod Warszawą. Oprócz tego w kil
kunastu miejscach na Ziemi wykonuje się 
balonowe sondaże atmosfery. Za pomocą 
balonów wysła się w górne warstwy atmo
sfery odpowiednią samoczynną aparaturę 
pomiarową, która bezpośrednio mierzy za
wartość ozonu w atmosferze, a wyniki prze
syła na Ziemię falami radiowymi. W pol- 
sce sondaże takie'wykonywane są od 1979 
roku w Obserwatorium Meteorologicznym 
w Legionowie koło Warszawy.

4/1993

Przed 20 laty do badań tych wykorzy
stano także — z doskonałymi wynikami — 
samoloty stratosferyczne. Obecnie zaś przy
rządy pomiarowe umieszcza się także na 
satelitach, a więc prowadzą one obserwa
cje z góry. Ta ostatnia metoda daje najle
psze rezultaty.

Tkk wszechstronne, szeroko zakrojone 
i systematyczne badania pozwalają obec
nie na stworzenie dość spójnego obrazu 
stanu ozonu atmosferycznego. Zgodnie z 
tym co odkryli już pierwsi badacze, wiemy 
obecnie, że ozon nie jest rozmieszczony w 
atmosferze w równomierny sposób. Jego 
maksymalna koncentracja występuje w na
szym rejonie geograficznym na wysokości 
około 23 kilometrów. Nad biegunami jest 
niżej — na wysokości około 20 kilome
trów, nad równikiem wyżej — na wyso
kości ponad 25 kilometrów. Warstwę tę 
nazywamy ozonosferą, ale w żadnym razie 
nie należy rozumieć je j jako jakąś cienką i 
ustabilizowaną „powłokę”.

Jak obecnie wiadomo proces tworze
nia się ozonosfery jest bardzo skompliko
wany toteż podamy tu tylko podstawowy 
obraz, bez wnikania w szczegóły (które 
zresztą nie do końca zostały poznane i wy
jaśnione).

Główną rolę odgrywa fotodysocjacja 
dwuatomowych cząsteczek tlenu. Odbywa 
się ona pod wpływem nadfioletowego pro
mieniowania słonecznego o długości fali 
nie większej niż 0.00024 mm, a promie
niowanie to pochłaniane jest na wysokoś
ciach większych niż 20 km. Powstające w 
tym procesie wolne — pojedyncze — ato
my tlenu mogą się przyłączać do dwuato
mowych cząsteczek tlenu i w wyniku tego 
powstają właśnie trzyatomowe cząsteczki 
ozonu. Nie są one jednak trwałe i dość 
szybko (w ciągu kilku tygodni) podlegają 
rozpadowi w wyniku fotodysocjacji przez 
słoneczne promieniowanie nadfioletowe. 
Fotodysocjacja cząsteczek ozonu następuje

*  Oczywiście chodzi o tę część słonecznego promieniowania nadfioletowego, które — choć znacznie osłabione — jest 
przepuszczane przez ziemską atmosferę. Pomiaiy są bowiem prowadzone z powierzchni Ziemi.
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jednak pod wpływem promieniowania nad
fioletowego o większej długości fali, które 
przenika w atmosferę głębiej, a więc za
chodzi ona w niższym rejonie atmosfery.* 
W rezultacie w warunkach naturalnych wy
twarza się pewien stan równowagi między 
ilością ozonu powstającego i zanikające
go, przy czym ten stan równowagi zależny 
jest od wielu czynników, przede wszy
stkim jednak od rejonu geograficznego i 
od pory roku, gdyż zależny jest od pozycji 
Słońca na nieboskłonie.

Głównym rejonem globu ziemskiego 
w którym powstaje ozon, są okolice rów
nikowe naszej planety. Jest to zrozumiałe. 
Wszakże nasłonecznienie jest tam najsil
niejsze. Z  rejonu tego ozon jest unoszony 
w kierunku większych szerokości geogra
ficznych przez ogólne krążenie atmosfery. 
Specyficzna sytuacja istnieje w okolicach 
przybiegunowych. Przez pół roku panuje 
tam noc polarna, a więc promienie sło
neczne nie docierają wcale, toteż ozon po
wstawać nie może. Co prawda przez po
zostałą połowę roku Słońce świeci na bie
gunie bez przerwy, ale promienie jego do
cierają tam pod niewielkim kątem, toteż 
nasłonecznienie jest o wiele słabsze niż na 
równiku. Szczególna sytuacja istnieje na 
biegunie południowym naszej planety, na 
Antarktydzie. Jest to kontynent bardzo du
ży (dwa razy większy od Australii), pokry
ty warstwą lodu o grubości przekraczają
cej nawet 4000 metrów! Stwarza to spe
cyficzne, i nigdzie na Ziemi nie spotyka
ne, warunki klimatyczne. Charakteryzują 
się one między innymi tym, że w czasie 
nocy — zimy polarnej — w atmosferze 
nad Antarktydą istnieje bardzo trwały wir 
powietrzny.

Wokół północnego bieguna zjawisko 
takie nie występuje. Położony on jest na 
Oceanie Lodowatym Północnym pokrytym 
tylko warstwą kry. Na biegunie północ
nym istnieją więc inne warunki klimatycz
ne niż na południowym...
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Antarktyda od kilkudziesięciu lat przy
ciąga do siebie uczonych z całego świata, 
wiele bowiem wskazuje na to, że wywiera 
ona istotny wpływ klimatyczny na całą Zie
mię — jest między innymi swego rodzaju 
„lodówką”, a jednocześnie „regulatorem” 
poziomu oceanu. Na Antarktydzie istnie
je obecnie kilkadziesiąt stałych stacji na
ukowych. Prowadzą one bardzo szeroko 
zakrojone i bardzo różnorodne badania 
naukowe, w których podstawową rolę od
grywa meteorologia i klimatologia.

W jednej z tych stacji, zlokalizowanej 
w Hal ley Bay, a prowadzonej przez na
ukowców brytyjskich, asystentem nauko
wym był od 1957 r. uczony z Uniwersytetu 
w Cambridge Joe F a r  man.  Zajmował 
się on, między innymi, pomiarami zawar
tości ozonu w atmosferze za pomocą stan
dardowego spektrofotometru Dobsona. W 
ich wyniku rychło odkryto sezonowe zmia
ny ilości ozonu — najmniej go było na 
wiosnę. Ponieważ jednak zjawisko miało 
corocznie taki sam przebieg, więc nie bu
dziło to obaw i było łatwe do wyjaśnienia 
charakterem rocznych zmian w atmosfe
rze nad Antarktydą.

W 1982 r. Farman zaobserwował jed
nak, że wiosenny spadek ilości ozonu był 
większy, niż w latach poprzednich. W nas
tępnym, 1983 r., był on znowu większy, a w 
1984 r. jeszcze większy — w atmosferze 
pozostało mniej niż połowa tej ilości ozo
nu, która była o tej porze roku przed kilku 
laty! Co gorzej okres występowania zmniej
szonej ilości ozonu się wydłużył, a wystę
pujące potem odtwarzanie się ozonu nie 
było już tak pełne, jak w latach wcześ
niejszych! Oznaczało to wyraźne zmniej
szanie się ilości ozonu atmosferycznego 
nad Antarktydą. Niepokojąca przy tym by
ła skala i tempo zjawiska. Nie były to ja
kieś małe wahania, w grę wchodziły dzie
siątki procentów i okresy liczone miesią
cami!

Farman był ostrożny, nie spieszył się z
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* Cząsteczki ozonu, jako cięższe od cząsteczek tlenu, opadają w atmosferze w dół.
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opublikowaniem swego odkrycia, ale wy
niki nie budziły wątpliwości. Zostały więc 
przyjęte przez świat naukowy bez zastrze
żeń. Analiza danych pomiarowych z in
nych stacji na Antarktydzie w pełni je zre
sztą potwierdziła. Zjawisko nazwano spek
takularnie (ale wcale nie bez sensu) „dziu
rą ozonową nad Antarktydą”.

Co prawda uznano to na ogół tylko za 
swego rodzaju ciekawostkę naukową, ale 
uczeni przyjęli ją jednak z niepokojem. 
Odkrycie Farmana spowodowało w kołach 
naukowych całego świata żywy wzrost za
interesowania sprawami ozonu atmosfe
rycznego. Wyniki były natychmiastowe. Do
kładna analiza danych z naziemnych i sa
telitarnych stacji pomiarowych wykazała, 
że od końca lat sześćdziesiątych mamy do 
czynienia z globalnym maleniem ilości o- 
zonu atmosferycznego. Nie jest ono duże i 
nie jest szybkie, ale jest jednak bardzo nie
pokojące, gdyż ma charakter stały i podle
ga przyspieszeniu.

W różnych rejonach Ziemi tempo i za
kres tego zjawiska, nie są takie same. Po 
raz pierwszy wyraźnie ujawniło się ono na 
Antarktydzie ze względu na istniejące tam 
warunki. Obecnie już przez cały rok ma
my nad Antarktydą doczynienia ze znacz
nym niedoborem ozonu, a bywają okresy 
kiedy następuje całkowity jego zanik, co 
dawniej nigdy się nie zdarzało! Niestety 
jednak dziura ozonowa nie ograniczyła się 
do Antarktydy. Ciągle się powiększa i o- 
becnie obejmuje już swym zasięgiem po
łudniową część Argentyny, Australii i No
wą Zelandię. Spowodowało to już wiele 
niekorzystnych zmian w biosferze tych re
jonów i odbiło się na zdrowiu i życiu ludzi 
tam zamieszkałych, wszakże człowiek ze 
swoją „potęgą”, jest tylko częścią biosfe
ry... Niestety wiadomo, że na tym się nie 
skończy i zjawisko nadal się będzie roz
szerzać i obejmować inne rejony Ziemi.

Stosunkowo najmniej zagrożone są re
jony okołorównikowe naszej planety. Z a
nik ozonu jest tu niewielki, około jedno- 
procentowy. Jest to  „szczęście w niesz

częściu”, gdyż są to przecież rejony gdzie 
promieniowanie nadfioletowe Słońca jest 
najsilniejsze.

Również sytuacja na północnej półku
li Ziemi nie jest taka zła jak na południo
wej ze względu na istotną różnicę klimatu 
okolic podbiegunowych. Niestety jednak i 
tu już od kilku lat zaczął występować wy
raźny ubytek ozonu. Najpierw ujawnił się 
on w północnych rejonach naszej półkuli 
— w Skandynawii, w Kanadzie — donieśli 
o nim też meteorologowie z Sankt Peters
burga. Niestety strefa zaniku ozonu za
częła się przesuwać na południe i obecnie 
zajmuje już szerokości geograficzne, w któ
rych położone są Polska, Niemcy, Francja, 
czy Stany Zjednoczone. Geofizycy i me
teorologowie tych krajów alarmują, że wy
stępuje niedobór ozonu ,w porównaniu z 
okresem sprzed dwudziestu lat, dochodzą
cy do 10% średnio rocznie.

Na szczęście nie występuje równomier
nie w ciągu roku. Wyraźny niedobór ozo
nu mamy w Polsce od listopada do kwiet
nia, a w pozostałych miesiącach jest on 
stosunkowo nieznaczny. Wtedy więc, gdy 
Słońce wznosi się u nas najwyżej ponad 
horyzontem (w czerwcu i lipcu), prom ie
nie jego napotykają na stosunkowo grubą 
jeszcze ozonosferę. A  należy tu wyjaśnić, 
że jak się obecnie ocenia jednoprocentowy 
zanik ilości ozonu, powoduje około dwu- 
procentowy wzrost intensywności nadfio
letowego promieniowania słonecznego do
cierającego do powierzchni Ziemi.

Skąd jednak te obawy przed prom ie
niowaniem nadfioletowym? Przecież wszy
scy wiemy, że światło jest niezbędne do 
istnienia większości organizmów żywych. 
Jest tak rzeczywiście, ale z zastrzeżeniem, 
że mówimy o sytuacji „normalnej”, wystę
pującej „normalnie” w przyrodzie danego 
rejonu geograficznego. Wegetujące tam or
ganizmy żywe (roślinne i zwierzęce) w cią
gu setek i tysięcy lat przystosowały się do 
istniejącego w tym rejonie charakteru na
słonecznienia, a zmiana tego nie może być 
dla nich obojętna.
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Obecnie biologowie wiedzą już, że pro
mieniowanie nadfioletowe wywiera bardzo 
silne oddziaływanie na organizmy żywe. 
Nie jest to dziwne, gdyż jest to przecież 
promieniowanie jonizujące. Dla drobnych 
organizmów żywych jest ono po prostu 
zabójcze. Na większe organizmy w ten spo
sób nie oddziaływuje, ale tylko dlatego, że 
odznacza się bardzo małą przenikliwoś
cią. Uszkadza jednak komórki w zewnę
trznej warstwie ciała, a to nie pozostaje 
oczywiście bez wpływu na funkcjonowa
nie całego organizmu.

Jeśli chodzi o ludzi, to okazało się, że 
promieniowanie nadfioletowe powoduje 
powstawanie nowotworów skóry i powo
duje uszkadzanie gałki ocznej mogące pro
wadzić nawet do katarakty i ślepoty. Już 
tylko tych dwóch skutków wystarczy więc, 
aby potraktować to jako sprawę nadzwy
czaj ważną dla ludzi.

Mniej więcej od początków bieżącego 
stulecia powszechnie lansowana była opi
nia o dobroczynnym — wręcz leczniczym 
— wpływie na organizm ludzki, promieni 
słonecznych. Wytworzyło to trwającą do 
dziś modę na opalanie się. Przed wojną (i 
wiele lat po niej) stosowano nawet środek 
leczniczy naświetlanie lampami „kwarco
wymi” * wysyłającymi promieniowanie nad
fioletowe. Od przynajmniej kilkunastu lat 
opinia lekarzy na ten temat diametralnie 
się jednak zmieniła i nie tylko nikogo już 
lekarze nie zachęcają do opalania się, ale 
wręcz stanowczo ostrzegają przed tym.

Różnorakie badania medyczne, w spo
sób jednoznaczny wskazują, że liczba za
chorowań na nowotwory skóry jest u ludzi 
rasy białej bezpośrednio skorelowana z in
tensywnością naświetlań nadfioletowych. 
Daje się to stwierdzić nawet na terenie

jednego kraju. W południowej części Sta
nów Zjednoczonych schorzenie to znacz
nie częściej występuje niż w północnej. Ob
serwuje się przy tym, że u ludzi przesied
lających się ze stanów północnych do po
łudniowych, zachorowalność gwałtownie 
wzrasta. Szkodliwe jest też spędzanie wy
poczynku, przez mieszkańca krajów pół
nocnych, na plażach położonych w kra
jach południowych (!)

Krajem o największej zachorowalnoś
ci na nowotwory skóry, jest Australia i 
jednoznacznie wiąże się to z wysoką in
tensywnością słonecznego promieniowa
nia nadfioletowego. Dodać przy tym trze
ba, że Australia jest przecież zamieszkana 
przede wszystkim przez białą ludność na
pływową przybyłą tam w ciągu niewiele 
więcej niż stu lat.

Stwierdzić więc należy, że sprawa iloś
ci ozonu w ziemskiej atmosferze, nie jest 
tylko astronomicznym, czy geofizycznym 
problemem naukowym. Jest to sprawa o 
najbardziej ż y c i o w y m  znaczeniu. D o
tyczy ona przy tym nie tylko ludzi, ale całej 
biosfery. Wzrost insolacji nadfioletowej 
jest bowiem szkodliwy także dla zwierząt i 
roślin. Zaobserwowano to już w Argenty
nie, Australii i Nowej Zelandii.

Co się więc stało? Dlaczego od wielu 
już lat obserwuje się stałe malenie ilości 
ozonu w atmosferze? Przyczynę tego od
kryli już w 1973 roku (!) dwa uczeni ame
rykańscy Mario M o l i n a  i Sherry R o -  
w a 1 a n d. Doszli oni do wniosku, że win
ne są produkowane przez przemysł che
miczny freony.** Początkowo były one sto
sowane na małą skalę, ale poczynając od 
1950 roku rozpoczął się gwałtowny wzrost 
ich produkcji.

Liczba bezpośrednio zatrudnionych w

* Nazwa wywodzi się stąd, że bańka lampy wykonana jest nie ze szkła, a z kwarcu. Szkło jak wiadomo zatrzymuje 
promieniowanie nadfioletowe, a kwarc je przepuszcza. Źródłem samego promieniowania są w tych lampach paiy rtęci.

** Zsyntetyzowane one zostały w 1928 roku przez chemika ThomasaM i g g l ey a  w znanym ameiykańskim koncernie 
chemicznym Du Pont. 37% produkcji stanowi freon 12 (CC12 F2), 30% freon 11 (CCI3 F), inne odgiywają mniejszą 
rolę. Prawie 30% produkcji freonów zużywa się do wytwarzania styropianów (jako substancję spulchniającą), prawie 
20% w klimatyzatorach samochodowych, około 20% do celów wojskowych, prawie 10% w urządzeniach chłodniczych, 
około 10% do produkcji środków czystości, są też stosowane do bardzo wielu innych celów. Dotychczas nie znalezio
no środka zastępczego o tych samych walorach użytkowych.
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tym przemyśle wynosi obecnie około mi
liona osób, zaś roczne obroty handlowe 
przekraczają 20 miliardów dolarów. Jest 
to więc wielka dziedzina gospodarki.

Cechą charakterystyczną freonów jest 
ich wielka trwałość chemiczna. Dla freonu
11 wynosi ona około 65 lat, a dla freonu
12 nawet około 120 lat. Gdy więc wydo
stają się one na zewnątrz urządzenia, w 
którym były użytkowane, nie ulegają roz
kładowi, ale gromadzą się w atmosferze. 
Ocenia się, że do chwili obecnej ich ilość 
w atmosferze osiągnęła około 20 000 000 
Mg.

Oczywiście wydostawszy się do atm o
sfery cząsteczki freonów rozprzestrzenia
ją się na całą jej objętość, także w kierun
ku do góry. migracja pionowa jest bar
dzo powolna. Trzeba kilkunastu, a może 
nawet kilkudziesięciu lat, aby cząsteczka 
freonu osiągnęła stratosferę. Tutaj nastę
puje „tragedia”. Bardzo trwała chemicz
nie cząsteczka freonu, nie jest jednak od
porna na fotodysocjację, toteż pod wpły
wem intensywnego, ponad ozonosferą, sło
necznego promieniowania nadfioletowe
go, zostaje od niej odszczepiony atom chlo
ru (Cl). Jest to jak wiadomo pierwiastek 
bardzo aktywny chemicznie toteż napo
tkawszy również bardzo aktywną chemicz
nie cząsteczkę ozonu ( 0 3) wchodzi z nią w 
reakcję chemiczną. W wyniku tego pow
staje cząsteczka tlenku chlorku (CIO) i 
cząsteczka tlenu ( 0 2). Niestety na tym się 
nie kończy. Cząsteczka tlenku chloru 
(CIO), po napotkaniu wolnego atomu tle
nu (O) — a nie brak ich w stratosferze — 
wchodzi z nią w reakcję chemiczną. W wy
niku tego uwalnia się atom chloru (CL), a 
dwa atomy tlenu (O) łączą się ze sobą w 
dwuatomową cząsteczkę (Ó2).

Dzieje się więc coś bardzo groźnego. 
U w o l n i ł  się atom chloru i znów może 
rozłożyć następną cząsteczkę ozonu! Oce
nia się, że jeden atom chloru może znisz
czyć w ten sposób około 100 000 cząste
czek ozonu!

Odkrycie Moliny i Rowlanda zostało

jednak prawie niezauważone, a na wezwa
nie do ograniczenia produkcji freonów 
koncern chemiczny Du Pont zareagował 
oświadczeniem, iż nie może likwidować 
całej gałęzi gospodarki z powodu jakiejś 
hipotezy naukowej. Wszystko pozostało 
więc bez zmian.

Również gdy amerykański uczony D o
nald H e a t h  (z agencji NASA), doniósł 
w 1981 r., że z opracowania danych po
miarowych otrzymanych z meteorologicz
nego satelity Nimbus 7 wynika, iż ilość 
ozonu w atmosferze zmalała o 1%, nikt 
się tym nie przejął. Jeden procent to nie
wiele i można było uznać to za błąd po
miarowy. Dopiero opublikowanie w 1984 
r. odkrycia Farmana, wywołało alarm. 
Upłynęło więc całe 10 lat, kiedy nauce 
znana już była prawdopodobna przyczyna 
malenia ilości ozonu atmosferycznego, a 
w istocie rzeczy nic właściwie nie zrobio
no, aby temu przeciwdziałać i nadal zanie
czyszczano atmosferę freonami.

Upłynęło zresztą następne prawie 10 
lat, a freony nadal się produkuje na dużą 
skalę! Co prawda obecnie alarm jest już 
powszechny i zorganizowano kilka konfe
rencji międzynarodowych, na których pod
pisano umowy wzywające do ograniczenia 
produkcji freonów, ale ciągle są to tylko 
działania połowiczne.

A  sytuacja jest obecnie po prostu groź
na. Z  analiz naukowych wynika bowiem, 
że nawet gdybyśmy natychmiast i całkowi
cie przerwali produkcję freonów, to i tak 
ilość ozonu atmosferycznego nadal będzie 
maleć mniej więcej do roku 2030, gdyż tak 
długo będzie narastał destrukcyjny wpływ 
freonów, które już uwolniliśmy do atm o
sfery! Specjaliści nie są zgodni, ile ozonu 
utraci ziemska atmosfera. W najbardziej 
pesymistycznych ocenach mówi się o 75%, 
w optymistycznych o 30%. Jednak jeżeli 
atmosfera utraci „tylko” 30% ozonu, bę
dzie to stanowić ogromny wstrząs dla bio
sfery. W rejonie geograficznym, w którym 
położona jest Polska, zanik ozonu nie ma 
na razie żadnego znaczenia. Ponieważ jed-
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nak wiadomo, że będzie on postępował na 
całej Ziemi, więc również u nas sytuacja 
się pogorszy.

Mniej więcej przed półtora miliardem 
lat, skład atmosfery naszej planety był zu
pełnie inny niż obecnie. Nie było w niej 
tlenu (a było dużo dwutlenku węgla). Nie 
istniała więc wtedy także ozonosfera, to 
też do powierzchni Ziemi docierało inten
sywne promieniowania nadfioletowe Słoń
ca. Lądy planety były wtedy całkowicie ja
łowe, nie było na nich żadnych form życia. 
Życie na naszej planecie pojawiło się w 
morzach i oceanach, gdzie chronione było 
przed destrukcyjnym działaniem promie
niowania nadfioletowego, przez warstwę 
wody. Wśród tych pierwszych organizmów 
żywych były też zielone glony. Otóż one 
właśnie umożliwiły wyjście organizmów ży
wych zwody na ląd. Jak wiadomo w proce
sach życiowych zielonych roślin, zasadni
czą rolę odgrywa fotosynteza. Pod wpły
wem światła absorbują one dwutlenek wę-

KRONIKA

Nowe zdjęcia galaktyki M 87
Galaktyka eliptyczna M 87 jest oddalona od 
nas o 52 miliony lat świetlnych, należy do gro
mady galaktyk w Pannie, a jej masę szacuje się 
na 300 miliardów mas Słońca. Reprodukowa
ne na 2 stronie okładki zdjęcia, wykona
ne za pomocą teleskopu kosmicznego Hub- 
ble’a (HST) w nadfiolecie i w podczerwieni, 
ujawniają wiele nieznanych wcześniej szczegó
łów budowy tej najbliższej z aktywnych gala
ktyk. Na zdjęciu górnym widzimy gęste jądro 
galaktyki M 87 i rozległy (do 5000 lat świe
tlnych od niego) dżet świecący w podczerwie
ni. Gwiazdy w M 87 są tak silnie zagęszczone 
ku środkowi galaktyki (por. gwałtowny spadek 
jasności na zewnątrz), że sugerują obecność 
tam czarnej dziury o masie 2.6 miliardów mas 
Słońca. Centralna, jasna plama nie jest bowiem 
sumą światła od wielu gwiazd; ponadto środek 
M 87 jest silnym źródłem radiowym — być mo
że świeci tam dysk gorącej materii otaczającej 
czarną dziurę. T&ki dysk może zaś być źród
łem widocznego na zdjęciu dolnym dżetu. Jas-

gla i wykorzystują z niego węgiel, a uwal
niają tlen. Tkk samo działo się przed pół
tora miliardem lat. Zielone glony ocea
niczne wchłaniały rozpuszczony w wodzie 
dwutlenek węgla, a uwalniały tlen, który 
wydostawał się do atmosfery. W ten spo
sób właśnie, w atmosferze naszej planety, 
zaczął występować w coraz większej ilości 
tlen, a w konsekwencji zaczęła się tworzyć 
ozonosfera. Dopiero wtedy na lądach mo
gło się pojawić życie!

Oczywiście nie należy się obawiać, że 
obecny zanik ozonu spowoduje proces od
wrotny. Zielone glony oceaniczne ciągle 
produkują wolny tlen. Jeszcze niedawno 
uważano nawet, że wytwarzają one około 
70-80% tlenu atmosferycznego (!) Obec
nie podawane są mniejsze liczby. Duży za
nik ilości ozonu atmosferycznego musi jed
nak wywołać bardzo istotne zmiany w bio
sferze naszej planety, ale obecnie nie wiado
mo jeszcze jaki one będą miały charakter.

ne punkty wokół centrum galaktyki to świe
cące gromady kuliste, w których znajduje się 
od 100 tys. do 1 min gwiazd.

M SK

Plany najbliższych misji NASA

Rozpoczęły się w Polsce czasy, kiedy i dla nas 
„rok podatkowy” zacznie coś oznaczać — Ame
rykanie to pojęcie znają od dawna. Planuje się 
lekcje na rok szkolny, a wydatki na rok podat
kowy. Tak więc spośród 73 różnych propozycji 
na 1993 rok NASA wybrała do dalszego opra
cowania plany 11 misji. Misji, które (wydaje 
się) zaowocują największymi rezultatami nau
kowymi i zmieszczą się w przewidywanym bu
dżecie. Przyjęte propozycje powinny dać zna
czące wyniki po mniej niż trzech latach, są zwią
zane ze stosunkowo małym ryzykiem i mają 
kosztować nie więcej niż 150 milionów dola
rów. Program zeszłoroczny (ułożony wg tych 
samych kryteriów) skoncentrował się na roz
ważeniu tylko dwu misji — „zwiadowcy” pro
gramu M ESUR (Mars Environmental Survey,
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który ma wystartować w 1996 roku) i misji
NEAR (Near Earth Asteroid Rendezvous, pla
nowanej na 1998 rok).

A oto spis pomysłów tegorocznych:

misje do Merkurego:
• przelot sondy nad biegunami Merkurego, co 

pozwoli skompletować jedyną do tej pory ist
niejącą, „fotograficzną” (tzn. uzyskaną ze 
zdjęć) mapę tej planety i zbadać czapy po
larne;

• umieszczenie na orbicie wokół Merkurego 
sondy (Hermes Global Orbiter), która będzie 
badać zarówno powierzchnię jak atmosferę i 
magnetosferę;

misje do Wenus:
• rozmieszczenie na jednej półkuli Wenus 14 

próbników, które będą mierzyć ciśnienie i tem
peraturę atmosfery oraz wiejące tam wiatry;

• opuszczenie na spadochronie aparatury, któ
ra podczas wenusjańskiego dnia będzie ba
dać skład chemiczny i budowę atmosfery;

badanie komet i planetoid:
• przelot sondy koło jądra komety, gdy znaj

dować się ona będzie w perihelium lub blisko 
niego, i śledzenie składu chemicznego głowy i 
otoczki przez co najmniej 100 dni;

• badanie 3 komet przez 5 lat (głównie budo
wy jądra i jego składu chemicznego);

• wysłanie czterech niezależnych sond do róż
nego typu planetoid i komet;

• wyłapywanie (z sześciu różnych miejsc) prze
latujących obok Ziemi planetoidi przywoże
nie ich do dalszych szczegółowych badań;

misje do M arsa:
• badanie górnych warstw atmosfery i jonosfe- 

ry, badanie Jowisza;
• wysłanie na orbitę okołoziemską sondy pro

wadzącej spektroskopowe badania Jowisza, ba
danie wiatru słonecznego;

• pobieranie „próbek” wiatru słonecznego i przy
wożenie ich na Ziemię do dalszego badania.

Ponadto wiadomo już o następnych projek
tach, które będą już w tym roku rozważane:
• przelot obok jednej z planetoid głównego pa

sa (Iris lub Westy);
• przebadanie jądra komety za pomocą „twar- 

dościomierza”, bezpośredniego penetratora;
• wysłanie sondy badającej północną czapę bie

gunową Marsa, w tym mierzącej temperatu
rę i skład tworzących ją lodów;

• wysłanie małej (ważącej maksimum 150 kg) 
sondy do Plutona — jedynej planety Układu 
Słonecznego, do której jeszcze żadna sonda 
nie dotarła.

Wybór spośród 73 propozycji był oczywiś
cie bardzo trudny. Zważywszy jednak, że do 
zrozumienia budowy i ewolucji naszej rodzi
mej Ziemi niezbędne jest poznanie innych, zie- 
miopodobnych planet, a do zrozumienia ewo
lucji całego Układu Słonecznego trzeba zba
dać próbki ciał najstarszych i najbardziej pry
mitywnych, można mieć pewność, iż budżet 
NASA wykorzystany będzie efektywnie.

Wg NASA Release 93-027
MSK

Poszukiwanie pozaziemskich cywilizacji

Dnia 12 października 1992 roku w Goldstone 
(Deep Space Communication Complex, Kali
fornia) i w Arecibo (Puerto Rico) rozpoczęto 
kolejne poszukiwania pozaziemskich cywilizacji. 
W ramach programu NASA o nazwie TOPS 
(Toward Other Planetary Systems) prowadzić 
się będzie mikrofalowy przegląd nieba z bar
dzo dużą rozdzielczością — tzw. HRMS (High 
Resolution Microwave Survey). Obserwatorzy 
liczą na to, że uda się wydzielić takie sygnały, 
które będą wytworem sztucznym; będą wyraź
nie „technologiczne”. NASA reklamuje ten pro
gram jako poszukiwanie planet wokół innych 
gwiazd przez rozszyfrowanie promieniowania 
radiowego od innych cywilizacji. Badania są pro
wadzone w dwojaki sposób. Pierwszy to syste
mem oglądania całego nieboskłonu — 34 me
trowa antena radioteleskopu w Goldstone do
konuje szybkiego przeglądu w szerokim zakre
sie częstości i szuka silnych sygnałów. Kawałek 
nieba (pasek o szerokości jednego stopnia i 
długości 30 stopni) przemiatany jest dwukrot
nie w odstępie 10 minut na częstościach 1600- 
1750 MHz i 1380-1430 MHz. Drugi to po
miary „podejrzanych” rejonów prowadzone za 
pomocą największego na świecie radiotelesko
pu w Arecibo (antena o średnicy 305 m). Ba
dania obejmą 25 gwiazd leżących bliżej niż 100 
lat świetlnych, w 4 pasmach częstości o łącznej 
szerokości 300 MHz między 1300 a 2400 MHz. 
Tfeleskop kierowany będzie na gwiazdę, obok,
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znów na gwiazdę — co trwać będzie 92 lub 
nawet 299 sekund. Chodzi o to, by wyelimi
nować tło i „szumy” pochodzenia ziemskiego. 
Do stycznia 1993 r. zrobiono w ten sposób 
436 obserwacji przez 200 godz. pracy telesko
pu. Antena w Arecibo śledziła głównie gwiazdę 
GL 615.1 A, a antena w Goldstone przemia- 
tała rejon obok niej. W 1994 roku dołączy do 
programu HRM S radioteleskop z Parkes w 
Australii, by badać także niebo południowe. 
Oczywiście jeszcze żadnych „cywilizacyjnych” 
sygnałów nie znaleziono; radioastronomowie po
prawiają oprogramowanie, aparaturę i cieszą 
się, że po długich przygotowaniach szczęśliwie 
rozpoczęto fazę obserwacyjną HRMS.

Wg SEDSNEWS  28.01.1993
MSK

Planetarium Szkolnego Koła 
Miłośników Astronomii w Potarzycy

W Szkole Podstawowej im. Jana Heweliusza- 
w Potarzycy (gm. Jarocin woj. kaliskie) po 5 
latach budowy rozpoczęło działalność Między
szkolne Planetarium. Jest to pierwsze w szkole 
podstawowej w kraju planetarium, którego apa
ratura projekcyjna została zaprojektowana i wy
konana na zajęciach pozalekcyjnych Szkolnego 
Koła Miłośników Astronomii. Budowę projek
tora planetarium rozpocząłem w 1988 r. nie 
mając żadnych środków finansowych. W cza
sach ekonomicznego kryzysu w oświacie dzięki 
bezinteresownej i nieodpłatnej pomocy ludzi 
dobrej woli udało mi się zbudować trzecie a- 
matorskie planetarium w Polsce. Szczególnie 
dziękuję Panu mgr Zbigniewowi S o l a r z o -  
w i, twórcy pierwszych amatorskich planetariów 
w Piotrkowie Trybunalskim i Łodzi, który prze
kazał mi dokumentację budowy i wspierał swo
ją radą. Bezpłatnej pomocy udzieliły mi: Pol
skie Zakłady Optyczne z Warszawy, Jelenio
górskie Zakłady Optyczne, Jarocińska Fabryka 
Obrabiarek, Jarocińska Fabryka Mebli, Pracow
nia Odlewniczo-Brązownicza z Jarocina oraz 
wiele osób prywatnych, w tym rodzice i mło
dzież szkoły, gdzie pracuję.

Główny projektor w kształcie kuli o śred
nicy 32 cm zawiera 24 rzutniki ok. 5 tysięcy 
gwiazd nieba północnego i południowego. Z a
stosowałem w nich obiektywy „MIKAR” 4.5/55 
produkcji PZO  przeznaczone do powiększal

ników fotograficznych. Ogniskowa każdego o- 
biektywu została skrócona z 55 mm do 30 mm 
przez dodanie do nich dodatkowej soczewki z 
lupy zegarmistrzowskiej o powiększeniu 4 ra
zy. Metalowe klisze o średnicy 54 mm z wy
kłutymi gwiazdami od 6 mag. do 0 mag. wyko
nałem z blachy mosiężnej o grubości 0.05 mm.

Dodatkowe rzutniki pozwalają pokazać pla
nety: Wenus, Marsa, Jowisza i Saturna, fazy 
Księżyca, przelot sztucznego satelity, zorzę po
larną, kometę, drogę mleczną oraz spadające 
meteory. Pod kopułą naszego planetarium moż
na być świadkiem zaćmienia Słońca i Księżyca.

Dzięki obrotowi projektora sterowanego 
elektrycznie, sklepienie niebieskie można wpro
wadzić w ruch, aby pokazać zmiany jakim ule
ga jego wygląd w ciągu doby i roku oraz w 
różnych szerokościach geograficznych. W pla
netarium można również pokazać równik, po
łudnik, ekliptykę oraz znaki zodiaku. Na linii 
horyzontu znajduje się konturowa panorama 
miejscowości, w której jest planetarium.

Kopułę projekcyjną o średnicy 5 metrów 
wykonałem z 36 klinów wyciętych z płyty pil
śniowej. Wnętrze kopuły zostało dokładnie wy
równane gipsem szpachlowym oraz pomalowa
ne farbą emulsyjną. W seansie może brać u- 
dział 25 osób. Seanse w planetarium udźwię
kowiłem stosując muzykę i komentarz. Są one 
poświęcone następującym tematom:

— Gwiazdozbiory wiosennego nieba,
— Gwiazdozbiory letniego nieba,
— Gwiazdozbiory jesiennego nieba,

— Gwiazdozbiory zimowego nieba,
— Słońce i zjawiska z nim związane,

— Księżyc i zjawiska z nim związane,
— Układ słoneczny — planety i ich ruch 

na niebie.

Oddając do użytku Międzyszkolne Plane
tarium w Potarzycy wierzę, że stanie się ono 
kolejną tego typu placówką dydaktyczną słu
żącą popularyzacji wiedzy o wszechświecie.

Korespondencję do planetarium proszę kie
rować na adres:

Andrzej Owczarek
Osiedle Konstytucji 3 Maja 23/9
63-200 Jarocin

Andrzej Owczarek
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Planetarium Szkolnego Koła Miłośników Astronomii w Potarzycy (gm. Jarocin, woj. kaliskie): u góry — 
kopuła planetarium o średnicy 5 m, u dołu — główny projektor planetarium (w środku jego twórca mgr 
Andrzej Owczarek).
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Dwa unikatowe egzemplarze „Obrotów”

W marcu 1543 roku oficynę drukarską 
Jana P e t r e j u s a  w Norymberdze o- 
puściły pierwsze egzemplarze dzieła Ko
pernika. Na karcie tytułowej nie podano 
wprawdzie dokładnej daty jego wydania, 
ale świadczy o tym przechowywany w ar
chiwum hiszpańskiego miasta Simancas 
pismo, które 21 marca tegoż roku niejaki 
Sebastian C u r t z . wysłał do rzymskiego 
cesarza Karola V, donosząc mu między 
innymi co następuje: „Nicolao Copcrnici, 
matemdtico, hecho VI libros de Revolu- 
tionibus orbium Celestium, los quales se 
hau inpremido estos dias pasadas (...) me 
he atreuido de embiarlo a V. Mag. pućs se 
que V Mag. es amador de la matematica y 
se holgara en ver y leer la opinion y fan
tasia desto autor...” (Mikołaj Kopernik, 
matematyk, sporządził VI ksiąg o Obro
tach sfer Niebieskich, które w tych dniach 
zostało wydrukowane (...) pozwoliłem so
bie posłać je WCMości, bo wiem, że 
WCMość jest miłośnikiem matematyki i 
że zabawi ją zobaczenie i przeczytanie o- 
pinii i fantazji tego autora).

Niestety, z przesłaniem choćby jedne
go egzemplarza do Fromborka jakoś nikt 
się nie spieszył. Tymczasem wielki astro
nom w tym czasie był już śmiertelnie cho
ry i każdy dzień zwłoki zmniejszał szansę, 
by mógł ujrzeć dzieło swego życia. Od lat 
cierpiał na miażdżycę tętnic, w pierwszych 
dniach grudnia 1542 roku nastąpił kryzys, 
gdyż wtedy to — jak sądzi dr Stanisław 
F l i s  — doszło najprawdopodobniej do 
zakrzepu jednej z tętnic lewej półkuli móz
gu. Chorym astronomem opiekował się ka
nonik Jerzy D o n n e r, a przypuszczalnie 
pomagał mu w tym również kanonik Fa
bian E m e r i c h, który z wykształcenia był 
lekarzem, a któremu Kopernik zapisał w 
testamencie kilka ksiąg medycznych. Prze
kaz głosi, że egzemplarz Obrotów dotarł 
do Fromborka dopiero 24 maja 1543 ro

ku, czyli w dniu śmierci wielkiego astro
noma. Tak przynajmniej wynika z listu na
pisanego 26 lipca 1543 roku przez bisku
pa chełmińskiego Tidemana G i e s e g o 
do Jerzego Joachima R e  t yka ,  któremu 
między innymi donosi: „... nec opus suum 
integrum, nisi in cxtremo spiritu vidit, eo 
quo decessit die” (dzieło swoje w całości 
zobaczył dopiero w dniu śmierci, wydając 
ostatnie tchnienie). Jest zatem mało pra
wdopodobne, by Kopernik miał świado
mość, że oto dotyka ręką dzieła, na stwo
rzenie którego poświęcił wiele lat wytężo
nej pracy. Może to i lepiej, uniknął bo
wiem przykrości, jaką niewątpliwie spra
wiłyby mu zmiany wprowadzone do Obro
tów bez jego zgody. Wydawcy — jak nam 
wiadomo — samowolnie zmienili tytuł 
dzieła i dodali anonimową przedmowę.

Na jakiej podstawie wnioskujemy o 
ewentualnie krytycznym stosunku Koper
nika do wprowadzonych przez norymber
skich wydawców zmian w Obrotach? Otóż 
wspomniany wyżej Giese od wielu lat przy
jaźnił się z wielkim astronomem i dosko
nale znał jego idee, toteż po zapoznaniu 
się z treścią przysłanego mu przez Retyka 
druku niezwłocznie wysłał list do rady Mia
sta Norymbergi i kategorycznie się w nim 
domagał, aby przywrócono wierność wy
danego dzieła z rękopisem i do nie sprze
danych jeszcze egzemplarzy dodali życio
rys autora. Niestety, skarga Giesego nie 
odniosła pożądanego skutku, lecz wieść o 
fałszerstwie wydawców dotarła do niektó
rych czytelników i dzięki nim sprawa ta 
jest nam dziś dobrze znana. Po prostu za
chowały się dwa egzemplarze pierwszego 
wydania Obrotów, które drukarz Jan Pe- 
trejus — jako tym świadczą jego odręczne 
dedykacje na kartach tytułowych — prze
słał swym znajomym. Jednym z nich był 
patiycjusz norymberski Hieronim S c h r e i - 
be r ,  drugim zaś lekarz i miłośnik astro
nomii Achilles Firmunus G a s s e r z Feld- 
kirch. Dobrze znali oni powyższą sprawę i
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Karta tytułowa pierwszego wydania „Obrotów” z dopisanym ręcznie przez Achillesa Gassera życiorysem 
Kopernika (Biblioteka Watykańska).
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na otrzymanych od Petrejusa egzempla
rzach porobili odpowiednie notatki.

Najpierw zajmiemy się notatkami na 
egzemplarzu Obrotów należącym niegdyś 
do Schreibera. Zapewne od samego Pe
trejusa dowiedział się on o wprowadzo
nych w dziele Kopernika zmianach i być 
może zupełnie bezwiednie przyszłym po
koleniom przekazał tę tajemnicę, przekreś
lając w tytule dodane przez wydawców sło
wa „orbium coelestium” (sfer niebieskich), 
a przy tytule anonimowej przedmowy włas
noręcznie dopisał imię i nazwisko jej au
tora, którym — jak dziś wiemy — był pas
tor luterański Andrzej O s i a n d e r. Los 
sprawił, że ten egzemplarz Obrotów (obe
cnie jest on własnością biblioteki uniwer
syteckiej w Lipsku) dostał się do rąk Jana 
K e p l e r a  i kontynuator fromborskiego 
mędrca z notatek Schreibera zrobił właś
ciwy użytek. Ujawnił po prostu nazwisko 
autora przedmowy, po raz pierwszy w o- 
pracowanej na polecenie Tychona B r a - 
h e g o rozprawie Apologia Tychonis con
tra Ursum (została ona opublikowana do
piero w roku 1858), a po raz drugi w przed
mowie do Nowej astronomii, toteż świat 
naukowy o fałszerstwie Osiandera dowie
dział się już na początku XVII wieku 
(wspomniane dzieło Keplera było wydane 
w roku 1609). Długo jednak nie potra
fiono wyjaśnić, z jakiego źródła korzystał 
prawodawca astronomii i w jakim stopniu 
zasługuje ono na wiarę. Udało się to do
piero w końcu ubiegłego stulecia Ludwi
kowi Antoniemu B i r k e n m a j  e r o wi ,  
który badał lipski egzemplarz Obrotów i 
stwierdził, że Kepler opierał się właśnie 
na notatkach Schreibera. Po prostu eg
zemplarz ten w jakiś sposób znalazł się w 
księgozbiorze kontynuatora Kopernika, o 
czym świadczy wierszowana zapiska na 
czystej pierwotnie karcie przed tytułowej, 
własnoręcznie przez niego wpisana 22 
grudnia 1598 roku. Tkk więc Kepler już na 
progu swej kariery naukowej znał tajem
nicę norymberskich wydawców.

Drugi, również zasługujący na uwagę

egzemplarz Obrotów znajduje się dziś w 
Bibliotece Watykańskiej. Niegdyś należał 
on — jak już wspomniano — do Achillesa 
Gassera, który nie tylko dopisał nazwisko 
autora sfałszowanej przedmowy i wykreś
lił w tytule słowa „orbium celestium”, ale 
na karcie tytułowej własnoręcznie wpisał 
notatkę następującej treści: „Natus est hic 
anno Domini 1473, die 19 Februarii, hora 
4.48’. Idem usus praeceptore Dominico 
Maria Astronomo celeberrimo Boloniae. 
Anno 1500, 5 die novembris hora 2 post 
medium nectis Luna obscuratur 10’et ha- 
ec causam praebuit observationibus his, 
vide lib. 4, c. 14. Anno 1504, die 18 martii 
observat Copernicus cursum Mercurii et 
observatione hac 21 anno Ptolemaei Phi- 
ladephici Regis Aegyptia usque ad prae- 
sentem elapses esse scribit annos 1768 
Aegyptiacos, dies 200, 33’, quae efficiunt 
Iulianicos 1767, dies 123, 33’. Coper, lib. 
7, c. 30. Hie nonnuli annum unum abun- 
dare volunt ut et in reliquis observatio
nibus. Vide Chronol. Gerardi Mercatoris. 
Idem Copernicus mortuus est anno 1543, 
die 19 februarii aetis suae anno LXX”. 
(Urodził się Roku Pańskiego 1473, dnia 
19 lutego o godzinie 4 minut 48. Jego na
uczycielem był Domenico Maria, astronom 
działający w Bolonii. W roku 1500, dnia 5 
listopada o godzinie 2 po północy obser
wował zaćmienie Księżyca i był on wtedy 
pogrążony w cieniu na 10 cali, zobacz księ
ga IV, rozdz. 14. W roku 1504, dnia 18 
marca Kopernik obserwował ruch Merku
rego i czas między powyższą obserwacją a 
obserwacją wykonaną 21 roku króla Egip
tu Ptolemeusza Filadelfa zawiera 1768 lat 
egipskich 200 dni i 33 minuty, czyli 1767 
lat juliańskich 123 dni i 33 minuty. Koper
nik księga VII, rozdz. 30. Niektórzy pod
ważają różnicę jednego roku w datowaniu 
dawnej obserwacji. Zobacz „Chronologia” 
Gerarda Mercatora. Kopernik zmarł w 
roku 1543, dnia 19 lutego w wieku 70 lat).

Wypisana przez Achillesa Gassera no
tatka na karcie tytułowej Obrotów zawiera 
najważniejsze dane biograficzne Koperni-
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ka. Nie wszystkie jednak podane w niej 
informacje są zgodne z faktami, a przykła
dem może być wzmianka o dokonanej rze
komo przez wielkiego astronoma obser
wacji Merkurego. Przede wszystkim o tej 
obserwacji Kopernik mówi w V księdze 
swego dzieła (składa się ono tylko z sześ
ciu ksiąg), a ponadto takiej obserwacji nie 
dokonał, gdyż — jak się sam żali — z uwa
gi na „opary Wisły” (miał oczywiście na 
myśli Zalew Wiślany) wspomnianej pla
nety nie udało mu się dostrzec. W danym 
przypadku posłużył się obserwacją, którą 
pod koniec życia dokonał Bernard Wa 1 - 
t h e r, uczeń sławnego Jana R e g i o -

m o n  t a na .  No i wreszcie w notatce Gas- 
sera jest mylna data śmierci Kopernika, 
bo przecież zmarł on 24 maja, a nie jak 
podano — 19 lutego. Ale pozostałe infor
macje w pełni zasługują na wiarę, autor 
omawianej notatki przez wiele lat przyjaź
nił się bowiem z Retykiem i niewątpliwie 
opierał się głównie na otrzymanych od nie
go danych. A co ważne — notatka na kar
cie tytułowej Obrotów musiała powstać mię
dzy rokiem 1569 (data wydania Chronolo
gii Gerarda Mercatora) a rokiem 1577 (da
ta śmierci Gassera). Jest to więc zdaje się 
najstarszy zachowany życiorys Kopernika.

Stanisław R. Brzostkiewicz

PORADNIK OBSERWATORA

Częściowe zaćmienie Słońca 21 V 1993

Po 9 latach przerwy, w tym roku znów 
będzie można obserwować w Polsce częś
ciowe zaćmienie Słońca. Niestety, zjawisko 
to będzie tym razem wyjątkowo mało oka

załe, gdyż Polska znajdzie się na granicy 
obszaru widoczności zaćmienia. Tbteż, w 
zależności od miejsca, zakryciu ulegnie do 
11 procent średnicy tarczy Słońca, a rejo
nem pod tym względem najkorzystniejszym 
będzie północno-wschodnia część kraju.

Tabela 1. Efemeryda częściowego zaćmienia Słońca 21 V 1993 dla Polski.

Miasto Pocz. Max. Kon. fmax P V AS HS
Szczecin 17h08.6m 17h34.8"{ 18h00.2m 0.067 359° 321° + 85° 29°
Koszalin 17 09.6 17 36.1 18 01.8 0.071 359 320 + 87 27
Poznań 17 20.0 17 39.8 17 59.1 0.039 359 319 + 89 26
Zielona Góra 17 25.7 17 39.9 17 54.0 0.020. 359 318 + 89 27
Wrocław 17 30.9 17 42.2 17 53.5 0.013 0 317 + 91 26
Gdańsk 17 07.8 17 36.9 18 05.1 0.089 359 321 +  89 26
Łódź 17 21.8 17 41.9 18 01.6 0.042 0 318 +  92 25
Toruń 17 14.9 17 39.3 18 03.1 0.062 359 319 +  90 26
Katowice 17 35.8 17 44.5 17 53.3 0.008 0 317 + 93 24
Warszawa 17 18.2 17 41.9 18 04.9 0.060 359 318 + 93 24
Kielce 17 26.7 17 44.0 18 01.0 0.032 0 317 + 94 23
Kraków 17 35.2 17 45.2 17 55.2 0.011 0 317 + 94 24
Olsztyn 17 09.8 17 38.7 18 06.5 0.089 359 320 + 91 25
Rzeszów 17 31.2 17 45.9 18 00.5 0.028 0 317 + 96 22
Lublin 17 22.0 17 43.9 18 05.2 0.052 0 318 +  95 22
Białystok 17 11.9 17 40.8 18 08.6 0.092 359 320 + 94 23
Suwałki 17 07.3 17 38.8 18 09.2 0.110 359 321 + 93 23

Oznaczenia:
Momenty zjawisk podano w czasie letnim (U T  +  2h) 
f m a x  — wielkość fazy maksymalnej (liniowa)
P — kąt pozycyjny od bieguna dla momentu maksymalnej fazy zaćmienia 
V — kąt pozycyjny od zenitu dla momentu maksymalnej fazy zaćmienia 
AS, HS — azymut i wysokość Słońca w momencie fazy maksymalnej
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Rys. 1. Przebieg izofaz (linie ciągłe) oraz izochron (linie przerywane) dla fazy maksymalnej zaćmienia Słońca 
w dniu 21 maja 1993 r.

W Sudetach i Beskidach natomiast do 
zaćmienia w ogóle nie dojdzie.

Zaćmienie majowe będzie zresztą wi
doczne na całej kuli ziemskiej tylko jako 
częściowe — m. in. w północnej Europie i 
Azji. W rejonach polarnych Azji północ
no-wschodniej faza zaćmienia osiągnie 
0.735, a Słońce znajdzie się tam tuż nad 
północnym horyzontem podczas dnia po
larnego.

Dokładną efemerydę zaćmienia przed
stawiono w tabeli 1.

Ocenę warunków obserwacji zjawiska

Rys. 2. Pozycja tarczy Księżyca względem tarczy Słońca w momencie maksymalnej fazy w układzie horyzontal
nym. Sytuacja dla centralnych rejonów Polski. Z — kierunek zenitu, Ń — kierunek płn. bieguna nieba. 
Niewielkiemu przesłonięciu ulegnie dokładnie północny fragment tarczy słonecznej.
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w okolicy maksymalnej jego fazy powinny 
też ułatwić rysunki 1 i 2.

Biorąc pod uwagę warunki wystąpie
nia zaćmienia W Polsce, można tylko za

OBSERWACJE

chęcić do wykonania ciekawych foto
grafii i organizowania pokazów telesko
powych.

Marek Zawilski

Komunikat Sekcji Obserwacji Słońca 
PTMA, grudzień 1992

Wyniki obserwacji Słońca w grudniu 1992 
r. przysłało 13obserwatorów: Marcin B e 
t l e j ,  Grzegorz C z e p i c z e k ,  Bartosz 
D ą b r o w s k i ,  Longin G a r k u  1, Mi
chał I z d e b s k i ,  Janusz W. K o s i ń 
s ki ,  Jerzy Ł  ą g i e w k a, Wiktor M a - 
j e w s k i, Andrzej P i 1 s k i, Sebastian So
fo e r s k i, Stanisław Ś w i e r c z y ń s k i ,  
Mieczysław S z u l c  i Jerzy Z a g r o d n i k .

Łącznie wykonano 109 obserwacji w 
27 dniach. Średnie dzienne względne licz
by Wolfa w grudniu 1992 r. wyniosły:

Słońce: Wędruje po ekliptyce w kierunku 
równika niebieskiego i jego deklinacja sta
le maleje, a w związku z tym dni stają się 
coraz krótsze: w Warszawie 1 lipca Słońce 
wschodzi o 4h18m, a zachodzi o 21hl m; 31 
lipca wschodzi o 4h54m, zachodzi o 20h29m. 
W lipcu Słońce wstępuje w znak Lwa. 
Księżyc: Kolejność faz Księżyca jest w li-

D an e dla obserw atorów  Słońca

1 ...54 9... ...— 17 ..129 25.... 86
7. ...53 10... ...— 18........73 26.... 79
3.... ...53 11... ...— 19........63 27.... 78
4 ...59 12... ...115 20........86 28.... 93
V ...48 13.......125 21........86 29.... 51
6.,.. ...21 14... ...— 22........91 30.... 71
7. ...27 15 ....66 23........64 31.... ....5?
8 ...57 16... ....84 7,4 ....78

Średnia miesięczna względna liczba 
Wolfa w grudniu 1992 r. wynosi 72.0 (94.8). 
Średnia względna liczba Wolfa z obrotu 
Słońca No. 1862 wynosi 75.6 (101.3). W 
nawiasach podano średnie liczone bez 
współczynników obserwatorów.

Janusz W. Kosiński

Lipiec 1993 r.

pcu następująca: pełnia 4d2h, ostatnia kwa
dra 12dl h, nów 19d13h i pierwsza kwadra 
26d5h. W apogeum Księżyc znajdzie się 10 
lipca, a w perygeum 22 lipca.
Planety i planetoidy: Nad wschodnim 
horyzontem pięknym blaskiem błyszczy 
W e n u s  jako Gwiazda Poranna -4.1 wiel
kości. Natomiast wieczorem coraz niżej

(na 14h czasu w schod.-europ.)

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

Data
1993

P Bo j Data 
1993

P Bo Lo

VII 1 
3 
5 
7 
9 

11 
13 
15

-2946 
-1.54 
-0.64 
+  0.26 
+  1.16 
+  2.06 
+  2.96 
+  3.85

+  2994 
+  3.15 
+  3.36 
+  3.58 
+  3.78 
+  3.98 
+  4.18 
+  4.38

28978 VII 17 
2.30 19 

335.83 21 
309.36 23 
282.89 25 
256.42 27 
229.96 29 
203.49 § .. 31

+  4973 
+  5.61 
+  6.48 
+  7.32 
+  8.17 
+  9.00 
+  9.82 

+  10.63

+  4956 
+  4.75 
+  4.93 
+  5.10 
+  5.27 
+  5.43 
+  5.59 
+  5.74

177?02
150.56
124.10
97.64
71.18
44.73
18.28

351.82

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
3d18hl l m i 30d23h10m: momenty, w których heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.
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nad zachodnim horyzontem widoczny jest 
jasny J o w i s z  (-1.9 wielk. gwiazd.) i 
znacznie słabszy M a r s  (+ 1 .6  wielk.). 
Saturn, Uran i Neptun widoczne są pra
wie całą noc, ale dość nisko nad horyzon
tem: S a t u r n  widoczny jest gołym okiem 
na granicy gwiazdozbiorów Wodnika i Ko
ziorożca (+  0.6 wielk. gwiazd.), natomiast 
U r a n a  (6w ie lk .)iN ep tu n a(8 w ie lk .)  
musimy poszukiwać przez lunetę w gwiaz
dozbiorze Strzelca. P l u t o n  widoczny 
jest wieczorem na granicy gwiazdozbio
rów Węża i Wagi, ale tylko przez duże 
teleskopy (ok. 14 wielk. gwiazd.).

W drugiej połowie nocy możemy pró
bować odnaleźć planetoidę Pallas wśród 
gwiazd 9.5 wielkości w gwiazdozbiorze 
Pegaza. Dla łatwiejszego odnalezienia 
planetki podajemy jej współrzędne równi
kowe dla kilku dat; VII. 2d: rekt. 22h17.0m, 
deki. + 13°8’; 12d: rekt. 22h14.7m, deki. + 
13°0’; 22d: rekt. 22h10.6"\ deki. + 12°32’; 
VIII. l d: rekt. 22h4.9m, deki. + 11°41\ 
Meteory: Od 15 lipca do 15 sierpnia pro
mieniują meteory z roju delta A k w a r y - 
d ó w (maksimum aktywności przypada 27 
i 28 lipca). Podwójny radiant meteorów 
leży w gwiazdozbiorze Wodnika i ma współ
rzędne: rekt. 22h36m, deki. 0° i -17°. W tym 
roku warunki obserwacji są dobre.

* * *

4d Księżyc znajdzie się w złączeniu z 
dwiema planetami: o 17h z Neptunem w 
odl. 3° i o 19h z Uranem w odl. 4°. Wieczo
rem księżyc 1 zbliża się do brzegu tarczy 
Jowisza; zakrycie tego księżyca przez tar
czę planety nastąpi o 23h34m. Na swej oko- 
łosłonecznej orbicie o 24h Ziemia znaj
dzie się najdalej od Słońca (w aphelium) 
w odl. 152 min km.

5d Wieczorem na tle tarczy Jowisza prze
chodzi jego księżyc 1, a od 21h 25m także 
księżyc 2, a więc w pobliżu Jowisza widać 
tylko jego dwa księżyce. O 22h4m na tarczy 
planety pojawi się cień księżyca 1, a ko
niec przejścia tego księżyca nastąpi o 23hl m.

6d Jeśli przez lunetę odnajdziemy Jo
wisza wkrótce po zachodzie Słońca, to o

21h32m może uda nam się zaobserwować 
koniec zaćmienia jego 1 księżyca, który 
pojawi się nagle z cienia planety w od
ległości równej promieniowi tarczy od jej 
prawego brzegu, patrząc przez lunetę od
wracającą.

7d Wieczorem blisko brzegu tarczy Jo
wisza widoczne są dwa księżyce, które właś
nie oddalają się od brzegu tarczy, ale o 
22h56m księżyc 3 zniknie nagle w cieniu 
planety (początek zaćmienia).

8dl h Księżyc w złączeniu z Saturnem w 
odl. 7°.

12d Dwie planety znajdą się tego dnia 
w przeciwstawieniu ze Słońcem (w opozy
cji) względem Ziemi: o 5h Neptun, a o 16h 
Uran. Wieczorem księżyc 1 zbliża się do 
brzegu tarczy Jowisza; o 22h45m nastąpi 
początek przejścia tego księżyca na tle tar
czy planety.

13d Księżyc 1 ukryty jest za tarczą 
Jowisza, a potem w cieniu planety aż do 
23h27ra (koniec zaćmienia).

14d O 21h48m obserwujemy początek 
zakrycia 3 księżyca Jowisza przez tarczę 
planety.

15d O 3h dolne złączenie Merkurego ze 
Słońcem. O 9h Wenus w złączeniu z Alde- 
baranem (w odl. 3°), gwiazdą pierwszej 
wielkości w gwiazdozbiorze Byka.

16d5h Złączenie Wenus z Księżycem w 
odl. 2°.

20* Księżyc 1 Jowisza zbliża się do brze
gu tarczy planety, by skryć się za nią o 
21h57m.

21d Wieczorem księżyc 1 Jowisza prze
chodzi na tle tarczy planety (widać na niej 
cień tego księżyca), a o 21h18m księżyc 2 
skryje się za brzegiem tarczy. O 21h23m 
księżyc 1 kończy przejście na tle tarczy 
Jowisza, a o 22h32m cień księżyca 1 opusz
cza tarczę planety.

22d21h5 l m Słońce wstępuje w znak Lwa, 
jego długość eklip. wynosi wówczas 120°.

23d5h Księżyc w złączeniu z Marsem w 
odl. 6°.

24d16h Złączenie Księżyca z Jowiszem 
w odl. 6°.
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25d16h Merkury nieruchomy w rekta- 
scensji. Wieczorem po tarczy Jowisza wol
no wędruje plamka cienia jego 3 księżyca.

28d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy początek 
przejścia: księżyca o 21h9m, a jego cienia o 
22h16m.

29d Księżyc 1 ukryty jest za tarczą Jo
wisza, a potem w cieniu planety. O 21h46m 
obserwujemy koniec zaćmienia tego księ
życa, który pojawi się nagle z cienia plane
ty z prawej strony tarczy (w lunecie od
wracającej).

301 Księżyc 2 przechodzi na tle tarczy 
Jowisza, a o 21h12m pojawi się na na tarczy 
planety cień tego księżyca. Koniec przejś
cia księżyca 2 nastąpi o 21h25m.

31d Po raz drugi w tym miesiącu Księ
życ znajdzie się w złączeniu z Neptunem 
(o 23h w odl. 3°) i z Uranem (o 24h w odl. 4°).

Momenty wszystkich zjawisk podane 
są w czasie wschodnio-europejskim (cza
sie letnim w Polsce).

Opracował G. Sitarski
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Głównym tematem, który w tym 

miesiącu proponujemy Czytelnikom 
jest misja Voyager. Powodem jego pod
jęcia jest niedawno minione piętnas
tolecie rozpoczęcia wielkiej podróży 
przez Układ Słoneczny dwóch sond kos
micznych, którym astronomia zaw
dzięcza ogromnie dużo informacji o 
czterech największych planetach oraz 
ich pierścieniach i satelitach, a także 
o strukturze przestrzeni międzyplane
tarnej. Wstępny artykuł jest próbą pod
sumowania tego niezwykłego przedsię
wzięcia naukowo-technicznego, które 
niewątpliwie winno być zaliczone do 
najdonioślejszych wydarzeń kończące
go się stulecia. Zarówno tekst dra Da
niela RUCIŃSKIEGO jak  i zdjęcia re
produkowane w tym numerze jeszcze 
raz nas o tym przekonują. Przypom
nijmy, że o kolejnych sukcesach i od
kryciach Voyagerow niejednokrotnie w 
Uranii była już mowa, rezultatom m i
sji poświęcono na całym świecie wiele 
książek i publikacji, były one przed
miotem licznych sympozjów nauko
wych, ciągle stanowią bogate źródło 
danych do nowych badań i dociekań. 
Sondy nadal funkcjonują, a ich spraw
ność zdumiewa nawet ich twórców. Z  
lektury końcowych partii artykułu do
wiemy się czego jeszcze możemy się po  
nich spodziewać.

W  Kronice donosimy między inny
mi o najnowszej sensacji'astronomi
cznej jaką jest zaobserwowany w koń
cu marca wybuch supernowej w często 
przez miłośników astronomii ogląda
nej mgławicy M  81 czyli galaktyce 
N G C  3031. Rzadko się zdarza by nie
mal wszystkie instrumenty astronomi
czne — naziemne i orbitalne — zos
tały równocześnie skierowane na ten 
sam punkt nieba. Astronomów czeka 
nie lada uczta!

V__________________________________ )
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Daniel Ruciński — Warszawa

MISJA VOYAGER0W -  PIĘTNASTOLETNIA 
HISTORIA I NOWE WYZWANIA

Na przełomie lata i jesieni 1992 roku mia
ły miejsce trzy znamienne wydarzenia zwią
zane z realizacją misji kosmicznej Voya
ger. Najpierw — 20 sierpnia i 5 września 
— upłynęło 15 lat od momentu startu 
Voyagera 2 i Voyagera 1 do ich lotu ku 
odległym, wielkim planetom Układu Sło
necznego, natomiast 25 sierpnia minęły 
trzy lata od pamiętnego przelotu Voya
gera 2 w pobliżu Neptuna wieńczącego 
niejako kosmiczny „podbój” tychże pla
net. Nieco później — 9 października Voya
ger 1 oddalił się w swym locie na odległość 
50 jednostek astronomicznych od Słońca. 
Chociaż wszystkie te wydarzenia mają je
dynie symboliczny wydźwięk, to jednak wy
raźnie unaoczniają, że w okresie 15 lat — 
odpowiadającym niespełna jednemu poko
leniu — faktem stała się kosmiczna eks
ploracja wielkich planet, a sondy sprawne 
ciągle pod względem technicznym, z fun
kcjonującą i nadal przekazującą dane apa
raturą naukową docierają do obszarów, 
których (nie licząc Pioneera 10 i 11) nie 
osiągnął żaden wysłany z Ziemi obiekt.

Koincydencja wspomnianych wyżej wy
darzeń o historycznym wymiarze skłania 
zatem do refleksji i próby podsumowania 
jakie znaczenie dla poznawania Układu 
Słonecznego miał lot Voyagerów, jak do
szło do jego realizacji, a także stanowi im
puls dla rozważań o tym czego jeszcze mo
żemy spodziewać się po zanurzających się 
w głąb przestrzeni kosmicznej Voyagerach. 
Ograniczone ramy artykułu nie pozwalają 
oczywiście na szczegółowe omówienie wszy
stkich istotnych odkryć i osiągnięć jakie 
zawdzięczamy lotom Voyagerów, wszak ich 
liczba oraz ważkość wymagałaby dla właś
ciwej (stosownej do ich rangi naukowej) 
prezentacji objętości co najmniej kilku- 
dziesięciokrotnie większej — typowej bar

dziej dla monografii książkowej niż dla 
artykułu popularnonaukowego. Z  drugiej 
strony o najważniejszych osiągnięciach mi
sji, szczegółach wykonanych badań czytel
nicy Uranii informowani byli nieomal na 
bieżąco po każdym spektakularnym epi
zodzie związanym z przelotem statków w 
pobliżu kolejnej z mijanych planet.

Tym samym celem niniejszego artyku
łu jest zbiorcze omówienie misji Voyage- 
rów — poprzez przypomnienie jej genezy, 
przedstawienie jej przebiegu, skrótowe (z 
konieczności) zrelacjonowanie wyłaniają
cego się obrazu planet zewnętrznych w 
świetle uzyskanych wyników badań, by w 
końcowej części nakreślić... dalsze wyzwa
nia stojące przed niezawodnymi dotąd 
Voyagerami.

Pomysł wysłania automatycznych prób
ników kosmicznych ku wielkim planetom 
Układu Słonecznego zrodził się w USA w 
końcu lat sześćdziesiątych, niejako na fali 
pomyślnie przebiegającego procesu eks
ploracji kosmicznej Księżyca oraz bliskich 
Ziemi planet. Podchwycony przez NASA 
owocował wykrystalizowaniem się projek
tu misji kosmicznej (a ściślej ujmując serii 
lotów ku wielkim planetom Układu Słone
cznego) „Grand Tbur”, który zakładał wy
słanie w latach 1976-77 z Ziemi dwóch 
próbników, których tor lotu przebiegałby 
w pobliżu Jowisza, Saturna i Plutona, a 
następnie — na początku 1979 roku — 
kolejnej pary skierowanej tym razem ku 
Jowiszowi, Uranowi i Neptunowi. Pomyśl
na realizacja tych zamierzeń pozwoliłaby 
na bezpośredni przelot w pobliżu wszy
stkich odległych planet i w konsekwencji 
umożliwiłaby ich przebadanie jak również 
eksplorację towarzyszących im układów sa
telitów i pierścieni. Możliwości praktycz
nej realizacji wspomnianego przedsięwzię-
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cia na przełomie lat 70-tych i osiemdzie
siątych sprzyjało niezwykle korzystne (z 
punktu minimalizacji czasu przelotu) wza
jem ne usytuowanie wielkich planet — w 
stosunkowo „wąskim” zakresie długości ek- 
liptycznych. Zważywszy, że fakt „współli- 
niowego” ustawienia wielkich planet za
chodzi bardzo rzadko — co ok. 176 lat — 
to wykorzystanie tej wyjątkowej, oferowa
nej przez naturę okazji stwarzało niepo
wtarzalną (w skali nieomal dwóch następ
nych stuleci) okazję realnego „odwiedze
nia” wszystkich odległych planet w sto
sunkowo krótkim czasie. Niezwykłość tej 
— sprzyjającej realizacji misji — konfigu
racji wielkich planet pozwalała w szcze
gólności na wykorzystanie pola grawita
cyjnego mijanej przez próbnik planety dla 
nadania mu przyspieszenia i „pchnięcia” 
go ku następnemu ciału, co w decydują
cym stopniu wpływało na możliwość mini
malizacji czasu przelotu. Tym samym zna
ny dobrze efekt przyspieszenia np. ruchu 
komety w pobliżu mijanej przez nią pla
nety został wykorzystany jako istotny ele
ment filozofii projektowania lotu próbni
ków misji „Grand Tbur”. Zważywszy, że 
kąt „zagięcia” trajektorii przy przelocie w 
pobliżu przyciągającego ciała (w tym wy
padku planety) jest uzależniony od od
ległości w jakiej następuje minięcie — do
bór właściwych parametrów zbliżania do 
poszczególnych planet miał krytyczne zna
czenie dla pomyślnego skierowania prób
nika ku następnemu z badanych ciału, a w 
efekcie na „oszczędne energetycznie” pro
wadzenie misji. W konsekwencji podsta
wą przyjętej filozofii realizacji lotu stało 
się wykorzystanie pola przyciągania Jowi
sza, by „pchnąć” próbnik ku Saturnowi, 
następnie grawitacji Saturna by skierować 
go ku Uranowi itd. W ten sposób przy 
stosunkowo oszczędnym wykorzystywaniu 
silników statku (dla dokonywania jedynie 
stosunkowo drobnych korekt trajektorii) 
możliwe było, stosując przedstawioną me
todę „skokową”, przemierzenie całej trasy 
do najodleglejszej aktualnie planety Nep-

Fot. 1. Start rakiety Titan-Centaur z sondą kosmicz
ną Voyager 1 na pokładzie (widoczną na zdjęciu po
niżej) w dniu 5 września 1977 r. z Cape Canaveral 
na Florydzie (USA). (Fot. NASA).

tuna w ciągu około 12 lat, podczas gdy bez 
korzystania z efektu rozpędzania statku 
przez pole grawitacyjne mijanych planet
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Fol. 2. Szkic trajektorii sondy Voyager I (fol. N ASA ).

podróż musiałaby trwać niewspółmiernie 
dłużej. Okres 12-letniego lotu wydawał się 
być racjonalnym z punktu widzenia trwa
łości i możliwości niezawodnego funkcjo
nowania aparatury, a także zaangażowa
nia personelu naziemnego stacji śledzą
cych lot próbników.

Pomimo tak sprzyjających naturalnych 
okoliczności uwiarygodniających możli
wość wykonalności misji oraz niewątpli
wej jej nowatorskości i atrakcyjności z na
ukowego punktu widzenia możliwość rze
czywistej realizacji projektu „Grand Tbur”

w przedstawionej pełnej formie stanęła z 
początkiem lat siedemdziesiątych pod po
ważnym znakiem zapytania. Cięcia budże
towe dotkliwie dotknęły NASA, co w po
wiązaniu z priorytetem dla realizowanego 
już i bardziej kosztownego niż to przewi
dywano programu Apollo sprawiły, że wy
kluczona została możliwość sfinansowa
nia projektu „Grand Tour” w założonej 
pierwotnej wersji, wymagająca zaangażo
wania ok. 750 milionów dolarów. Na szczę
ście projekt dotarcia do odległych planet 
nie został całkowicie zaniechany, lecz uległ
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jedynie znaczącemu zawężeniu polegają
cemu na skoncentrowaniu się na przelo
cie jednej tylko pary próbników i to jedy
nie w pobliżu dwóch najbliższych planet 
olbrzymów — Jowisza i Saturna, co w o- 
czywisty sposób rzutowało również na re
dukcję kosztów misji. "tym samym z pro
jektu „Grand Tbur” narodził się niejako 
projekt „Mariner Jupiter Saturn” przemia
nowany z czasem na „Voyager”. Projekt 
ten, koordynowany przez Jet Propulsion 
Laboratory w Pasadenie zakładał wystrze
lenie latem 1977 r. w kierunku Jowisza, a 
następnie skierowanie ku Saturnowi dwóch 
bliźniaczych próbników. Ich konstrukcja o- 
parta była w zasadniczym stopniu na zmo
dyfikowanych rozwiązaniach konstrukcyj
nych zastosowanych wcześniej z powodze
niem w realizowanych uprzednio w wew
nętrznych rejonach Układu Słonecznego 
lotach statków serii Mariner. Zestaw apa
ratury badawczej zainstalowanej na pokła
dzie Voyagerów składał się z 11 przyrzą
dów. Ich dobór na podstawie selekcji do
konanej przez NASA podyktowany był chę
cią uzyskania potencjalnie jak najszersze
go spektrum informacji, wszak a priori nie 
wiadomo było do końca co dokładnie mo
że zdarzyć się (czyli co można zmierzyć) w 
otoczeniu Jowisza i Saturna.

Najistotniejszym elementem wyposa
żenia naukowego Voyagerów był zainsta
lowany na ruchomej platformie system 
dwóch kamer telewizyjnych — szeroko- i 
wąskokątnej, dzięki któremu możliwe by
ło uzyskanie dokładnych obrazów mijanych 
planet i ich księżyców. Obok niego w ze
stawie aparatury znajdowały się: spektro- 
interferom etr podczerwony przeznaczony 
do badań składu chemicznego i struktury 
atmosfer wielkich planet, spektrometr ul
trafioletowy, a także fotopolaiymetr umoż
liwiający uzyskanie wiadomości o włas
nościach aerozoli znajdujących się w at
mosferze i przy powierzchni satelitów. 
Kompleks plazmowy Voyagerów składał 
się z detektora plazmy, detektora cząstek 
naładowanych niskiej energii oraz detek

tora promieniowania kosmicznego. Uzu
pełniały go magnetometry wysokiej i ni
skiej częstości oraz analizator fal plazmo
wych. Dwie wysunięte anteny stanowiły sen
sor dla pomiarów radioastronomicznych 
sygnałów radiowych pochodzących z pla
net i ogólnie ze Wszechświata.

Kluczową dla powodzenia planowanej 
misji kwestią było to, czy statki, a także 
aparatura na nich się znajdująca, zdołają 
przeżyć niebezpieczeństwa pojawiające się 
na drodze ku Jowiszowi i Saturnowi. Po
tencjalnie bardzo niebezpieczne wydawa
ło się wielomiesięczne przejście przez pas 
planetoid, gdzie mogło nastąpić mechani
czne uszkodzenie statku lub zniszczenie 
przyrządów. Drugim krytycznym momen
tem wydawało się przejście przez pasy pro
mieniowania uwięzionego w magnetosfe- 
rze Jowisza, gdzie wobec spodziewanej sil
nej radiacji istniała poważna groźba ele
ktronicznego „porażenia” przyrządów. By 
ocenić realną skalę wspomnianych niebez
pieczeństw misja Voyagerów poprzedzo
na została niejako wstępnym zwiadem wy
strzelonych w latach 1972-73 próbników 
Pioneer 10 i 11, których wyprawa stano
wiła rodzaj przetarcia szlaku dla Voyage- 
rów. Pomyślne przejście obydwu Pione- 
erów w pobliżu Jowisza sprawiło, że prace 
przygotowawcze do misji ruszyły z pełnym 
impetem, by dzieło wieloletnich przygoto
wań uwieńczyć latem 1977 roku. Jako pier
wszy z przylądka Kennedy’ego wystarto
wał 20 sierpnia 1977 roku Voyager 2, któ
ry jednak na swej drodze ku pierwszemu 
celowi planetarnemu — Jowiszowi dogo
niony został w rejonie pasa planetoid, a 
następnie prześcignięty przez wystrzelo
nego 16 dni później (5 września 1977 ro
ku) swego bliźniaka — Voyagera 1 (fot. 
1). Tenże próbnik skierowany został bo
wiem wzdłuż trajektorii umożliwiającej do
tarcie do Jowisza w przeciągu ponad 1.5 
roku niejako „krótszą trasą”, która jed
nak była mniej ekonomiczna w kontekście 
spodziewanych dalszych etapów misji. Po 
minięciu, na szczęście bez uszczerbku dla
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Fot. 3. Fragment powierzchni satelity Urana Mirandy na zdjęciu wykonanym w styczniu 1986 r. za pomocy 
Voyagera 2 z odległości 42 tys. km ukazujący niezwykle i do dziś tajemnicze struktury; zdolność rozdzielcza 

zdjęcia oceniana jest na ok. 600 m. (Fot. NASA/JPL).

statku oraz znajdujących się na jego po
kładzie przyrządów, pasa planetoid oby
dwa próbniki dotarły szczęśliwie do naj
większego globu w Układzie Słonecznym. 
Najpierw (5 III 1979) Voyager 1 minął pla
netę w odległości ok. 278 tys. km ponad 
górną powłoką chmur, nieco później (9 VII 
1979) podobnego wyczynu dokonał Voya
ger 2, który jednakże dla uniknięcia nie
bezpieczeństwa związanego z pasami ra

diacyjnymi był bardziej oddalony od pla
nety (ok. 648 tys. km) w momencie naj
większego zbliżenia. Penetracja królestwa 
Jowisza odsłoniła wiele nowych niespo
dziewanych zjawisk i efektów, a ogólny ob
raz planety i jej otoczenia streścić można 
w sposób następujący.

Jowisz jest planetą o gęstej atmosferze 
składającej się głównie z wodoru wraz z 
jedenastoprocentową domieszką helu oraz
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nieznacznymi ilościami metanu, amonia
ku, pary wodnej i innych złożonych związ
ków. Sama atmosfera jest tworem silnie 
dynamicznym i turbulentnym, a występu
jące w niej obszary ciemnych czerwono- 
brązowych pasów i jasnych — białych i 
bladożółtych stref są najprawdopodobniej 
rejonami cyrkulacji ciepłych i chłodnych 
strug gazu. Szybki ruch obrotowy planety 
oraz ruchy konwekcyjne determinują włas
ności dynamiczne atmosfery, a prędkości 
ruchu prądów gazowych (wiatrów) sięgać 
mogą 300 km/godz, przy czym największe 
osiągane są między strefami i pasami. T^m 
też występują najbardziej burzliwe prze
pływy, których odbiciem są liczne pętle i 
wiry. Szczególnie efektownym ich przykła
dem jest Wielka Czerwona Plama będąca 
w istocie gigantycznym wirem atmosfery
cznym o rozmiarze większym od Ziemi 
(patrz zdjęcie na czwartej stronie okład
ki). Jowisz wypromieniowywuje w otacza
jącą przestrzeń około dwukrotnie więcej 
energii niż otrzymuje na drodze oświet
lania jej przez Słońce — rezerwuarem są 
zapewne pokaźne ilości ciepła reliktowe
go zgromadzonego wewnątrz planety pod
czas procesu jej formowania.

Jowisz obdarzony jest, wypełnioną jo 
nami wodoru, tlenu i siarki rozciągłą mag- 
netosferą — obszarem dominacji plazmy 
okołoplanetarnej nad plazmą wiatru sło
necznego ekspandującego w przestrzeni 
międzyplanetarnej. Magnetosfcra ta pod 
względem rozmiarów jest największą struk
turą plazmową w Układzie Słonecznym — 
jej poprzeczny rozmiar dziesięciokrotnie 
przekracza średnicę Słońca, a jej długość 
wynosi ok. 4.5 jednostki astronomicznej, 
czyli sięga ona rejonu orbity Saturna. Na
tężenie ogólnoplanctarnego pola magne
tycznego na Jowiszu jest kilkanaście razy 
większe niż w przypadku Ziemi. Pole to 
działa niczym pułapka na cząstki nałado
wane — w efekcie wokół Jowisza wystę
pują ogromne wieńce promieniowania u- 
więzionego o strumieniach dziesiątki ty
sięcy większych niż występujące analogi

cznie w sąsiedztwie naszej planety. Pene
trując układ satelitów Voyagery przyczy
niły się do odkryć nowych, niewielkich roz
miarami księżyców planety, doprowadza
jąc łączną liczbę znanych księżyców do 16, 
a także pojedynczego słabego pierścienia 
okołoplanetarnego znajdującego się ok. 57 
tys. km ponad powloką chmur. Pośród 
szczegółowo monitorowanych czterech naj
większych satelitów — tzw. księżyców ga- 
lileuszowych — niewątpliwie najbardziej 
zdumiewający okazał się być Io. Wzdłuż 
jego orbity zaobserwowano rozciągający 
się gęsty plazmowy torus emitujący pro
mieniowanie ultrafioletowe i radiowe, a 
sam Io związany jest linią prądów z jono- 
sferą Jowisza. Jeszcze bodaj większe nie
spodzianki odsłoniły obrazy powierzchni 
Io. Pod względem kolorytu przypomina ona 
na pierwszy rzut oka „pizzę”, dominują na 
niej związki siarki, które emitowane są spod 
powierzchni poprzez pierwsze odkryte po
za Ziemią czynne wulkany (łącznie ziden
tyfikowano ich 10). Tłumaczy to również 
obecność jonów siarki w bezpośrednim o- 
toczeniu Io (patrz też Kronika).

Stosunkowo znaczne zbliżenie Voya- 
gera 1 do Jowisza spowodowało przyspie
szenie lotu próbnika do prędkości ok. 135 
tys. km/godz i skierowanie jej ku najodle
glejszej planecie znanej w czasach staro
żytnych — Saturnowi (fot. 2) (podobnie 
przebiegł manewr „grawitacyjny” z Voy- 
agerem 2). Randcz-vouś Voyagera 1 z Sa
turnem obejmujące zbliżenie do planety 
w dniu 12 listopada 1980 roku poprzedzo
ne zostało wcześniejszym o rok niejako 
„rekonesansowym” przelotem Pioneera 11 
w okolicach Saturna. O ile Voyager 1 wraz 
z minięciem planety kończył swój „plane
tarny” epizod misji, to liczono się z moż
liwością tego, że Voyager 2 może zostać 
następnie skierowany ku Uranowi — po
szerzając tym samym nominalny zakres mi
sji w kierunku celów objętych pierwotnym 
projektem „Grand Tbur”. Tym samym tra
jektoria lotu Voyagera 2 była pieczołowi
cie kontrolowana, a zbliżenie z planetą,



136 URANIA 5/1993

które nastąpiło niespełna rok (25 sierpnia 
1981 roku) po przelocie Voyagera 1 było 
tak zaplanowane, by uzyskać tyle energii 
kosztem oddziaływania grawitacyjnego pla
nety, aby niejako samoistnie sonda skie
rowana została ku Uranowi. Eksploracja 
układu Saturna doprowadziła do następu
jącego zbiorczego obrazu planety i jej o- 
toczenia.

Atmosfera Saturna spowijająca glob 
przypomina generalnie atmosferę Jowisza, 
chociaż zawartość w niej helu jest około 
dwukrotnie niższa, a wśród domieszek zi
dentyfikowano m. in. amoniak, metan, e- 
tan, acetylen, propan i in. Chociaż obraz 
atmosfery stanowi mieszankę pasów i stref 
podobnych do występujących na Jowiszu 
to dynamika atmosfery jest wyraźnie sil
niejsza, a prędkość wiatrów dochodzi w 
rejonach równikowych do niespotykanych 
prędkości rzędu 1800 km/godz (patrz zdję
cie na trzeciej stronie okładki). Magneto- 
sfera Saturna jest wyraźnie skromniejsza 
od jowiszowej, a samo pole pod względem 
natężenia jest nieco słabsze od ziemskie
go; oś dipola magnetycznego niemal po
krywa się z osią rotacji planety. W mag- 
netosferze obserwowane są zorze polarne 
oraz świecenia w ultrafiolecie charaktery
styczne dla niższych szerokości. Saturn ob
darzony jest imponującym układem pier
ścieni — przelot Voyagerów zaowocował 
odkryciem dwóch nowych pierścieni, a 
przede wszystkim dzięki przekazowi wspa
niałych obrazów głównych pierścieni od
słonił subtelność ich struktury, polegają
cej na współistnieniu niezliczonej liczby 
„indywidualnych” obrączek. Odkryty zos
tał również ciekawy efekt, jakiemu podle
gają wąskie pierścienie Saturna, w pobliżu 
których odkryte zostały miniaturowe sate
lity. Jak dowiedziono, krążąc po orbitach 
leżących po dwóch stronach wąskiego pier
ścienia wymuszają one swym wpływem gra
witacyjnym taką a nie inną dynamikę czą
stek pierścienia, niejako dozorując ich 
ruch i powodując bardzo wąską strukturę 
„obrączki”. Tym samym adekwatne do sy

tuacji wydaje się być ochrzczenie ich naz
wą „satelitów pasterskich” jako spolszczo
nej wersji przyjętej już powszechnie naz
wy angielskiej shepherd satellites. W y n ik ie m  

penetracji systemu satelitarnego było po
dwojenie liczby znanych satelitów Saturna 
(zapewne na tym się nie skończy), a eks
ploracja największego księżyca — Tytana 
uwidoczniła, że dysponuje on potężną at
mosferą, w której jednak — wbrew wcześ
niejszym oczekiwaniom i przypuszczeniom 
— dominującym składnikiem nie jest me
tan lecz azot, który (wobec niskiej tem pe
ratury rzędu -200°C) w stanie zamrożo
nym lub skroplonym formuje chmury.

Jak zostało już powiedziane wraz z mi
nięciem Saturna dobiegł kres „planetar
nych podbojów” Voyagera 1. Po przejściu 
w pobliżu planety orbita próbnika została 
silnie odchylona od płaszczyzny ekliptyki, 
a próbnik wyniesiony został ponad tę płasz
czyznę (tj. ku stronie północnej) pod ką
tem ok. 36° i oddala się systematycznie od 
Słońca w tempie 3.5 jednostki astronom i
cznej na rok. Spektakularny sukces prze
lotu Voyagerów koło Jowisza, a następnie 
Saturna, powiązany z doskonale funkcjo
nującą — pomimo upływu czasu — apara
turą oraz dogodnością trajektorii Voyage
ra 2 dla skierowania go znanym manew
rem przejścia koło planety (Saturna) ku 
następnemu celowi sprawiły, że NASA, za
wczasu przygotowująca się do przedłuże
nia misji o lot ku Uranowi zdecydowała 
się w 1981 r. na podjęcie tego wyzwania. 
Thvający 4.5 roku okres lo tu  w kierunku 
Urana uwieńczony został 24 stycznia 1986 
r., kiedy to Voyager 2 przemknął z pręd
kością ok. 65 tys. km/godz w odległości ok. 
81.5 tys. km ponad powłoką chmur spowi
jających planetę.

Atmosfera Urana, w odróżnieniu od 
wcześniej badanych w przypadku Jowisza 
czy Saturna, jest stosunkowo mało kon
trastowa, zawiera niewiele wyrazistych 
szczegółów, a tem peratura rejonów po
larnych i przyrównikowych jest zbliżona i 
wynosi ok. 56 K. Wydaje się, że około 30%
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Fot. 4. Radioteleskop w Parkes (Australia), którego antena ma średnicę 64 m, służący m. in. do odbioru 
danych z sond Voyager.

wypromieniowywanej przez planetę ener
gii pochodzi z jej wnętrza. Skład chemicz
ny atmosfery wskazuje na dominację skład
nika wodorowego, jednakże zawartość he
lu sięga już 15% (czyli jest 2.5-krotnie 
wyższa niż na Saturnie), a metanu 2%. 
Wiatry krążące w atmosferze przemiesz
czają się w przeciwnych kierunkach w stre
fach dużych szerokości i przyrównikowej, 
a ich prędkości sięgają 300-700 km/godz. 
Osobliwa jest konfiguracja pola magne

tycznego planety. Niezależnie od „egzo
tycznego” nachylenia osi rotacji Urana do 
płaszczyzny jego ruchu wokół Słońca — 
oś dipola magnetycznego odchyla się bar
dzo znacznie — o ok. 60° od osi rotacji, 
ponadto jest ona przemieszczona wzglę
dem środka planety o ok. 1/3 jej prom ie
nia. Natężenie pola Urana ma wartość po
średnią między natężeniami na Ziemi i na 
Saturnie. System wąskich pierścieni U ra
na eksplorowany przez Voyagera 2 „wzbo-
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gacił się” o dwie nowoodkryte „obrączki”, 
podobnie jak układ 5 znanych wcześniej 
satelitów rozrósł się do 15 wskutek odkry
cia nowych 10 księżyców o miniaturowych 
na ogół rozmiarach. Przelot i przekazanie 
obrazów Mirandy ukazały niezwykłość i 
złożoność form i struktur na jej powierz
chni — niespotykaną w przypadku innych 
badanych dotąd księżyców (fot. 3).

Zakończony sukcesem podbój Urana 
zachęcił NASA, by sprostać kolejnemu ha
zardowemu nieomal wyzwaniu — w 1986 
r. podjęto decyzję o kontynuacji misji Vo- 
yagera 2 ku najdalszej aktualnie (do koń-

Fot. 5. Dwa główne pierścienic Neptuna na zdjęciu 
wykonanym w sierpniu 1989 r. za pomocą Voyagera 
2 z odległości ok. 1.1 min km od planety (fot. NA- 
SA/JPL).

ca obecnego stulecia) planecie — Neptu
nowi. Wyzwanie to stanowiło niewątpliwe 
ryzyko, wszak w chwili mijania Neptuna 
aparatura miałaby już 12 lat pracy (wobec 
zakładanego nominalnego czasu funkcjo
nowania — 5 lat), sygnał stawał się coraz 
słabszy, lecz nadal mierzalny przez rozbu
dowaną w międzyczasie sieć stacji śledzą
cych w USA, Hiszpanii i Australii (fot. 4).

Ponadto Voyager 2 był już na tyle daleko, 
że na skomunikowanie się z nim przy Nep
tunie (tzn. na przesianie sygnału z Ziemi 
do Voyagera, nie wspominając już o po
wrocie) potrzeba było już 4 godzin i 6 mi
nut. Zdecydowano się jednak, po przej
ściu przez subtelny układ pierścieni U ra
na i „pchnięciu” przez pole grawitacyjne 
planety, skierować statek ku Neptunowi. 
Ten sprawdzony mechanizm zakrzywienia 
dotychczasowej trajektorii i „skokowego” 
przemieszczenia się od jednej do drugiej 
planety okazał się jednak nie wystarczają
cy w tym przypadku. W sukurs przyszła 
„sterowana” 2.5 godzinna korekta trasy 
lotu poprzez uruchomienie silników. Ope
racja była na tyle udana, że po upływie 
kolejnych 3.5 roku — w nocy 24/25 sierp
nia 1989 roku — Voyager 2 nieomal prze
ślizgnął się po powłoce chmur Neptuna 
mijając ich górną powierzchnię zaledwie 
o ok. 4825 km. Dzięki tak wielkiemu zbli
żeniu możliwe było szczegółowe podejrze
nie tej odległej i tajemniczej planety. Zbli
żając się do Neptuna Voyager 2 przeciął 
falę uderzeniową w odległości ok. 860 tys. 
km od planety, wnikając do wnętrza mag- 
netosfery, by następnie przeniknąć przez 
pasy radiacyjne. Odsyłając Czytelnika do 
szczegółowego artykułu poświęconego mag- 
netosferze Neptuna (Uranio, nr 9/1990) 
wypada jedynie wspomnieć, że i w przy
padku tej planety właściwości jej pola mag
netycznego zadziwiły badaczy. Z  jednej 
strony pole to okazało się stosunkowo sła
be, ponad dwukrotnie słabsze niż w przy
padku Ziemi, z drugiej strony jego konfi
guracja okazała się być dość skompliko
wana. Neptun okazał się bowiem drugą 
(po Uranie) planetą o dużym, sięgającym 
47° kącie między osią rotacji planety a o- 
sią dipola magnetycznego. Również i w 
tym przypadku oś dipola przesunięta jest 
aż o 14 tys. km od centrum planety.

Atmosfera Neptuna składająca się głów
nie z wodoru, ze znaczącą 15-20% zawar
tością helu, wykazuje więcej szczegółów 
niż miało to miejsce w przypadku Urana.
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Fot. 6. Fragment powierzchni satelity Neptuna Trytona na przetworzonym komputerowo zdjęciu wykonanym  
29 sierpnia 1989 r. za pomocą Voyagera 2 z odległości 181 800 km (fot. NASA/JPL).

Wyróżniają się białe plamy, k tóre mogą 
być skupiskami chmur, jak i charaktery
styczny ciemny owal — podobieństwo jo 
wiszowej Wielkiej Czerwonej Plamy. Pew
nym zaskoczeniem byl fakt olbrzymiej dy
namiki atmosfery Neptuna, wiatry mogą 
osiągać superhuraganowe prędkości do
chodzące do 1400 km/godz, a co zadzi
wiające płyną one na ogół ze wschodu na 
zachód tj. w kierunku odwrotnym do rota
cji planety. Wokół Neptuna odkryty został 
układ słabych pierścieni (fot. 5) oraz tzw. 
łuki, jakoby pierścienie o niejednolitej stru
kturze, gdzie obecność skupisk materii ma
nifestuje się tylko na pewnych odcinkach 
pierścienia, a na pozostałych jakby m ate
rii nie było (a w każdym razie jest wy
raźnie mniej). Tfcmperatura odpowiadają
ca emisji termicznej Neptuna sięga 59 K, 
czyli nieco więcej niż w przypadku Urana,

co przewyższa tem peraturę, którą można- 
by wytłumaczyć nagrzewaniem przez Słoń
ce. Prawdopodobnie i w tym wypadku ist
nieje wydajne źródło wewnętrzne, wszak 
Neptun ma tem peraturę zbliżoną do U ra
na, chociaż uzyskuje 2.5 krotnie mniej e- 
nergii słonecznej. Monitorowanie układu 
satelitów Neptuna — złożonego dotych
czas z Trytona i Nereidy zaowocowało od
kryciem kolejnych 6 nowych niewielkich 
księżyców, natomiast zaobserwowane na 
Trytonie wulkany najprawdopodobniej wy
rzucają płynny lub gazowy azot (fot. 6).

Fascynująca przygoda Voyagera 2 z 
Neptunem uwieńczyła bezprecedensowy 
sukces eksploracji zewnętrznych rejonów 
Układu Słonecznego. Pomimo wstępnego 
„okrojenia” misji Voyager udało się de fac
to dotrzeć do wszystkich (poza Plutonem) 
celów projektu „Grand Tour”. Osiągnię-
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cie priorytetowego celu wyprawy, czyli „od
wiedzin” wielkich planet, ukoronowane 
wspomnianym spektakularnym przelotem 
Voyagera 2 w pobliżu Neptuna, nic ozna
czało jednak faktycznego kresu możliwoś
ci badawczych jakie zrodziła ta misja. Nie
jako na drugim, mniej efektownym planie 
prowadzone były od początku trwania wy
prawy Voyagerów pomiary własności oś
rodka międzyplanetarnego, przez który 
przedzierały się próbniki w swym locie. 
Chociaż mniej dostrzegane od badań „pla
netarnych”, zaowocowały one zebraniem 
konsystentnego zestawu danych odzwier
ciedlających stan ośrodka międzyplane
tarnego i jego zmiany na drodze od rejo
nów bliskich orbicie Ziemi do dalekich 
peryferii Układu Słonecznego, gdzie aktu
alnie znajdują się Voyagery.

Dziś, gdy emocje związane z planetar
nym etapem misji nieco opadły, warto za
dać sobie pytania czy próbniki te mogą 
nadal być użyteczne naukowo, co może 
przynieść dalsza faza ich lotu? Oddalając 
się od Słońca w tempie ok. 3.5 jednostki 
astronomicznej na rok, aczkolwiek minęły 
już strefę planet Układu Słonecznego i zna
lazły się na początku br. w odległościach 
51 j.a. (Voyager 1) oraz 38 j.a. (Voyager 
2), to jednak nadal pozostają w przestrze
ni, której własności kształtowane są przez 
wiejący od Słońca wiatr słoneczny i uno
szone przezeń pole magnetyczne. W tym 
kontekście używane szumnie sformułowa
nia o opuszczeniu przed laty Układu Sło
necznego przez obydwa próbniki nie do 
końca wydają się być ścisłe i odzwiercied
lające aktualny stan rzeczy. Wszak wraz z 
faktem przecięcia przez próbnik orbity 
Neptuna utożsamianym często jako opu
szczenie Układu Słonecznego, nie wiąże 
się zmiana ośrodka, w którym próbnik jest 
zanurzony. Nadal pozostaje on w strefie 
zdominowanej wpływami Słońca — helio- 
sferze. Trafniejszym zatem rozwiązaniem 
wydaje się być przyjęcie za kres Układu 
Słonecznego powierzchni granicznej he- 
liosfery, tzw. heliopauzy, poza którą właś

ciwości znajdującej się tam materii są wy
raźnie inne i charakteryzują stan lokalne
go ośrodka międzygwiazdowego. Intrygu
jące pozostaje zatem wyjaśnienie kwestii, 
gdzie kończy się obszar przestrzeni zdo
minowany wpływami przeciętnej, niepo
zornej gwiazdy z peryferii Galaktyki, jaką 
jest Słońce, a zaczyna się obszar ośrodka 
międzygwiazdowego? W naturalny sposób 
rodzą się i następne pytania — gdzie 
naddźwiękowy wiatr słoneczny staje się 
poddźwiękowy, czy jakiś rodzaj fali ude
rzeniowej towarzyszy temu przejściu, ja 
kie inne zjawiska zachodzą w rejonie gra
nicznym, czy rejon „szoku” odpowiedzial
ny jest za akcelerację cząstek i tworzenie 
tzw. anomalnej składowej promieniowa
nia kosmicznego, jakie jest całkowite ciś
nienie wywierane przez lokalny ośrodek 
międzygwiazdowy?

Dokładny rozmiar heliosfery pozosta
je nadal nieznany, gdyż wszystkie próbni
ki, nawet te najbardziej oddalone od Słońca 
jak Pioneery i Voyagery, nadal podróżują 
w obszarze niezaburzonego wiatru słonecz
nego. Jak wynika z modelowych rachun
ków, granica heliosfery (heliopauza) po
winna znajdować się w odległości rzędu 
80-120 jednostek astronomicznych od 
Słońca; nieco bliżej (o 20-30 j.a.) można 
oczekiwać występowania w wietrze sło
necznym fali uderzeniowej związanej z 
przejściem od ekspansji z prędkościami 
naddźwiękowymi do przepływ  poddźwię- 
kowego. Należy zastrzec, że podane wiel
kości trzeba traktować jako dane orienta
cyjne, wynikające zarówno z naszej słabej 
znajomości właściwości lokalnego ośrod
ka międzygwiazdowego jak i wysoce nie
jednorodnej, silnie zmiennej dynamicznie 
struktury wiatru słonecznego, złożonego z 
przenikających się obłoków plazmy o róż
nych prędkościach i gęstościach. Gdyby 
jednak przypuszczenia, oparte na prze
słankach teoretycznych o występowaniu 
granicy heliosfery gdzieś w okolicach 100 
jednostek astronomicznych, potwierdziły 
się w rzeczywistości, czy możliwe będzie
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poznanie natury tych rejonów przez prób
niki kosmiczne. W numerze 3/92 Uranii 
przedstawiony został zarys takiej misji — 
„Interstellar Probe”, jednakże pomiędzy 
pracami studialnymi a faktyczną reali
zacją droga bywa często dość daleka. Wy
daje się coraz bardziej prawdopodobne, 
że istnieje spora szansa iż poznanie tych 
rejonów będziemy mogli zawdzięczać nie
zawodnie spisującym się Voyagerom. Jak 
łatwo wywnioskować z przytoczonych wy
żej danych próbniki tej serii oddaliły się 
już od Słońca na odległości stanowiące zna
czący ułamek spodziewanej drogi ku he- 
liopauzie. Systemy statku i większość apa
ratury badawczej pracuje nadal niezawod
nie. Oczekuje się przy tym, że jeśli nie 
nastąpią niespodziewane awarie lub inne 
katastroficzne zdarzenia, to systemy po
kładowe i zasilania powinny działać do 2025 
roku, a kluczowe przyrządy pomiarowe dla

Andrzej Kudlicki — Warszawa 

LOKALNA GRUPA GALAKTYK

Wstęp
W drugim dziesięcioleciu bieżącego wie
ku dzięki rozwojowi technik obserwacyj
nych udało się zaobserwować pierwsze jas
ne gwiazdy w mgławicach innych niż D ro
ga Mleczna. Stanowiło to ostateczny argu
ment przemawiający za hipotezą Wszech
świata wyspowego pochodzącą jeszcze od 
Immanuela K a n t a .  Okazało się też, że 
mgławice składające się z gwiazd, czyli ga
laktyki, są widoczne na sferze niebieskiej 
nie pojedynczo, ale w większości pogru
powane w tzw. gromady galaktyk, składa
jące się z od kilkudziesięciu do wielu ty
sięcy obiektów. Do jednej z takich gromad, 
zwanej Gromadą Lokalną bądź Układem 
Lokalnym (w skrócie LG od angielskiego 
Local Group), należy nasza Galaktyka.
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prowadzenia badań plazmy, fal i pól mag
netycznych mogą funkcjonować nawet do 
2015 roku. Wówczas to realizując dotych
czasową marszrutę ku frontowej części he- 
liosfery obydwa Voyagery powinny znaleźć 
się w odległości ok. 130 (Voyager 1) i 107 
(Voyager 2) jednostek astronomicznych od 
Słońca. Nic jest zatem wykluczone, że wów
czas próbniki te mogą dotrzeć do obszaru 
granicznego heliosfery, a przy sprzyjają
cych okolicznościach zacząć zanurzać się 
w „innym świecie” — lokalnym ośrodku 
międzygwiazdowym. Czyżby więc po oko
ło ćwierćwieczu od fascynującego przelo
tu w pobliżu najodleglejszej podówczas z 
planet — Neptuna — Voyagery raz jesz
cze zadziwiły świat relacjonując swe po
żegnanie ze „strefą Słońca”? Wiele wska
zuje na to, że podejmując to kolejne wy
zwanie Voyagery utrzymają w stanie pod
ekscytowania kolejne pokolenie badaczy.

Definicja Gromady Lokalnej
Lokalna Gromada Galaktyk jest stosun
kowo niewielkim układem galaktyk, za
wierającym Drogę Mleczną. Jako obiekt 
astronomiczny powinna być rozpatrywana 
jako układ fizycznie, tj. grawitacyjnie, zwią
zany, którego całkowita energia mechani
czna jest ujemna. Oznacza to jej względną 
trwałość, nie wyklucza jednakże możli
wości ucieczki którejś z galaktyk w wyniku 
oddziaływań tró j— lub wielociałowych.* 
Wewnątrz takiej gromady nie powinna mieć 
miejsca hubble’owska ekspansja. Defini
cja taka, chociaż ścisła, nie może być sto
sowana do kwalifikacji poszczególnych ga
laktyk jako członków Gromady Lokalnej. 
Dzieje się tak ponieważ do oceny energii 
mechanicznej galaktyk potrzebna jest zna-
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* Związany układ dwóch ciał nie może się samoczynnie rozpaść, składniki będą poruszać się stale po elipsach 
natomiast już przy oddziaływaniu trzech ciał kosztem zwiększenia (ujemnej!) energii wiązania dwóch 
spośród nich, trzecie może przekroczyć prędkość ucieczki.
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Tabela 1. Wykaz galaktyk prawdopodobnie należących do Układu Lokalnego.

Nazwa Inne a <3 d |k p c l V V Vo VLG Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

110 U 192 00 17.7 + 59 01 1300 11.8 -17.4 -344 -46 2S K
N 147 U 326, D 3 00 30.5 + 4814 740 -10.6 -187 + 109 1SBK
AND 111 A 0032 +36 00 32.6 + 3614 740 -10.6 1SBK
N 185 U 396 00 36.2 +48 04 740 10.14 -15.1 -204 +90 1 SBK
N 205 U 426, M 110 00 37.6 +41 25 740 8.93 -15.6 -236 +52 1SBK
AND IV A 0039+40 00 39.8 +4018 740 -9.3 -375 -89 1S
N 221 U 452, M 32 00 40.0 +40 36 740 9.08 -15.6 -200 +86 1 SBK
N 224 U 454, M 31 00 40.0 +41 00 740 3.95 -21.0 -301 -14 1 SBK
ANDI A 0043 +37 00 43.0 +37 44 740 1 SBK
N 292 SMC 00 51.0 -73 06 87 2.70 -17.4 + 158 -24 1 SBK
E 351-30 SCL 00 57.8 -33 59 87 8.78 -10.0 + 196 + 197 1 SB
LGS 3 A0101 +21 01 01.2 +2137 825 -9 -280 ^ tl 1 SB
E 352-2 01 02.2 -33 55 195 14.06 -7.9 +32 +32 1 S
11613 U 668, D 8 01 02.2 +01 52 846 9.8 -14.8 -235 -66 1 SBK
A 0106+21 01 06.3 +2139 846 -326 -89 1S
A 0107 +01 01 07.4 +01 52 850 -230 -63 1 S
AND II 01 13.5 +33 09 740 -10.5 1 SBK
N 598 U 1117, M 33 01 31.0 +30 24 890 6.21 -19.0 -181 +68 1 SBK
PI IE 01 49.0 -44 52 500 1 SB
E 356-04 FOR 02 37.8 -34 44 150 8.25 -11.9 +45 -6 1 SBK
E 416-12 02 41.5 -32 09 14.49 0 -41 S
11947 E 200-30 03 29.0 -50 30 15.50 +9 -134 S
UA92 EGB0427 +63 04 27.5 +63 31 -14.6 -99 + 125 B
E 056-19 04 53.8 -70 41 630 14.08 -10.4 +273 +45 1 S
E 056-115 LMC 05 24.0 -69 48 65 0.91 -18.5 +278 +42 1 SBK
CAR 06 40.4 -50 55 170 -10.2 +229 -14 1 SBK
U 5364 D 69, LEO III, LEOA 09 56.5 + 30 59 1580 12.8 -13.3 +22 -14 2 S K
U 5373 D 70, SEXB 09 57.4 + 05 34 2320 11.4 -15.1 +301 + 138 2 k
A 1001-27 10 01.8 -27 05 1520 -12.8 +361 +84 2 S
U 5470 D 74, LEO I 10 05.8 + 1233 200 10.1 -10.4 + 168 +36 1 SBK
D 75 SEXA.UA 205 10 08.5 -04 28 1970 11.86 -14.7 +324 + 117 2' k
A 1010-01 SEX 10 10.5 -01 22 90 10.3 1 SB
E 318-13 10 45.4 -38 35 -13.3 + 17 -283 S
U 6253 D 93, LEOB, LEO II 11 10.8 +2226 200 12.6 -8.9 + 90 +5 1 SBK
E 269-70 13 10.6 -43 07 14.52 -8 -288 S
14247 E 444-34 13 24.0 -30 06 780 14.41 -10.8 +274 +23 1 S
U 9749 D 199, UMI 15 08.6 +67 24 90 11.9 -7.8 -261 -71 1 SBK
U 10822 D 208, DRA 17 19.4 +57 58 90 10.9 -8.9 -27 -60 1 SBK
14739 E 140-36 18 36.2 -6157 15.18 -38 -211 S
14789 E 072-05 18 51.0 -68 38 14.02 -6 -195 S
E 594-04 SAGDIG 19 27.1 -17 47 1100 -9.9 -79 -37 2S K
N 6822 D 209,14895 19 42.1 -14 55 670 10.3 -15.8 -58 +6 1 SBK
14937 E 185-60 20 01.3 -56 24 14.91 -84 -206 S
15026 E 026-06 20 41.9 -78 15 15.48 + 15 -188 S
D 210 A 2044-13 20 44.1 -13 02 1500 14.0 -12.2 -136 -31 2 SBK
UA 421 CAP 21 43.8 -2128 11.68 S
I 5152 E 237-27 21 59.4 -51 32 1500 11.22 -14.8 + 125 +53 2 S K
TUC 22 38.5 -64 41 890 -8.9 1 SB
A 2259+12 22 59.1 + 12 28 -364 -125 S
UA 435 PAL 3 23 04.2 + 1228 -10.0 -383 -144 S
E 347-08 23 18.1 -42 00 1000 14.65 -10.5 + 16 -3 1S
U 12613 D 216, PEG 23 26.0 + 14 28 1600 14.3 -13.1 -183 +61 2S K
D 221 WLM, UA 444 23 59.4 -15 45 1600 11.03 -15.4 -123 -12 2 SBK
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jomość ich mas, położeń i prędkości, któ
rych astronomowie nie są w stanie wystar
czająco dokładnie oszacować.* Jedyne po
miary o wystarczającym poziomie wiary
godności to radialna składowa prędkości 
względem Słońca, wyznaczana z przesu
nięcia widma ku czerwieni lub fioletowi, 
oraz, dla niektórych galaktyk (np. dla tych 
w których znane są cefeidy), odległość. 
Użyteczne kryteria przynależności do LG 
powinny być więc związane z tymi, obser- 
wowalnymi parametrami. Istnieją tu dwa 
rozwiązania:
• Ustalenie z góry pewnych, arbitral

nych rozmiarów gromady, i przyjęcie 
że wszystkie galaktyki wewnątrz pew
nego obszaru do niej należą. Na ogół 
dla uproszczenia przyjmuje się tu ku
lę o środku w naszej Galaktyce i pro
mieniu 1 Mpc. Nie jest to kryterium 
idealne lecz jest możliwe do zastoso
wania do pojedynczej galaktyki po o- 
cenieniu odległości do niej.

• Analiza rozkładu prędkości radialnych. 
W stabilnym układzie powinien być on 
symetryczny i w przybliżeniu gazu sła
bo oddziałujących galaktyk przecho
dzić w rozkład Maxwella. To kiyterium, 
związane z dynamicznymi właściwoś
ciami gromady, ma charakter jedynie 
statystyczny i nie zawsze może służyć 
określeniu przynależności jednego kon
kretnego obiektu.
Prędkości radialne poszczególnych ga

laktyk powinny być mierzone nie wzglę
dem Ziemi czy Słońca, ale odnośnie pew
nego układu odniesienia, który nazwiemy 
centroidem prędkości. Układ taki definiu
jemy następująco: wybieramy pewną licz
bę galaktyk, co do których z jakiegoś po
wodu jesteśmy przekonani, że należą do 
Gromady Lokalnej, a następnie znajduje
my takie współrzędne, w których suma 
kwadratów prędkości tych galaktyk jest 
najmniejsza. W zależności od wyboru ba
zowego zbioru galaktyk centroidy pręd-
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kości nieznacznie się różnią (o wartości 
rzędu 20 kms-1), w często akceptowanym 
układzie podanym przez Yahila, Tkmma- 
na i Sandage’a Słońce porusza się z pręd
kością 308 k m s 1 z apeksem” o współ
rzędnych galaktycznych / = 105°, b = -9°.

Zestawienie
Zestawienie galaktyk należących lub też 
prawdopodobnie należących do Gromady 
Lokalnej przedstawione jest w tabeli 1. W 
kolumnach od lewej podano:
1. Nazwa galaktyki; skróty oznaczeń ka

talogów:
• I — IC (Index Catalogue, 1895-1908 r.),
• N — NGC (New General Catalogue, 

1888 r.),
• U — UGC (Uppsala Catalogue),
• D -  DDO,
• E — ESO (European Southern Ob

servatory).
2. Inne nazwy.
3. Rektascensja (1950).
4. Deklinacja (1950).
5. Odległość do galaktyki.
6. Jasność fotograficzna.
7. Absolutna wielkość gwiazdowa popra

wiona na międzygalaktyczną i wewnę
trzną ekstynkcję.

8. Prędkość radialna względem Słońca.
9. Prędkość radialna względem centrum 

ruchu Gromady Lokalnej.
10. Uwagi:
• 1 — do 1 Mpc; 2 — powyżej 1 Mpc,
• S — w/g katalogu bliskich galaktyk 

Schmidta i Bollera (Astron. Nachr., 
313 (1992) 4, str. 189-231),

• B — w/g S. van den Bergha (Mon. 
Not. R. Astr. Soc., 255 (1992), str 29P- 
30P),

• K — w/g katalogu galaktyk do 10 Mpc 
R. Kraan — Korteweg i G. A. Tamma- 
na (Astron. Nachr., 300 (1979), str. 
181-194).
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* Podejmowano próby oceny transwersalnych składowych prędkości galaktyk oparte na numerycznych sy 
mulacjach ich orbit, korzystają one jednak z założenia że dana galaktyka natęży do Układu Lokalnego.

** Punktem na sferze niebieskiej ku któremu skierowany jest wektor prędkości.
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Niestety, dane z tabeli 1. pochodzą z 
różnych źródeł i obarczone są różnym, za
leżnym od stopnia poznania obiektu  i do
kładności prowadzonych nad nim  pom ia
rów, na ogól dość znacznym błędem. R oz
kłady prędkości radialnych dla galaktyk z 
tabeli 1 o zm ierzonych dopplerowskich 
przesunięciach linii widmowych, p rzed
staw ione są na rys. 1, natom iast prędkości 
galaktyk o znanych także odległościach (po
niżej 1 M pc od Drogi M lecznej) — na rys.

ległych od nas o mniej niż 1 M pc są zbliżo
ne do rozkładu symetrycznego względem 
V c c u m i d  =  0 (z dokładnością do przesunięć 
o ok. 20 km/s co mieści się w granicach 
niepewności wyznaczenia prędkości Słoń
ca względem centro idu gromady). Z asta
nawiać mogłaby jedynie grupa czterech 
galaktyk o przesunięciu ku fioletowi o d 
powiadającym prędkościom radialnym p o 
nad 200 km s 1, k tó re  nie m ają dla siebie 
przeciwwagi wśród galaktyk oddalających

,r rr J ł
-300 -200 -150 -100 -5 0  -20

H _ q _
20 50 100 150 200

Rys. 1. Rozkład prędkości radialnych galaktyk Układu Lokalnego.
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Rys. 2. Rozkład prędkości radialnych galaktyk Układu Lokalnego o odległościach poniżej 1 Mpc od Galaktyki.

2. Należy nadm ienić że uzyskanie prze
sunięć linii widmowych w słabych, karło
watych galaktykach jest dość skom pliko
wane. Galaktyki te są, mimo dużej jasnoś
ci całkowitej (rzędu 8 mag.) bardzo roz
myte i przez to  tak  słabo widoczne na n ie
bie, iż widać je  jedynie jako obszary nieba 
o większej niż przeciętna liczbie słabych 
gwiazd na jednostkę powierzchni kątowej. 
W racając do rysunków 1 i 2 widzimy, że 
rozkłady prędkości radialnych zarów no 
dla wszystkich ciał podejrzanych o przy
należność do U kładu Lokalnego jak  i od-

się. W yjaśnienie tego faktu m oże być jed 
nak bardzo proste: zostały one zakwalifi
kowane jako należące do U kładu L okal
nego ponieważ są to  jedyne znane galak
tyki o tak dużych ujemnych prędkościach 
radialnych natom iast analogiczny „prawy 
ogon” wykresu 1 jest bardzo trudny do 
wychwycenia spośród znacznej liczby ga
laktyk tła o podobnych prędkościach. Nie 
udało mi się dotrzeć do danych dotyczą
cych odległości do tych galaktyk — praw 
dopodobnie pozostają do dzisiaj nie zm ie
rzone, d latego też n ie  m ożna było ich
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umieścić (czy też wykluczyć ich przynależ
ność) w zbiorze określonym przez odleg
łość do 1 Mpc. Mniejsza liczba galaktyk 
na rys. 2 w porównaniu z rys 1 świadczy nie 
tyle o dużym obostrzeniu wymagań wobec 
członka LG przy definicji „1 Mpc” lecz o 
znacznej liczbie galaktyk o nieznanych do
tąd odległościach. Należy tu podkreślić, 
że w wielu pracach pojawiają się wykazy 
galaktyk z LG nie ograniczone ex.plicite 
odległością 1 Mpc a jednak uboższe od 
tutaj przedstawionego. Podsumowując tę 
część artykułu, jako prostą i możliwą do 
dość łatwego stosowania definicję Układu 
Lokalnego można przyjąć omówioną jed- 
nomegaparsekową granicę odległości od 
naszej Galaktyki.

Galaktyki Układu Lokalnego
Układ Lokalny nie jest typową gromadą 
galaktyk z kilku względów. Jak już powie
dzieliśmy, znanych jest w nim kilkadzie
siąt galaktyk, przy czym zapewne jest ich o 
wiele więcej, jednak znacznie mniej niż w

n
i

Rys. 3. Funkcja jasności Gromady Lokalnej; zakres- 
kowano galaktyki o  zmierzonej odległości do 1 Mpc.

dużych gromadach. Galaktyki Układu Lo
kalnego należą do różnych typów, a ich 
rozmiary i jasności leżą w bardzo szero
kim przedziale wartości. Rys. 3 przedsta

wia histogram liczby galaktyk w przedzia
łach jasności absolutnej co l m (tzw. fun
kcję jasności gromady). Różni się ona od 
funkcji jasności typowej gromady galak
tyk' wyraźnym pikiem około -1 0 m. Jest to 
prawdopodobnie efekt przypadkowy wy
nikający ze sposobu obliczania poprawek 
ze względu na ekstynkcję i ze skali histo
gramu (gdyby wszystkie galaktyki były jaś
niejsze o 0.5m to pik ten by znikł, gdyż 
połowa galaktyk z niego znalazłaby się w 
przedziale -1  l ra — -10m). Podobnie moż
na tłumaczyć istnienie kilku galaktyk po
między -15m a -16m i żadnej w przedziale 
-16m ----- 17m Gromada Lokalna nie za
wiera ani jednej wielkiej galaktyki elipty
cznej," są jedynie trzy duże galaktyki spi
ralne: Wielka Mgławica w Andromedzie 
(M 31), nasza Galaktyka oraz galaktyka 
spiralna M 33 w gwiazdozbiorze Trójkąta, 
o jasnościach absolutnych powyżej -17m. 
Galaktyki te (poza naszą) położone są w 
podobnej odległości od nas i są łatwe do 
obserwacji (M 31, a w bardzo sprzyjają
cych warunkach także nieco słabszą M 33 
można dostrzec nawet nieuzbrojonym o- 
kiem). Kolejne pod względem wielkości 
ciała Gromady Lokalnej to jaśniejące na 
południowej półkuli nieba dwie galaktyki 
nieregularne Wielki i Mały Obłok Magel
lana oraz słaba galaktyka spiralna IC 1Q. 
Pozostałe galaktyki Układu Lokalnego to 
sferyczne lub eliptyczne galaktyki karło
wate. Większość z nich świeci bardzo sła
bo — najsłabsze mają absolutne wielkości 
gwiazdowe nawet -8 ra i obserwowane są 
jedynie dzięki położeniu w bliskim sąsie
dztwie Drogi Mlecznej. Zapewne podob
ne galaktyki występują w Układzie Lokal
nym w znacznie większej liczbie, lecz ze 
względu na bardzo małą jasność są bardzo 
trudne do wykrycia.***

Funkcja jasności przeciętnej gromady galaktyk jest w przybliżeniu płaska z niewielkim pikiem dla galaktyk 
najjaśniejszych — około -2 0 m.
Galaktyki tego typu są dość powszechne, występują w większości gromad jako najjaśniejsze ich składniki i, 
jako podobne do siebie, służą do szacowania odległości do odległych układów galaktyk.
Zadziwiająco małe są ich jasności powierzchniowe -  przykładem m oże być tu karłowata galaktyka w  
Sekstansie, która przy jasności widomej 10m zajmuje na niebie obszar około 20 stopni kwadratowych.
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Supernowa 1993 J

Niektórym wydaje się, że gwiazdy supernowe 
są niesłychanie rzadkim zjawiskiem. Tymcza
sem tegorocznym wiosennym przebojem jest 
supernowa odkryta jako... dziesiąta w 1993 ro
ku (rok + kolejna litera alfabetu oznacza ko
lejną odkrytą w danym roku supernową). Na 
czym więc polega jej wyjątkowość? Po pier
wsze na tym, że jest bardzo jasna — jasność 
odkrytych od stycznia do marca supernowych 
wahała się od 19 mag (SN 1993 E) do 16.5 
mag (SN 1993 A  i H), później zauważona SN 
1993 K (także jedna z jaśniejszych) miała 14.5 
mag, a SN 1993 J została zauważona, gdy mia
ła około 12 mag i szybko jaśniała. Po drugie 
wybuchła w dobrze znanej galaktyce spiralnej 
(z poprzeczką, Sb I-II)  M 81 (inaczej NGC 
3031) w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzi
cy. Jest to galaktyka względnie bliska — znaj
dująca się w odległości 10.6 miliona lat świet
lnych od Układu Słonecznego — i jako taka 
dość jasna (8.9 mag), rozległa (około 25 na 13 
minut łuku), gołym okiem widoczna jako roz
myta mgiełka. Leży daleko od płaszczyzny D ro
gi Mlecznej i dlatego jej okolice stanowią cie
kawy dla wielu astronomów obszar badań. Z a
raz po pierwszych doniesieniach obserwatorzy 
całego świata zaczęli gorączkowo przeszukiwać 
swoje klisze i inne zapiski szukając danych o 
progenitorze SN 1993 J. Po trzecie akurat te
raz krąży wokół Ziemi kilka satelitów, które 
na wieść o wybuchu mogły skierować swoje 
instrumenty na M 81 i tym sposobem dane zbie
rane są jednocześnie w wielu zakresach widma 
elektromagnetycznego.

Zacznijmy jednak od samego odkrycia. Hisz
pański miłośnik astronomii, Francisco G a r 
c i a  z Lugo, zauważył w nocy 28 marca br. 
gwałtowne pojaśnienie w jednym z ramion spi
ralnych M 81. Natychmiast zawiadomił o tym 
Diego R o d r i g u e z a  z Madryckiego Towa
rzystwa Astronomicznego, a ten powiadomił 
Biuro Telegramów Międzynarodowej Unii As
tronomicznej i oczywiście sam zaczął obserwo
wać niebo. Dzięki Telegramom Unii obserwa
torzy całego świata zostali postawieni w stan 
gotowości bojowej — część sprawdzała m ate
riały archiwalne, część śledziła zmiany blasku 
supernowej. Tik więc już dziś wiadomo, że SN

1993 J obserwuje się w Hiszpanii (od samego 
początku), w Stanach Zjednoczonych, w Japo
nii, na Hawajach, we Francji, w Rosji (w Zie- 
leńczukskoj sześciometrowym teleskopem), tak
że w Polsce (w Olsztynie i w Toruniu). Radio
astronomowie również włączyli swoje instrumen
ty do programu obserwacyjnego SN 1993 J  — 
dopiero jednak 5.04 udało się zarejestrować 
pierwsze sygnały od tego nowego radioźródła. 
Obecnie trwa faza liniowego, szybszego niż prze
widywano, wzrostu natężenia sygnału radiowe
go i supernowa monitorowana jest codziennie. 
W ciągu paru tygodni stanie się ona silnym 
(powyżej 10 mJy), zwartym radioźródłem — 
radioastronomowie zaproponowali więc astro- 
metrystom, aby w tym samym czasie wyzna
czyć jej położenie radiowe i optyczne, co po
zwoli porównać wyniki obu metod i korzystać 
z nich w przyszłości. Ponadto do akcji śledze
nia włączyły się: dwa satelity rentgenowskie — 
ROSAT (niemiecko-amerykański) i ASCA (ja
poński Advanced Satellite for Cosmology and 
Astrophysics, wystrzelony 20 lutego tego ro
ku), pracujący w nadfiolecie IU E  (Internatio
nal Ultraviolet Explorer), w promieniach gam
ma (Compton Gamm a-Ray Observatory) i o- 
czywiście teleskop kosmiczny HST. Dzięki sa
telicie ROSAT wiemy już np., że SN 1993 J 
świeci rentgenowsko 1.7 razy jaśniej niż znane 
od czasu satelity EINSTEIN silne źródło w o- 
kolicy, tzw. X 6  w katalogu Fabbiano z 1988 
roku. Za jakiś czas będzie więc można napisać 
bardzo szczegółowo o SN 1993 J!

A co wiadomo już dziś? Współrzędne SN 
1993 J (na epokę 2000) to: rektascensja 9 go
dzin 55 min 25 sek, deklinacja 69 stopni 01’ 
13.3"; jasność w momencie odkrycia — około 
11-12 mag. Przed wybuchem, jak donoszą z 
Tokyo, na zdjęciach z 25 marca (do jasności 
17 mag) nic w tym miejscu nie widać, wg in
nych dnia 26.03 miała już jasność około 14 
mag. A potem, wg różnych obserwatorów, na
sza gwiazda zmieniała się następująco: 29.03 
— około 11.8 mag., 30.03 — około 10.2 mag, 
31.03 — około 10.8, 03.04 — 11.7 mag, 04.04 
i 05.04 — 11.86 mag., 07.04 — 11.8 mag. Wg 
danych Obserwatorium Mt Hopkins po lo
kalnym minimum dnia 5.04 pojawiło się dru
gie maksimum jasności. Widać więc, że trzeba 
jeszcze poczekać by dało się narysować spójną
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Supernowa 1993 J na sztucznie barwionym zdjęciu wykonanym w Obserwatorium Whipple'a w Arizonie 
(U SA ).

ze wszystkimi obserwacjami krzywą zmian 
blasku.

Dotychczasowe dane sugerują, że SN 1993 J 
jest supernową II typu, co chyba warto tutaj 
wyjaśnić. Szczegółowe badania supernowych, 
zapoczątkowane w latach trzydziestych przez 
Fritza Z w i c k y ’e g o ,  pozwoliły podzielić te 
gwiazdy na dwa rodzaje. O przynależności do 
nich decyduje wygląd widma i tempo zmian 
blasku. "Bk zwane supernowe I typu mają bar
dzo podobne krzywe jasności, a występują za
równo w galaktykach eliptycznych jak i spiral
nych. W maksimum osiągają jasność absolut
ną około -18.7 mag (są 2.5 miliarda razy jaś
niejsze od Słońca), a po wybuchu jasność ich 
szybko maleje. Widmo w pobliżu maksimum 
ma charakter ciągły, brak w nim linii wodoro

wych, dopiero potem pojawiają się szerokie pas
ma emisyjne. Przykładem supernowej I typu 
jest gwiazda, która wybuchła w 1054 roku a 
jej pozostałością są mgławica i pulsar w Kra
bie. Natomiast supernowe II typu mają zróżni
cowane krzywe blasku, słabnięcie blasku gwiaz
dy zachodzi w sposób nieregularny, widma ich 
są podobne do widm bardzo jasnych gwiazd 
nowych. Występują tylko w galaktykach spiral
nych, ściślej — w ramionach tych galaktyk. W 
maksimum osiągają jasność absolutną około -  
16.3 mag (miliard razy więcej niż Słońce). Słab
nięcie takiej gwiazdy jest powolniejsze, w ul
trafiolecie gwiazda wyświeca bardzo dużo ener
gii. Wybuch supernowej II typu jest następ
stwem zapadania się nadolbrzyma. Sądząc po 
archiwalnych kliszach, w przypadku SN 1993 J
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był to nadolbrzym typu KO la. Progenitor zna
leziony na archiwalnych zdjęciach z 1982 roku 
miat jasność oszacowaną na 19.7 mag, w in
nym obserwatorium — na 20.8 mag. Może by
ła to gwiazda zmienna? Natomiast klisze z o- 
kresu bezpośrednio poprzedzającego wybuch 
(między 16 a 23 marca) nie wykazały żadnej 
zmienności. W przeciwieństwie do SN 1987 A, 
gdzie zapadł się nadolbrzym niebieski — tym 
razem mieliśmy do czynienia z nadolbrzymem 
chłodnym, czerwonym, bardziej rozdętym. Są
dząc z obserwacji w ultrafiolecie, gaz podgrza
ny po wybuchu SN 1993 J stygnie wolniej niż 
po wybuchu SN 1987 A (tak jak można się by
ło spodziewać).

Kiedy więc w pogodną noc wyjdziemy po
patrzeć na niebo — spójrzmy nie tylko na pra
wo od łuku przechodzącego przez tylne koła 
Wielkiego Wozu ku Gwieździe Polarnej (by po
szukać M 81), ale rozejrzyjmy się także po in
nych rejonach, bo szczęście jakie spotkało Fran
cisco Garcię, może być udziałem każdego uważ
nego obserwatora.

Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska

Nowy pomiar średniej gęstości 
Wszechświata

Standardowa kosmologia Wielkiego Wybuchu 
przewiduje wiele zjawisk. Jednym z rzadziej 
wspominanych jest, zauważone przez Freda 
H  o y 1 e ’ a w 1958 roku, zjawisko wzrostu roz
miarów kątowych obiektów astronomicznych w 
funkcji przesunięcia ku czerwieni z, dla dużych 
wartości z. Przyczyną zjawiska jest oczywiście 
ekspansja Wszechświata. Obiekty o dużej war
tości z wysłały obserwowane światło w czasach 
gdy Wszechświat był mniejszy a tym samym 
ich odległość od Słońca była odpowiednio mniej
sza. Ponieważ rozmiary ciał w zasadzie zależą 
wyłącznie od ich własności fizycznych, więc ciała 
których przesunięcia ku czerwieni są duże po
winny mieć wielkość zbliżoną do podobnych 
obiektów z małym z. Rozumując w  ten sposób 
dochodzimy do wniosku, że rozmiary kątowe 
obiektów, od których światło biegło dłużej, po
winny zmniejszać się wolniej niż by to wyni
kało z obecnej wartości stałej Hubble’a i prze
sunięcia ku czerwieni, gdyż tempo ekspansji 
Wszechświata stale maleje. Dokładniejsze roz
patrzenie sprawy wykazuje, że minimum roz
miarów kątowych powinno zachodzić dla war

tości z wynoszącej około jedności. Ciała o więk
szym przesunięciu ku czerwieni, a więc dalsze, 
powinny wykazywać wzrost średnicy kątowej w 
funkcji przesunięcia ku czerwieni. Odkryta włas
ność modeli standardowych posłużyła Hoyle- 
’owi do wskazania istotnej różnicy między kos
mologią Wielkiego Wybuchu, a preferowanym 
przez niego modelem Stanu Stacjonarnego. 
Przez kilkanaście lat zjawisko było jednak nie
możliwe do obserwacji. Dopiero w latach sie
demdziesiątych M i le y  i L e g g  próbowali 
znaleźć obserwacyjnie relację 9-z  (średnica ką
towa — przesunięcie ku czerwieni). Obserwo
wana zależność była jednak niespodziewanie ty
pu 9 =* l/z. Późniejsze prace w pełni potwier
dziły tę niepomyślną dla kosmologii Wielkiego 
Wybuchu postać zależności. Okazało się jed
nak, że taka postać zależności może znaleźć 
naturalne wyjaśnienie w ewolucyjnych zmianach 
rozmiarów liniowych obserwowanych obiektów. 
Obserwowane radioźródła powinny zmieniać w 
trakcie swej ewolucji rozmiary w taki sposób, 
że kompensuje to w pełni rozbieżność w sto
sunku do obliczonej teoretycznie relacji d-z. 
Tak jest jednak tylko w przypadku dużych ra
dioźródeł obserwowanych w latach siedemdzie
siątych i osiemdziesiątych.

Ostatnio jednak, dzięki technice VLBI, po
jawiły się możliwości pomiaru rozmiarów ką
towych niewielkich zwartych obiektów o czasie 
życia rzędu setek lat. Pomiarów średnic kąto
wych osiemdziesięciu pięciu tego rodzaju ciał 
dokonał K. I. K e 11 e r m a n n. Mimo pew
nych problemów z ustaleniem granic rozmia
rów wspomnianych radioźródeł wydaje się, że 
ze względu na niezależność od wspomnianych 
wpływów ewolucyjnych, pomiary Kcllcrmanna 
dobrze odzwierciedlają ewolucję Wszechświa
ta. Rzeczywiście stwierdzono stabilizację roz
miarów kątowych w okolicach z =  1, a następ
nie wyraźny wzrost. Zmiany rozmiarów kąto
wych odległych obiektów są spowodowane zmia
nami tempa ekspansji Wszechświata, a więc po
miary Kellermanna umożliwiają ocenę tzw. pa
rametru deceleracji. Param etr deceleracji zaś 
jest ściśle związany ze średnią gęstością Wszech
świata, gdyż tempo ekspansji maleje z powodu 
grawitacyjnego hamowania przez zawartą we 
Wszechświecie materię. Dopasowując więc swo
je pomiary do teoretycznego tempa zmian eks
pansji Kellermann był w stanie oszacować inny 
ważny parametr — średnią gęstość Wszech
świata. Jak się wydaje najlepiej do krzywej doś-



5/1993 U R A N IA 149

wiadczalnej pasuje krzywa teoretyczna wynika
jąca z przyjęcia dla parametru deceleracji war
tości 0.5, a ta z kolei wartość odpowiada gęstości 
krytycznej (gęstości realizowanej we Wszech- 
świecie o ewolucji pośredniej między nieograni
czoną ekspansją a oscylacjami kończącymi się 
„Wielkim Zapadaniem”). W sumie wyniki Kel- 
lermanna wydają się być silnym poparciem dla 
tzw. standardowego modelu inflacyjnego wy
magającego takiej właśnie wartości gęstości ma
terii we Wszechświecie.

Wg Nature 1993,361, 134
Jerzy Kuczyński

Pulsar bliski Słońca

Odległość ciała ma zasadniczy wpływ na moż
liwości jego badań. Stąd każde odkrycie sto
sunkowo bliskiego przedstawiciela dowolnej kla
sy obiektów niebieskich stanowi szansę na zna
czne sukcesy badawcze. Ostatnio doniesiono o 
takim właśnie odkryciu. Nowym obiektem jest 
gwiazda neutronowa, a dokładniej milisekun
dowy pulsar, który oznaczono PSR J0437-4715. 
Pulsar ten — jeden z „najjaśniejszych” obiek
tów tego typu (1 Jy w częstotliwości 430 MHz)
— ma okres rotacji 5.75 ms i wykazuje 
zmienną prędkość o okresie 5.7 dnia. Tli ostat
nia informacja oznacza, że odkryty obiekt na
leży do klasy obiektów podwójnych, tego sa
mego typu co głośny pulsar PSR 1257 + 12 
wokół którego W o l s z c z a n  i F r a i l  wyli
czyli istnienie układu planetarnego. W przy
padku pulsara PSR J0437-4715 masa towa
rzysza wydaje się jednak nieco większa. Przyj
mując masę pulsara jako równą 1.4 M q, otrzy
mujemy dolną granicę masy gwiazdy towarzy
szącej pulsarowi równą 0.14 M q. A  więc by
łaby to niewielka gwiazda. Narzucającą się in
terpretacją pochodzenia układu jest ewolucja 
gwiazdy podwójnej, polegająca na powstaniu 
najpierw gwiazdy neutronowej, a następnie „roz
kręcenie” jej w wyniku akrecji materii towa
rzysza. Charakterystyczny „wiek” pulsara (ok
res dzielony przez podwojoną prędkość zmian 
okresu) wynosi 7.6 • 108 lat. Wynika stąd, że 
obecnie towarzysz gwiazdy neutronowej może 
być niewielkim białym karłem. Rzeczywiście w 
odległości 0.7 sekundy łuku na zachód od ra
diowej pozycji pulsara można znaleźć gwiazdę 
o jasności około 22 mag. Jest bardzo prawdo
podobne, że gwiazda ta jest towarzyszem pul
sara, gdyż w pobliżu nie ma innej gwiazdy. Osza

cowana przez odkrywców odległość pulsara od 
Słońca wynosi 150 pc, co oznaczałoby, że jas
ność absolutna domniemanego towarzysza wy
nosi około 16 mag. Jednak definitywne stwier
dzenie czy obserwowana gwiazda jest rzeczy
wiście towarzyszem pulsara wymaga zbadania 
prędkości własnej. W przypadku potwierdze
nia poprawności oszacowania odległości, moż
liwy jest również pomiar paralaksy. W sumie 
otwierają się ogromne możliwości związane z 
fizyką gwiazd neutronowych, białych karłów, a 
nawet materii międzygwiezdnej (oddziaływanie 
z gazem elektronowym).

Warto jeszcze dodać, że PSR J0437-4715 
wydaje się najbliższym Słońcu obiektem tego 
typu. Ewentualnym kontrkandydatem jest Ge- 
minga, której odległość od Słońca oceniana jest 
nawet na 40 pc. Trzeba tu jednak dodać, że 
pulsary milisekundowe, które są dość rozpo
wszechnione, wydają się być rozłożone izotro- 
powo w przestrzeni (PSR J0437-4715 ma sze
rokość galaktyczną -42°). Ze względu na to, 
że do tej pory przebadano w poszukiwaniu blis
kich pulsarów zaledwie jedną szóstą nieba, moż
na się spodziewać znalezienia jeszcze bliższych 
obiektów tego typu.

Wg Nature 1993, 361, 613
Jerzy Kuczyński

Jak długo Pluton pozostanie 
„dziewiczą” planetą?

W ostatnich latach znacznie wzrosło zaintere
sowanie Plutonem i okrążającym go Charonem. 
Dowodzą tego zarówno coraz liczniejsze pub
likacje na ten temat, jak i plany eksperymen
tów astronautycznych, mających na celu do
starczenie bezpośrednich informacji o ciałach 
tworzących ten niezwykły układ. Do realizacji 
pierwszego z nich uczeni amerykańscy mieliby 
przystąpić jeszcze w tym dziesięcioleciu (Ura
nia nr 1/1993, str. 19), do drugiego natomiast 
dopiero na początku przyszłego stulecia, choć
— chcąc otrzymać możliwie najwięcej danych 
o Plutonie i jego księżycu — nie można z tym 
zbyt długo zwlekać. Sądzi się przecież, że pla
neta tylko sezonowo otacza się powłoką ga
zową i że ta rzadka atmosfera w roku 2020 
przestanie istnieć. Po prostu Pluton znajdzie 
się wtedy już dalej od Słońca, w związku z czym 
temperatura na nim znacznie się obniży, toteż 
tworzące ową atmosferę gazy zamarzną i w po-
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staci „śniegu” opadną na jego powierzchnię. 
Krótko mówiąc — atmosfera ta nie jest trwała, 
pojawia się jedynie wtedy, gdy planeta prze
chodzi przez peryhelium swej orbity. A ponie
waż jednego obiegu Słońca dokonuje w ciągu 
247 lat, na następne lato Plutona trzeba cze
kać ponad dwa stulecia (zacznie się ono do
piero w połowie 23 wieku). A  zatem pośpiech 
z realizacją wspomnianych wyżej eksperymen
tów astronautycznych jest w pełni uzasadniony.

Drugi z wymienionych eksperymentów as
tronautycznych ma oczywiście dużo bogatszy 
program badawczy. Przewiduje on bowiem wy
słanie ku Plutonowi sondy kosmicznej, składa
jącej się z dwóch identycznych próbników, które 
na krótko przed zbliżeniem się do celu mają 
się rozdzielić i dalej pomknąć już po samo
dzielnych trajektoriach. Mają one być tak do
brane, aby próbniki przeleciały obok Plutona 
w odstępie 3.2 dnia (połowa okresu rotacji pla
nety i obiegu jej księżyca), toteż za jednym 
zamachem możnaby zbadać całą jego powierz
chnię (na obrazach przekazywanych z najmniej
szej odległości byłoby widać utwory o średnicy 
powyżej 2 km). A oto harmonogram tego jak
że obiecującego eksperymentu astronautyczne- 
go: 15 XI 2001 -  start z Ziemi, 20 V  2006 -  
przelot sondy obok Jowisza, 27 VI 2015 — 
dotarcie sondy do Plutona.

Wg Astronomy (No 5/1992)
Stanisław R. Brzostkicwicz

Pierwszy obiekt pozaplutonowy

Długo musieliśmy czekać na odkrycie obiektu 
okrążającego Słońce poza orbitą Plutona. Wre
szcie się to udało, a szczęściarzami, którzy te
go dokonali są astronomowie amerykańscy D a
vid J e w i 11 i Jane L u u. Analizując zdjęcie 
uzyskane 30 sierpnia 1992 roku za pomocą 2.2 
metrowego teleskopu Obserwatorium Uniwer
sytetu Hawajskiego (Mauna Kea) zauważyli po
dejrzany obiekt 23 wielkości gwiazdowej. Po
czątkowo sądzili, że mają do czynienia ze słabą 
gwiazdą, lecz dalsze obserwacje przeczyły te
mu, gdyż owa rzekoma gwiazda wolno prze
mieszczała się na tle gwiazdozbioru Ryb. Opie
rając się na tym skromnym materiale obserwa
cyjnym Brian M a r s d e n obliczył przybliżoną 
efemerydę zagadkowego obiektu i dzięki temu 
miesiąc później został on ponownie zaobser
wowany, tym razem na zdjęciach uzyskanych 
27 i 28 września za pomocą 3.5 metrowego

teleskopu NTT na La Silla (Chile) przez Alai- 
na S m e t t e  (ESO) i Christiana V a n d e r -  
r i e s  t a  (Obserwatorium Meuden pod Pary
żem). Wykorzystując powyższe obserwacje Mar- 
sen obliczył, że obiekt 1992 QB 1 (oznaczenie 
prowizoryczne odkrytego ciała) aktualnie znaj
duje się w odległości od Słońca 41 j. a. (około 
6000 min km) i że pełnego obiegu swej orbity 
dokonuje w ciągu około 262 lat. W chwili obe
cnej jest on więc zdecydowanie dalej położony 
niż Pluton, ale w peryhelium — na co wska
zują obserwacje wykonywane w listopadzie — 
najprawdopodobniej zbliża się do orbity Urana. 
A  zatem obiekt 1992 QB 1 miałby się poru
szać po orbicie o dość dużym mimośrodzie.

Tin najdalszy aktualnie obserwowany obiekt 
Układu Słonecznego wywołał oczywiście wiel
kie poruszenie wśród planetologów. Przyjmu
jąc rozsądne albedo (5-10% ) miałby on około 
200 km średnicy, czyli pod względem rozmia
rów przypominałby Chirona (1977 UB) i Pho- 
lusa (1991 DA), lecz te — jak wiadomo — nie 
oddalają się tak daleko od Słońca. W związku 
z tym niektórzy się zastanawiają, czy obiekt 
1992 QB 1 nie jest przypadkiem olbrzymią ko
metą, która — podobnie jak w lutym 1991 ro
ku oddalająca się kometa Ilalleya — wybuch
ła i przez to znacznie pojaśniała. Niestety, tę 
nęcącą hipotezę trzeba zdaje się odrzucić, a w 
każdym razie przeczy jej utrzymująca się co 
najmniej w ciągu miesiąca stabilna jasność no
wo odkrytego obiektu. Może więc — sądzą in
ni — jest to planetoida pokryta materiałem bo
gatym w związki organiczne nadające jej czer
wonawe zabarwienie?

Wg The Messenger 1990, No. 70
Stanisław R. Brzostkicwicz

Io trzynaście lat później

Odkrycie wulkanizmu na Io to jedna z naj
większych niespodzianek całej misji sond Voya
ger. No bo któż mógł przypuszczać, że na tak 
małym ciele niebieskim znajdują się czynne wul
kany i że to one głównie kształtują jego topo
grafię? Od czasu tego sensacyjnego odkrycia 
upłynęło już kilkanaście lat i planetolodzy chcie
liby wiedzieć, czy w tym okresie zaszły tam ja 
kieś zmiany i ewentualnie jakiego są one cha
rakteru? Ponadto materiał uzyskany za pomo
cą sond Voyager nie pozwolił udzielić odpo
wiedzi na wiele innych, równie ważnych pytań. 
Wystarczy powiedzieć, że mimo jego wnikliwej
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Wybuch wulkanu na satelicie Jowisza Io na obrazie uzyskanym ze zdjęć wykonanych przez sondy Voyager.

analizy nie udało się planetologom dowiedzieć, 
dlaczego głównym składnikiem skorupy Io są 
związki siarki, czy jego atmosfera ma wszędzie 
jednakową gęstość, czy zamarza na nocnej stro

nie księżyca, jak daleko sięga, ile materii z niej 
umyka i uzupełnia plazmowy pierścień Jowi
sza? Oto niektóre tylko pytania, jakie planeto- 
lodzy od dawna sobie zadają i na jakie chcieli
by już dziś uzyskać odpowiedzi.

Niestety, w tym przypadku astronomia na
ziemna jest prawie zupełnie bezradna. Nawet 
podczas opozycji układ Jowisza znajduje się od 
nas zbyt daleko, by za pomocą największych 
nawet teleskopów dostrzec na powierzchni Io 
jakieś szczegóły. Co więcej — atmosfera tego 
księżyca składa się niemal wyłącznie z tlenków 
siarki, toteż najlepiej byłoby ją badać w nad
fioletowej części widma, a to promieniowanie 
— jak wiadomo — pochłania atmosfera na

szej planety. Pomiary takie trzeba zatem prze
prowadzać spoza ziemskiej atmosfery, do cze
go postanowiono wykorzystać krążący od trzech 
lat wokół Ziemi teleskop Kosmiczny Hubble’a. 
Wykonane za jego pomocą w roku 1992 ob
serwacje wykazały, że atmosfera Io rozpoście
ra się jedynie do odległości odpowiadającej 1.5 
jego średnicy, czyli jest aż trzy razy cieńsza niż 
do tej pory sądzono (miała mieć grubość rów
ną 5 średnicom księżyca). Ma ponadto różną 

gęstość, wiele tu zależy od charakteru obszaru, 
nad którym pomiarów dokonano. Bo wpraw
dzie głównymi źródłami atmosferycznych tlen
ków siarki są erupcje wulkaniczne, ale pocho
dzą również z zamarzłych skał skorupy, paru

jących pod wpływem promieniowania słonecz
nego. Dotyczy to oczywiście jedynie dziennej 
półkuli Io.

A  czy w ciągu tych kilkunastu lat na po-
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wierzchni Io zaszły jakieś zmiany? Za pomocą 
teleskopu kosmicznego Hubble’a w roku 1992 
otrzymano obrazy księżyca, na których zostały 
zarejestrowane szczegóły o średnicy powyżej 240 
km, czyli ich siła rozdzielcza jest dużo gorsza 
od siły rozdzielczej obrazów uzyskanych z naj
mniejszej odległości za pomocą sond Voyager. 
Po prostu widać na nich szczegóły mniej wię
cej tej wielkości, jakie okiem nieuzbrojonym 
możemy z Ziemi dostrzec na powierzchni na- 
gzego Księżyca. Żeby więc można było zrobić 
jakieś porównanie, obrazy otrzymane przed la
ty za pomocą kamer Voyagerów trzeba było 
poddać odpowiedniej obróbce, by po takim 
„zmodyfikowaniu” miały identyczną lub przy
najmniej zbliżoną rozdzielczość. Dokonana po 
takiej obróbce analiza tych obrazów z obraza
mi uzyskanymi za pomocą teleskopu kosmicz
nego Hubble’a wykazała, że na „geologicznie” 
aktywniejszej półkuli Io nie widać wyraźnych 
zmian, chociaż od czasu przelotu sond Voy
ager przez układ Jowisza upłynęło 13 lat i w 
związku z tym oczekiwano innego wyglądu pew

nych okolic księżyca. Niewielkie różnice zau
ważono jedynie w wyglądzie dwóch obszarów, 
mających po około 320 km średnicy, chociaż 
brak co do tego „stuprocentowej” pewności. 
Stanowi to dużą zagadkę dla planetologów, po
nieważ aktywność wulkaniczna Io jest — we
dług danych otrzymanych za pomocą sond 
Voyager — na tyle silna, że spodziewano się 
dużo wyraźniejszych zmian. Czyżby występo
wały tam jakieś procesy, które towarzyszą eru
pcjom wulkanicznym i przywracają poprzedni 
wygląd terenu w okolicy danego wulkanu? W 
ten sposób powierzchnia Io przez długi okres 
pozostawałaby taka sama lub zmiany na niej 
byłyby bardzo małe.

Na rozwiązanie tej zagadki przyjdzie nam 
chyba czekać co najmniej dwa lata. Dopiero 
bowiem w roku 1995 do układu Jowisza ma 
dotrzeć sonda Galileo, a jednym z jej zadań 
jest właśnie dostarczenie nowych, pełniejszych 
informacji o księżycach galileuszowych. Może 
zatem już za dwa lata Io odsłoni swą tajemnicę?

Stanisław R. Brzostkiewicz

KRONIKA HISTORYCZNA

Ziemio stań!

Przed dwudziestu laty obchodziliśmy pięć
setną rocznicę urodzin Mikołaja K o - 
p e r n i k a. W tym roku upływa 450 lat 
od śmierci wielkiego astronoma i tyleż 
samo od wydania jego dzieła, które — o 
czym chyba dziś już nie trzeba nikogo prze
konywać — odegrało doniosłą rolę w roz
woju nauk przyrodniczych i zapisało się 
złotymi głoskami w dziejach kultury. Pa
miętano o tym nawet podczas drugiej woj
ny światowej, bo wtedy właśnie wypadła 
czterechsetna rocznica śmierci Koperni
ka. W tym czasie nasz kraj był pod oku
pacją hitlerowską, o normalnym uczcze
niu tej rocznicy w Polsce nie mogło być 
mowy, ale w wielu krajach świata obcho
dzono ją uroczyście. Największa zaś im
preza na cześć polskiego astronoma i jego 
dzieła odbyła się w Nowym Jorku, gdzie 24 
maja 1943 roku w słynnej Carnegie Hall

zebrało się około półtora tysiąca delega
tów różnych instytucji i towarzystw na
ukowych, a także reprezentantów rozpro
szonej po całym globie Polonii. Nawet w 
tych strasznych czasach świat nie zapom
niał o Koperniku i jego dziele.

Uroczystość w Carnegie Hall rozpo
częła się od odtworzenia dźwięków dzwo
nu Zygmunta. Następnie odegrano hymn 
polski i amerykański, po czym zebranych 
powitał ówczesny prezydent Fundacji Koś
ciuszkowskiej, a po nim głos zabierali wy
bitni przedstawiciele nauki i kultury z ca
łego świata. Na szczególną uwagę zasługu
je wystąpienie Joela S t e b b i n s a, peł
niącego w tym czasie funkcję prezydenta 
Amerykańskiego Tbwarzystwa A strono
micznego, który powiedział między inny
mi co następuje: „Astronomowie Amery
ki radzi są, iż dane im jest zjednoczyć się w 
uznaniu zasług Kopernika (...) Przeżywa
my obecnie zmiany tak rewolucyjne i mo-
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że podobnie mało zwracamy na nie uwa
gę, jak za czasów, kiedy polski duchowny 
wytrącał ludzkość ze stałego i uprzywile
jowanego położenia w środku Wszech
świata. Przed mniej niż 25 laty astrono
mowie debatowali nad rozmiarami Gala
ktyki, której jednym z członków jest Słoń
ce, nad położeniem w niej Słońca i nad 
możliwością istnienia innych galaktyk po
za naszą. Obecnie panuje już zgodność w 
poglądach na te zagadnienia. Galaktyka 
nasza liczy w średnicy 100 000 lat świetl
nych, przy czym Słońce odległe jest od jej 
środka o więcej, niż połowę promienia (...) 
Począwszy od Kopernika, naprzód Ziemia, 
następnie Słońce, a wreszcie i cała Gala
ktyka zostały pozbawione roli środkowe
go położenia (...) Słońce jest pospolitą 
gwiazdą, znajdującą się w pospolitym miej
scu, pospolitej galaktyce, ale jesteśmy prze
konani, że Kopernik żył na niezwykłej pla
necie, w niezwykłej epoce i, zbyteczne do
dawać, był wyjątkowym człowiekiem.”

A co tego dnia działo się w ojczyźnie 
wielkiego astronoma? Otóż w kraju nad 
Wisłą także świętowano czterechsetną ro
cznicę śmierci Kopernika i to na przekór 
hitlerowskiemu okupantowi, który urucho
mił cały swój aparat propagandowy dla u- 
dokumentowania jego „niemieckości”. Po
licja hitlerowska w Warszawie była tego 
dnia wyjątkowo czujna, usiłowała nie do
puścić do jakichkolwiek manifestacji ze 
strony społeczeństwa polskiego, lecz mi
mo grożących represji członkowie Szarych 
Szeregów złożyli wieniec u stóp pomnika 
Kopernika.' Ponadto w kościele pod wez
waniem Św. Aleksandra odbyła się z u- 
działem wybitnych przedstawicieli naszej 
nauki i kultury tajna Msza Św. „za — jak 
głosił skromny zapis w zakrystii — duszę 
śp. Mikołaja”. Jeden zaś z uczestników tej 
niezwykłej uroczystości uczcił pamięć wiel

kiego astronoma deklamując następujący 
wiersz okolicznościowy:

D ziś mija lat czterysta, gdy nad księgą swoją,
Z  Norymbergii przysłaną, dokonał żywota 
Potentat, dla którego całą jego zbroją —
Owa księga, cenniejsza ponad góry złota.
Ta księga, którą M ocarz ten poruszył Ziem ię 
I wstrzymał w biegu Słońce, tworząc nowe

dzieje,
Opromienia swym blaskiem całe polskie

plemię,
Co dziś pod stopą zbirów krew niewinną leje. 
Ziem io stań! i otrząśnij z siebie to plugastwo!
Co światu śmie narzucać swe niecne bezprawie. 
Spuściznę Kopernika — to nasze bogactwo — 
Chcą przywłaszczyć swej rasie w tej wojennej

wrzawie.
Z iem io stań! uczcij pamięć Syna ponad syny,
Co z pęt Ciebie wyzwolił i na wieczne czasy 
Królowej Nauk stworzył m ocne podwaliny,
A  Tobie własnoręcznie wymościł szlak trasy. 
Ziem io stań! i wraz z nami wznieś do Niebios

modły
Za duszę Mikołaja, co  przed tronem Boga 
Wyjedna dla nas łaskę, by ciemiężca podły 
Sczezł, by jego u nas nie postała noga.

Powyższy wiersz to jeszcze jeden prze
jaw kultu Kopernika w jego Ojczyźnie. Dla 
młodego pokolenia Polaków może nie być 
całkiem zrozumiały, bo przecież żyjemy w 
wolnym i niepodległym kraju, nikt już dziś 
nie robi zakusów na narodowość naszego 
astronoma, nawet Niemcy uważają go za 
Polaka. Jednak ten okupacyjny wiersz przy
pominamy nie tylko po to, by uczcić pa
mięć bohaterów tamtych dni, ale i ze wzglę
du na słowa refrenu. Ziemio stań! — ape
luje autor do naszej planety i jego poe
tyckie wezwanie od razu kojarzy się z wy
darzeniami, które rozegrały się w czasach 
biblijnych, a ściślej mówiąc — podczas pod
boju przez Izraelczyków krainy Kanaan 
(obszar Palestyny położony na zachód od 
Jordanu). Wtedy to bowiem — dowiadu
jemy się z Biblii — przewodzący drugiemu 
pokoleniu plemion izraelskich Jozue stawił 
czoła wojskom koalicji pięciu monarchów

* W ieniec pod pomnikiem Kopernika w Warszawie złożyli studenci polonistyki działającego tajnie Uniwer
sytetu Warszawskiego: Tadeusz G a j c y ,  Zdzisław S t r o i ń s k i  i W acławB o j a r s k  i. Ten ostatni został 
ranny podczas tej akcji i ujęty przez Niemców, lecz nie zdradził nikogo. Po kilkunastu dniach zmarł w 
szpitalu więziennym, a dwaj pozostali uczestnicy działali dalej w podziemiu. Zginęli podczas Powstania 
Warszawskiego.
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(Adoni-Sedek, Hoham, Piram, Jafia i De- 
bir) i pokonał jc w bitwie pod Bet-Cho- 
ron, chcąc zaś zyskać na czasie, mówi Księ
ga Jozuego — rozkazał Słońcu zatrzymać 
się nad terenem toczonych walk. A ponie
waż na to wydarzenie powoływali się póź
niej przeciwnicy teorii heliocentrycznej Ko
pernika, warto przypomnieć odpowiedni 
fragment Pisma Świętego, który ma nas
tępujące brzmienie (cytujemy za Biblią T y 
siąclecia): „W dniu, w którym Jahwe po
dał Amorytów w moc synów Izraela, rzekł 
Jozue w obecności Izraelitów:

Stań, słońce, nad Gibeonem.
I ty, księżycu, nad doliną Ajjalonu,
I zatrzymało się słońce,
i stanął księżyc,
aż pomścił się lud nad wrogami swymi.”

Biblijne słowa zostały przez niektórych 
teologów odczytane dosłownie i stanowiły 
jeden z argumentów podważających praw
dziwość teorii Kopernika. Najboleśniej od
czuł to chyba Galileusz, który swymi ob
serwacjami starał się udowodnić słuszność 
podstawowych założeń polskiego astrono
ma, a jednocześnie jego teorię umiejętnie 
propagował. Niestety, musiał wyrzec się 
tej idei i ostatnie lata swego życia spędzić 
samotnie w Arcetri pod Florencją. Ale wy
rok wydany 22 czerwca 1633 roku przez 
inkwizycję rzymską to nie tylko dramat 
Galileusza, ale i wszystkich wierzących lu
dzi nauki. Włoski uczony też był przecież 
człowiekiem głęboko religijnym i absolut
nie nie miał zamiaru podważać prawdy bi
blijnej, bo — jak pisał w liście do swego 
ucznia Benedykta C a s t e l i e g o  — „Pis
mo Święte nie może się mylić”, ale — do
dawał — „mylić się może ten, kto je inter
pretuje”. Miał rację, lecz w tym czasie teo
ria geocentryczna Klaudiusza P t o l e m e 
u s z a  była powszechnie akceptowana cho
ciaż odkrycia Galileusza mocno naruszyły 
jej podstawy, to jednak nie mogły jeszcze 
zdecydowanie przechylić szali zwycięstwa 
na rzecz teorii heliocentrycznej Koperni
ka. Co więcej — odkrycia te można było 
ostatecznie wytłumaczyć kompromisowym,

geo-heliocentrycznym modelem Tychona 
B r a h e g o. Ale w miarę upływu czasu 
przybywało faktów, które całkowicie po
twierdzały słuszność założeń polskiego as
tronoma i w końcu jego dzieło zostało zdję
te z indeksu ksiąg zakazanych. Mimo to 
wyrok wydany na Galileusza pozostawał w 
mocy i uchodził za symbol rzekomego kon
fliktu nauki z religią.

Nadzieja na pozytywne załatwienie 
„sprawy Galileusza” pojawiła się 10 listo
pada 1979 roku podczas plenarnej sesji 
Papieskiej Akademii Nauk. Wtedy to bo
wiem papież Jan Paweł II, przyjmując człon
ków Akademii na audiencji z okazji stule
cia urodzin Alberta E i n s t e i n a ,  wyra
ził życzenie, by podjęto badania nad histo
rią kontrowersji między włoskim uczonym a 
Kościołem, a 3 lipca 1981 roku ustanowił 
Papieską Komisję do spraw studiów nad 
dziejami sporu ptolemejsko-kopernikań- 
skiego w XVI i XVII wieku. Prace tej ko
misji trwały 11 lat, w tym czasie dokonano 
rozległych i wyczerpujących badań doku
mentów archiwalnych, odbyto wiele na
rad. Dowiadujemy się o tym z relacji kar
dynała Paula P o u p a r d a ,  który pod
czas odbytej 1 października 1992 roku os
tatniej sesji plenarnej Papieskiej Akade
mii Nauk między innymi powiedział: „... 
sędziowie Galileusza, nic umiejąc oddzie
lić prawd wiary od twierdzeń tradycyjnej 
kosmologii, doszli do błędnego przekona
nia, że przyjęcie rewolucyjnej teorii ko- 
pernikańskiej — zresztą w tamtym okre
sie jeszcze nie do końca udowodnionej — 
w nieunikniony sposób wstrząsnęłoby pod
stawami tradycji katolickiej, i że w związ
ku z tym było ich obowiązkiem wydanie 
zakazu jej nauczania. Tfen subiektywny błąd 
oceny, dla nas dzisiaj tak oczywisty, kazał 
im także zastosować wobec Galileusza ka
rę dyscyplinarną...”

I tak oto po blisko 360 latach Galile
usz mógł być w pełni zrehabilitowany. Aktu 
tego dokonał Ojciec Święty, który w prze
mówieniu wygłoszonym podczas wspom
nianej sesji plenarnej Papieskiej Akademii



5/1993 URANIA 155

Nauk uzasadnił tę decyzję, mówiąc mię
dzy innymi co następuje: „Począwszy od 
epoki Oświecenia aż do naszych czasów 
sprawa Galileusza stanowiła swoisty mit, 
który ukształtował obraz wydarzeń dość 
daleki od rzeczywistości. Widziana w tej 
perspektywie, była ona symbolem rzeko
mego odrzucenia przez Kościół postępu 
naukowego, czyli dogmatycznego „obsku
rantyzmu”, sprzecznego z wolnym poszu
kiwaniem prawdy. Mit ten odegrał donios
łą rolę w kulturze: przyczynił się do u- 
twierdzenia wielu rzetelnych ludzi nauki 
w przekonaniu, że duch nauki i jej etyka 
poszukiwania prawdy są nie do pogodze
nia z wiarą chrześcijańską (...) Wyłania się 
tu wniosek, że różne dyscypliny wiedzy wy
magają stosowania różnych metod. Gali
leuszowi, który wynalazł w praktyce me
todę eksperymentalną, intuicja genialne
go fizyka oraz liczne argumenty pozwoliły 
dojść do przekonania, że tylko Słońce mo
gło stanowić centrum znanego wówczas 
świata, to znaczy systemu planetarnego. 
Błąd teologów opowiadających się za cen
tralnym położeniem Ziemi polegał na tym, 
że sądzili oni, iż nasza wiedza o fizycznej 
strukturze wszechświata była nam w pe
wien sposób narzucona przez dosłowne ro
zumienie Pisma Świętego (...) W rzeczy
wistości Pismo Święte nie zajmuje się szcze
gółami budowy fizycznej świata, którego 
poznanie odbywa się dzięki ludzkiemu doś
wiadczeniu i rozumowaniu. Istnieją dwa 
rodzaje wiedzy: ta, która ma źródło w Ob
jawieniu, i ta, którą rozum może odkryć 
własnymi siłami.” ’

Ziemio stań! — chciałoby się ponowić 
apel skierowany do naszej planety przez 
autora okupacyjnego wiersza. Tym razem 
okazją do powyższego wyznania poetyc
kiego jest oczywiście rehabilitacja Gali
leusza, co nastąpiło podczas pontyfikatu 
Jana Pawła II, który zresztą zainicjował

ten proces i był nim osobiście zaintereso
wany. Nic więc dziwnego, że nazajutrz po 
wystąpieniu Ojca Świętego kom entator 
Włoskiego Radia powiedział: „Polak Ko
pernik rozpoczął całą sprawę — Polak Pa
pież ją zamknął”. Cóż więc można dorzu
cić do tych jakże przyjemnie brzmiących 
„dla polskiego ucha” słów?

Stanisław R. Brzostkicwicz

Władysław Midowicz (1907-1993)

W dniu 15 lutego 1993 roku zmarł mgr 
Władysław M i d o w i c z ,  geograf, wielki 
miłośnik gór, były kierownik Obserwato
rium M eteorologiczno-Astronomicznego 
na Popie Iwanie (2022 m n.p.m.) w paśmie 
Czarnohory.

Władysław Midowicz urodził się 28 ma
ja 1907 roku w Mikuliczynie nad Prutem u 
podnóża Karpat Wschodnich. Lata dzie
cięce spędził w Stanisławowie i Lwowie, 
gimnazjum ukończył w Białej Krakowskiej. 
Dyplom magistra geografii uzyskał w U ni
wersytecie Jagiellońskim specjalizując się 
w meteorologii i klimatologii. Pod koniec 
lat dwudziestych i w latach trzydziestych 
dał się poznać jako aktywny członek Pol
skiego Tbwarzystwa Tatrzańskiego m. in. 
zakładając terenowe oddziały Towarzystwa 
na Podbeskidziu, a także wytyczając i zna
kując liczne szlaki turystyczne. W latach 
1932-1937 kierował schroniskiem na M ar
kowych Szczawinach pod Babią Górą.

W grudniu 1937 roku mgr Midowicz 
otrzymał propozycję objęcia stanowiska 
kierownika nowego Obserwatorium Me- 
teorologiczno-Astronomicznego na Popie 
Iwanie. Już z początkiem 1938 roku prze
nosi się wraz z żoną Antoniną i kilkulet
nim synem do niewykończonego jeszcze 
budynku Obserwatorium. Mimo, iż nie jest 
astronomem, w pełni docenia doniosłość 
planowanych badań astronomicznych w no-

* Pełny tekst wystąpienia Ojca Świętego został opublikowany w L ’Osscn’atorc Romano (nr 1/1993, str. 
23-26). Zamieszczono tam również relację kardynała Paula Pouparda z prac komisji badającej sprawę 
Galileusza i okolicznościowy artykuł pióra ks. prof. Michała Hellera.
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wej placówce, której oficjalne otwarcie nas
tąpiło 29 lipca 1938 roku (por. artykuły w 
Uranii nr 4/1989 oraz 2/1992). W trakcie 
niespełna dwóch lat pobytu w Czarnoho
rze Władysław Midowicz oprócz funkcji 
administracyjnych zakłada stację meteo
rologiczną I rzędu i sam dokonuje więk
szości obserwacji meteorologicznych.

W dniu 18 września 1939 roku wraz z 
częścią personelu opuszcza budynek Ob
serwatorium na Popie Iwanie zabierając 
ze sobą obiektywy 33 cm astrografu i 25 
cm refraktora. Optykę tę deponuje nas
tępnie na Węgrzech, chroniąc ją tym sa
mym przed zniszczeniem.

Okres wojny mgr Midowicz spędził w

Wielkiej Brytanii w wojskowych służbach 
meteorologicznych. Po wojnie kontynuuje 
pracę meteorologa na Malajach i wreszcie 
w Australii. Do Polski powraca w 1967 
roku, osiedlając się w Wieliczce.

Wśród miłośników gór Władysław M i
dowicz znany jest jako autor wielu prze
wodników turystycznych, artykułów kra
joznawczych, reportaży i wspomnień, wre
szcie jako autor książki Życie i sny Tymo
teusza Średniaka, będącej zbeletryzowaną 
autobiografią.

Pogrzeb mgr Władysława Midowicza 
odbył się 24 lutego 1993 roku w Wieliczce 
koło Krakowa.

Jerzy M. Krcincr

OBSERWACJE

Komunikat Sekcji Obserwacji Słońca 
PTMA, styczeń 1993

Wyniki obserwacji Słońca w styczniu 1993 
r. przysłało 11 obserwatorów: Krzysztof 
C z a r t ,  Grzegorz C z e p i c z e k ,  Bar
tosz D ą b r o w s k i ,  Janusz W. K o s i ń 
ski ,  Jerzy Ł  ą g i e w k a, Wiktor M a 
j e w s k i ,  Andrzej P i l s k i ,  Sebastian 
Sobersk i ,  Stanisław Świerczyński ,  
Mieczysław S z u l c  i Jerzy Z a g r o d 
nik.  Łącznie wykonano 121 obserwacji 
w 27 dniach. Średnie dzienne względne 
liczby Wolfa w styczniu 1993 r. wyniosły:

1 ... 53 9........79 17.... ....67 25.... 30

... 39 10.......102 18.........70 26.... ... -

3 ...41 11........80 19.... ....61 27.... 40
4 ...44 12........99 20.... ....48 28.... 35
5 ...58 13...,....91 21.... ....37 29.... 36
6 - 14........79 22.... ....37 30.... 39

7 15...,.... 61 23.... ....32 31.... ....30
8 ...61 16...,.... 59 24....

Średnia miesięczna względna liczba 
Wolfa w styczniu 1993 r. wynosi 55.9 (53.8). 
Średnia względna liczba Wolfa z obrotu 
Słońca No. 1864 wynosi 66.5 (68.1). W 
nawiasach podano średnie liczone bez 
współczynników obserwatorów.

Janusz W. Kosiński

TO I OWO

Tajemnica piramidy Cheopsa

Każdy potrafi znaleźć w nocy kierunek 
północny posługując się do tego celu 
Gwiazdą Polarną. Prawie każdy wie rów
nież, że skutkiem precesji oś obrotu Zie
mi przemieszcza się, zataczając — raz na 
25 800 lat — stożek, w wyniku czego bie
gun niebieski, tj, punkt ku któremu wska

zuje oś Ziemi, zakreśla na tle gwiaździs
tego nieba wielkie koło. Jeśli akurat biegun 
wypada w pobliżu jakiejś jasnej gwiazdy, 
to gwiazda ta pełni rolę gwiazdy polarnej. 
Obecnie jest nią a  Małej Niedźwiedzicy 
(albo a  Ursaę Minoris). Ale na przykład 
cztery i pół tysiąca lat temu północny bie
gun nieba znajdował się w pobliżu innej 
jasnej gwiazdy: a  Smoka (albo a  Draco-
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nis). I z nią właśnie wiąże się zabawna 
historia jednej z wielu domniemanych ta
jemnic piramidy Cheopsa.

Najdłuższy z wewnętrznych korytarzy, 
albo inaczej tuneli wejściowych tej pira
midy wycelowany jest ku północy (rys. 1). 
Gdyby jego nachylenie było równe 30 sto
pniom, bo taka — mniej więcej — jest

Rys. 1. Przekrój N -S piramidy Cheopsa. Jeden z 
korytarzy celuje w przybliżeniu ku północnemu bie
gunowi nieba.

szerokość geograficzna miejsca, gdzie stoi 
piramida, to obserwator znajdujący się w 
jej środku widziałby przez otwór tunelu 
północny biegun nieba. Nachylenie tune
lu wynosi jednak tylko — zapamiętajmy tę 
liczbę — 26 i pół stopnia. Oznacza to, że 
tunel wycelowany jest ku punktowi znaj
dującemu się trzy i pół stopnia poniżej 
bieguna. Na początku 19-tego wieku zna
ny astronom John H e rs  c h e 1 wysunął w 
związku z tym hipotezę, że w czasach gdy 
budowano piramidę gwiazda a Smoka 
znajdowała się właśnie w takiej odległości 
od bieguna, dzięki czemu raz na dobę, w 
dolnej kulminacji, znajdując się dokład
nie poniżej bieguna, stawała się tym obie
ktem ku któremu celuje tunel piramidy. A 
więc jeszcze jedna historia z cyklu: „wie
dza tajemna kapłanów egipskich”. Ale nie 
tylko. Ustalenie kiedy to było pozwolić 
mogło na uściślenie daty budowy pirami
dy. Okazuje się, że a Smoka Znajdowała 
się w odległości 3 i pół stopnia od bieguna 
dwukrotnie: w roku 2100 i 3300 przed na
szą erą.

Niestety, żadna z tych dat nie zgadza 
się z tym co wiemy z badań egiptologicz- 
nych: Piramida Cheopsa powstała około 
roku 2800 przed naszą erą. TU dygresja: 
Nie będąc egiptologiem, nie potrafię 
stwierdzić, czy w czasach gdy John Her- 
schel wysunął swoją hipotezę zgodność by
ła lepsza. Że tak mogło być, sugeruje słyn
ne zawołanie Napoleona: „Żołnierze, czter
dzieści wieków patrzy na was!” Wynika
łoby z niego, że towarzyszący mu w wypra
wie do Egiptu uczeni datowali powstanie 
piramidy Cheopsa na około 2200 r. p.n.e.

Do hipotezy Herschela powracano wie
lokrotnie. Robili to również astronomo
wie, choć mogli wnieść do niej tylko drob
ne poprawki; wszak nasza wiedza o prece
sji nie zmieniła się tak bardzo w ciągu 
ostatnich 200 lat! Przed kilku laty sprawą 
zajął się ponownie R. L. Wa 1 k e r z U. S. 
Naval Observatory. I to on właśnie podał 
wreszcie rozwiązanie zagadki, tyle że nie 
mające nic wspólnego z astronomią! Wal
ker zauważył mianowicie, że najprostszy 
sposób budowy pochyłego chodnika lub 
korytarza polega na odpowiednim ukła
daniu bloków kamiennych. Ot, na przy-

Rys. 2. Schemat budowy chodnika, lub korytarza na
chylonego pod kątem, którego tangens równa się 1/2.

kład tak, jak to pokazuje rys. 2. Czytelnik 
bez trudu zauważy, że kąt jaki się przy tym 
uzyskuje ma tangens równy 1/2. A  ile wy
nosi sam kąt? Wystarczy zajrzeć do tablic, 
lub użyć kalkulatora, by stwierdzić że wy
nosi on właśnie 26 i pół stopnia!

Mimochodem nasuwa się taka oto re
fleksja. Przez blisko dwieście lat, gdy „obo-
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wiązywała” hipoteza Hcrschela i gdy w grę 
wchodziła „wiedza tajemna kapłanów egi
pskich”, sprawa ta przyciągała zaintereso
wanie wielu osób. Tymczasem rozwiąza
nie zagadki, jakie podał Walker, nie spot
kało się praktycznie z żadną reakcją. Jak 
dotąd nie znalazł się nikt chętny do rozko

pania wierzchniej warstwy powierzchni 
chodnika, po to by przekonać się, czy znaj
dują się pod nią bloki ułożone tak, jak to 
przedstawia rys. 2. No cóż, kolejna zagad
ka piramidy Cheopsa przestała być taje
mnicą...

Józef Smak

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

Słońce: Deklinacja Słońca stale maleje, w 
związku z czym dni stają się coraz krótsze: 
w Warszawie 1 sierpnia Słońce wschodzi o 
4h56m, zachodzi o 20h27m, a 31 sierpnia 
wschodzi o 5h45m, zachodzi o 19h26m. W 
sierpniu Słońce wstępuje w znak Panny.

Sierpień 1993 r.

- 4 wielkości. M a r s  i J o w i s z  widocz
ne są jeszcze na wieczornym niebie nad 
zachodnim horyzontem. Mars przechodzi 
w tym miesiącu z gwiazdozbioru Lwa do 
gwiazdozbioru Panny, ale jest daleko od 
Ziemi, dlatego też świeci jak gwiazda +1.7

D an e  dla obserw atorów  Słońca (na 14h czasu w schod .-eu rop .)

Data
1993

P B0 U
Data
1993

P Bo Lo

VIII 1 + 11902 +5982 338960 VIII 17 + 16984 +6975 127906
3 + 11.80 +5.96 312.14 19 + 17.49 +6.83 100.62
5 + 12.58 +6.09 285.70 21 + 18.12 +6.91 74.20
7 + 13.34 +6.22 259.25 23 + 18.73 +6.98 47.76
9 + 14.07 +6.34 232.81 25 +19.32 +7.04 21.34

11 + 14.79 +6.45 206.37 27 + 19.88 +7.09 354.92
13 + 15.50 +6.56 179.93 29 +20.42 +7.13 328.50
15 + 16.18 +6.66 153.49 31 +20.95 +7.17 302.07

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy; 
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
27d4h46m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

Księżyc: Kolejność faz Księżyca jest w sier
pniu następująca: pełnia 2d14h, ostatnia 
kwadra 10d17h, nów 17d21h i pierwsza kwa
dra 24d12h. W apogeum Księżyc znajdzie 
się 7 sierpnia, a w perygeum 19 sierpnia. 
Planety i planetoidy: Ozdobą porannego 
nieba jest ciągle W e n u s, a w pierwszej 
dekadzie miesiąca możemy także poszu
kiwać M e r k u r e g o  nisko nad wschod
nim horyzontem; Merkury świeci jak gwiaz
da około zerowej wielkości, natomiast We
nus błyszczy nad horyzontem jak gwiazda

wielkości, natomiast Jowisz świeci w gwiaz
dozbiorze Panny jak jasna gwiazda -1.8 
wielkości. S a t u r n  widoczny jest przez 
całą noc na granicy gwiazdozbiorów Wod
nika i Koziorożca jako gwiazda +0.3 wiel
kości. U r a n  (6 wielk.) i N e p t u n  (8 
wielk.) widoczne są przez większą część 
nocy, ale nisko nad horyzontem w gwiaz
dozbiorze Strzelca. P l u t o n  widoczny 
jest jeszcze wieczorem na granicy gwiaz
dozbiorów Węża i Wagi, ale tylko przez 
duże teleskopy (ok. 14 wielk. gwiazd.).



5/1993 URANIA 159

Za pomocą lunet możemy próbować 
odnaleźć dwie planetoidy: P a l l a s  wśród 
gwiazd 9.1 wielkości w gwiazdozbiorze 
Pegaza i znacznie jaśniejszą W e s t ę  (6 
wielk.) w gwiazdozbiorze Wodnika. Dla 
łatwiejszego odnalezienia planetek poda
jemy ich współrzędne równikowe dla kilku 
dat. Pallas: l d: rekt. 22h 4.9m, deki. +11041’; 
l l d: rekt. 21h58.0m, deki. +10°28’; 21d: rekt. 
21h50.4m, deki. +8°53’; 31d: rekt. 21h42.9m, 
deki. +7°r. Westa: l d: rekt. 23h2.1m, deki. 
-15°5’; l l d: rekt. 22h56.5m, deki. -16°27’; 
21d: rekt. 22h48.7m, deki. -17°53’; 31d: rekt. 
22h39.7m, deki. -19°11\
Meteory: Od 25 lipca do 18 sierpnia pro
mieniują słynne P e r s e i d y, rój o najbar
dziej regularnej corocznej aktywności. Ra
diant meteorów leży w gwiazdozbiorze Per- 
seusza i ma współrzędne: rekt. 3h4m, deki. 
+58°. Maksimum aktywności przypada o- 
koło 13 sierpnia, a w tym roku warunki 
obserwacji są dobre (Księżyc na kilka dni 
przed nowiem nic przeszkadza swym bla- 
skiehi).

* * *

l d O 20h8ra obserwujemy początek 
przejścia 3 księżyca Jowisza na tle tarczy 
planety.

4d O 4h Merkury znajdzie się w naj
większym zachodnim odchyleniu od Słoń
ca (w odl. 19°). O 6h nastąpi złączenie Sa
turna z Księżycem w odl. 7°.

5d20h24ra Początek zakrycia 1 księżyca 
Jowisza przez tarczę planety.

6d4h Złączenie Merkurego z Polluksem 
(w odl. 8°), jedną z dwóch jasnych gwiazd 
w gwiazdozbiorze Bliźniąt. Do 20h50m na 
tarczy Jowisza widoczny jest cień jego 1 
księżyca, natomiast księżyc 2 zbliża się do 
brzegu tarczy planety, aby o 21h38m rozpo
cząć przejście na jej tle.

7d3h Pluton nieruchomy w rektascen-
sji.

8d O 20h33m obserwujemy koniec zać
mienia 2 księżyca Jowisza. Księżyc ten po
jawi się nagle w polu widzenia lunety z 
prawej strony tarczy (w lunecie odwraca

jącej) w odległości równej prawie prom ie
niowi tarczy od jej brzegu.

15d4h Złączenie Wenus z Księżycem w 
odl. 2°.

19d Od 19hl m do 21h55m księżyc 3 ukry
ty jest za tarczą Jowisza.

20d O l h Saturn w przeciwstawieniu ze 
Słońcem względem Ziemi (w opozycji). O 
18h Mars w złączeniu z Księżycem w odl. 
5°.

21d6h Złączenie Jowisza z Księżycem w 
odl. 6°. Księżyc 1 ukryty jest za tarczą Jo 
wisza, a potem w cieniu planety aż do 22h0m 
(koniec zaćmienia).

22d Księżyc 2 zbliża się do brzegu tar
czy Jowisza by skryć się za nią o 21h31m.

23dl h Wenus w złączeniu z Polluksem 
(w odl. 7°), jedną z dwóch jasnych gwiazd 
w gwiazdozbiorze Bliźniąt. O 4h49m53sSłoń- 
ce wstępuje w znak Panny, jego długość 
ekliptyczna wynosi wówczas 150°.

24d Do 20h46m na tarczy Jowisza wido
czny jest cień jego 2 księżyca.

25d4h Planetoida Pallas w opozycji.
28d O 4h Księżyc znajdzie się w złą

czeniu jednocześnie z dwiema planetami: 
z Neptunem w odl. 3° i z Uranem w odl. 
4°. O 6h planetoida Westa w opozycji.

28d Księżyc 1 zbliża się do brzegu tar
czy Jowisza; o 20h54m obserwujemy po
czątek zakrycia tego księżyca przez tarczę 
planety.

29d10h Górne złączenie Merkurego ze 
Słońcem. Do 20h17m księżyc 1 przechodzi 
na tle tarczy Jowisza i jest niewidoczny; 
natomiast do 21h2m na tarczy planety wi
doczny jest cień tego księżyca.

31d8h Saturn w złączeniu z Księżycem 
w odl. 7°. Od 19h24m księżyc 2 przechodzi 
na tle tarczy Jowisza i jest niewidoczny; o 
20h58m cień tego księżyca pojawi się na 
tarczy planety.

Momenty wszystkich zjawisk podane 
są w czasie wschodnio-europejskim (cza
sie letnim w Polsce).

Opracował G. Sitarski
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Sprzedam „Newtona” 67/400 mm -  500 tys. zł. Sprzedam lub 
wymienię książki astronomiczne i Uranie.

Lech Jaszowski, ul. Chopina 18/27, 43-400 CIESZYN, tel. 22-677
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Druga strona okładki: U góry — kompozycja zdjęć Jowisza i jego czterech księżyców galileuszo- 
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Jak zwykle numer Uranii staraliś
my się tak przygotować, by choćby w 
skromnej mierze zaspokoić bardzo róż
norodne oczekiwania naszych Czytel
ników. Tym, którzy lubią teoretyczne 
problemy astrofizyki polecamy artykuł 
Krzysztofa STANKA o poszukiwaniu 
ciemnej materii we Wszcchświecie. Jest 
to pasjonująca relacja „z pierwszej li
nii frontu” — Autor opisuje na czym 
polega zjawisko soczewkowania gra
witacyjnego, jaki może mieć wpływ na 
wyniki astronomicznych obserwacji i 
czego możemy się dowiedzieć szczegó
łowo badając krzywe blasku milionów 
gwiazd! A  właśnie w takich badaniach 
K. Stanek uczestniczy!

Następny artykuł to gratka dla zain
teresowanych Układem Słonecznym — 
Stanisław BRZOSTKIEW ICZ przed
stawia obszerne podsumowanie wia
domości o Czerwonej Planecie. W  Kro
nice polecamy opis niecodziennego wy
darzenia w Jerzmanowicach, natomiast 
wszystkich obserwatorów bardzo za
chęcamy do uważnego przeczytania 
Poradnika Obserwatora, gdzie rozpisa
liśmy ponownie konkurs na wakacyj
ne zdjęcie nieba.
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Krzysztof Z. Stanek — Warszawa

POSZUKIWANIE CIEMNEJ MATERII WE WSZECHŚWIECIE 
ZA POMOCĄ SOCZEWKOWANIA GRAWITACYJNEGO

Jednym z najważniejszych, nierozwiąza
nych do tej pory problemów astrofizyki i 
kosmologii jest problem tzw. „ciemnej ma
terii” lub też „brakującej masy”, a w szcze
gólności stwierdzenie z czego ta ciemna 
m ateria się składa.

Dlaczego sądzimy, że materia którą 
obserwujemy poprzez wysyłane przez nią 
światło (niekoniecznie widzialne), taka jak 
gwiazdy czy też galaktyki, nie stanowi je
dynego składnika materii we Wszechświe- 
cie? Powodów jest wiele. Jednym z najbar
dziej przekonujących jest potrzeba wyjaś
nienia krzywych prędkości rotacji w ga
laktykach spiralnych (w tym i w naszej G a
laktyce). Obserwując galaktykę spiralną 
możemy wyznaczyć jak zmienia się pręd
kość orbitalna gwiazd lub gazu w tej gala
ktyce w zależności od odległości od cen
trum galaktyki. Gdyby masa galaktyki była 
skupiona głównie w jej centrum (tak jak 
np. w naszym Układzie Słonecznym, gdzie 
Słońce jest znacznie masywniejsze od pla
net), oczekiwalibyśmy, że prędkości orbi
talne v spełniałyby prawo Keplera, czyli 
v(r) ~ r • W przypadku, kiedy część ma
sy byłaby w dysku galaktyki, oczekiwać mo
glibyśmy wolniejszego spadku prędkości 
orbitalnej z odległością od centrum gala
ktyki. Jak się jednak okazuje, nawet bar
dzo daleko od centrum, prędkości te w 
ogóle się nie zmniejszają (krzywe są „płas
kie”)! Ib  pozwala na wyznaczenia masy 
zawartej w dysku i, jak się okazuje, masy 
tej potrzeba znacznie więcej niż to, co ob
serwujemy w postaci świecącej. W przy
padku galaktyk spiralnych, z naszą Gala
ktyką włącznie, aż 90% materii wydaje się 
stanowić ciemna materia (choć istnieją też 
alternatywne wyjaśnienia, w ogóle nie od
wołujące się do ciemnej materii, ale też 
przez ogół astrofizyków nie akceptowane).

Podobny argument pokazuje, że w przy
padku gromad galaktyk do wyjaśnienia ich 
znacznych względnych prędkości, aż 99% 
materii stanowić powinna materia ciemna.

Z  czego składa się ciemna materia? Od
powiedź na to pytanie nie jest znana, choć 
propozycji było i nadal jest wiele. Ogrom
nie popularna w latach osiemdziesiątych, 
a i nadal mająca licznych zwolenników, 
teoria kosmologicznej inflacji proponowa
ła między innymi, że 99% wszelkiej ma
terii we Wszechświecie stanowi materia 
ciemna, składająca się z egzotycznych (i nie 
odkrytych do tej pory) cząstek elem entar
nych. Bez wgłębiania się w szczegóły moż
na powiedzieć, że mimo pewnych sukce
sów taka forma ciemnej materii nie potra
fi wyjaśnić wielu faktów obserwacyjnych.

Część astronomów uważa, iż możliwe 
jest aby brakująca materia składała się ze 
znanych nam na codzień cząstek takich 
jak protony, neutrony i elektrony, skupio
nych w ciała nie wysyłające światła. Jakie? 
— tu propozycji jest wiele, od milion razy 
masywniejszych od naszego Słońca czar
nych dziur, poprzez (mające około 1% ma
sy Słońca) tzw. brązowe karły, jeszcze mniej 
masywne planety, aż do ciał o rozmiarach 
i masach asteroid i komet.

Jak wykryć taką materię? Ponieważ z 
definicji jest ona nieświecąca, możemy li
czyć na jej zbadanie jedynie poprzez efekt 
jaki wywiera ona na m aterię świecącą (po
dobnie jak sam fakt jej istnienia deduku - 
jemy z oddziaływania grawitacyjnego na 
materię świecącą). Możemy spodziewać się, 
że ciemna materia będzie od czasu do cza
su zakiywać materię świecącą (gdyby Księ
życ nie świecił światłem odbitym, o jego 
istnieniu moglibyśmy wnioskować np. z 
przypływów, ale dopiero poprzez obser
wacje zaćmień Słońca moglibyśmy wyzna-
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czyć jego rozmiary, a co za tym idzie gęs
tość itd.) Niestety, okazuje się, że w skali 
Galaktyki zakrycia takie są bardzo rzad
kie, a ponadto, np. w przypadku częścio
wego zakrycia tarczy odległej gwiazdy przez 
międzygwiezdną asteroidę, efekt byłby ra
czej nieobserwowalny.

W sukurs przychodzi nam tytułowe so- 
czewkowanie grawitacyjne. Jak wynika z 
ogólnej teorii względności Einsteina (a i z

Rys. 1. Geometria soczewkowania grawitacyjnego. 
Światło biegnące z prawdziwego źródła Z jest zagina
ne w polu grawitacyjnym soczewki S, tak że obserwa
tor O  widzi dwa źródła pozorne położone w Z \ i Z i 
(dokładniejszy opis znajduje się w tekście artykułu).

teorii grawitacji Newtona, choć liczbowo 
różni się o czynnik 2), materia zakrzywia 
bieg promienii światła przechodzących w 
jej pobliżu (słynne obserwacje zaćmienia 
Słońca w 1919 roku). Ale nie tylko — je 
żeli źródło znajduje się w pobliżu osi wy
znaczonej przez obserwatora i zakrzywia
jącą materią, okazujesię że materia ta dzia
ła jako soczewka (w tym wypadku socze
wka grawitacyjna), skupiając światło, czyli 
pojaśniając obserwowane źródło. Lepiej 
można to zrozumieć analizując rys. 1, gdzie 
widać, że tak naprawdę obserwować bę
dziemy dwa obrazy źródła, leżące po obu 
stronach soczewki grawitacyjnej. Jak się 
okazuje, jeden z tych obrazów, leżący po 
tej stronie soczewki, gdzie leżałoby źródło 
gdyby nie było soczewkowania, jest zaw
sze jaśniejszy od źródła bez soczewki, a 
drugi obraz jest słabszy od pierwszego do
kładnie o tyle, ile wynosi niepojaśniona 
jasność źródła. Przykładowo, jeżeli jaśniej
szy obraz ma jasność Fi=3F0, gdzie F0 jest 
jasnością źródła w przypadku braku so
czewki, to jasność drugiego obrazu wynosi 
F2=2Fo. Oczywiście jasności te zależą od 
odległości źródła od osi optycznej obser- 
wator-soczewka i kiedy odległość ta jest 
duża, m am yFi^Fo iF 2~ 0  — czyli prakty
cznie soczewkowania nie ma, czego nale
żałoby oczekiwać. Warto wspomnieć tu 
taj, że kąt pomiędzy obrazami jest propo
rcjonalny do pierwiastka kwadratowego z 
masy soczewkującego obiektu.

Soczewkowanie grawitacyjne zostało po 
raz pierwszy zaobserwowane w 1979 roku, 
kiedy to znaleziono blisko siebie leżące na 
niebie dwa kwazary różniące się jedynie 
jasnością. Jak można się spodziewać, były 
to dwa obrazy tego samego kwazara, gdzie 
rolę soczewki spełniała leżąca miedzy na
mi i kwazarem odległa galaktyka. Dla nas, 
w kontekście poszukiwania i badania cie
mnej materii, bardziej interesujące jest tzw. 
„mikrosoczewkowanie” grawitacyjne, ter
min zaproponowany przez polskiego as
tronoma pracującego obecnie w Princeton 
University, Bohdana P a c z y ń s k i e g o .
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W tym wypadku rolę soczewki odgrywa 
pojedyncza gwiazda, a zatem obrazy leżą 
bardzo blisko siebie (dla gwiazd z centrum 
naszej Galaktyki, soczewkowanych przez 
gwiazdy z dysku Galaktyki, odległość ob
razów wynosiłaby około 1 milisekundy lu
ku, a więc znacznie poniżej rozdzielczości 
jaką możemy zwykle osiągnąć). Obserwa
cyjnie zatem zjawisko mikrosoczewkowa- 
nia będzie przejawiać się w pojaśnieniu

t [d]
Rys. 2. Krzywe blasku dla mikrosoczewkowania gra
witacyjnego. Masa soczewki została tak dobrana, że 
całe zjawisko trwa około 200 dni. Krzywe różnią się 
minimalną odległością soczewki od linii obserwator 
— źródło: im dalej, tym mniejsza jasność. Pojaśnie
nie o  około 1.7 magnitudo odpowiada około pięcio
krotnemu wzmocnieniu jasności źródła.

obserwowanego źródła. W ogólności ocze
kujemy, że źródło i soczewka będą się prze
mieszczać względem siebie, a zatem po
jaśnienie będzie zależeć od czasu (przy
kładowe krzywe blasku, dla różnych od
ległości minimalnych pomiędzy soczewką 
i źródłem przedstawia rys. 2). Taką właśnie 
metodę poszukiwania ciemnej materii w 
postaci brązowych karłów zaproponował 
w 1986 roku B. Paczyński. Istotną trudno
ścią jest niewielka oczekiwana częstość ta
kich zjawisk — jeślibyśmy obserwowali mil
ion gwiazd przez rok, spodziewalibyśmy 
się od 5 do 20 zjawisk mikrosoczewkowa
nia. Na szczęście rozwój technik obserwa

cyjnych, a głównie zastosowanie tzw. CCD 
do obserwacji astronomicznych, pozwala
ją na pokuszenie się o zaobserwowanie 
takich zjawisk. W chwili obecnej trzy gru
py astronomów, w tym jedna koordyno
wana przez B. Paczyńskiego i przy współ
udziale grupy obserwatorów z Obserwato
rium Astronomicznego Uniwersytetu War
szawskiego z pewnym udziałem niżej pod
pisanego, próbują zaobserwować to zjawi
sko. Jak można sobie wyobrazić, dużym 
problemem jest nie tylko zebranie tak du
żej ilości obserwacji, ale i ich automatycz
na analiza, tak aby pośród krzywych bla
sków dla milionów gwiazd znaleźć te nie
liczne o charakterystycznym kształcie, tak 
jak na rys. 2. Jak na razie żadna z grup nie 
doniosła o takim odkryciu. W przypadku 
zebrania kilkudziesięciu zjawisk będzie 
można pokusić się o statystyczną analizę 
populacji brązowych karłów. Warto dodać, 
że technika ta jest czuła w zakresie mas 
soczewek 0.001-100 Af©, choć można ten 
zakres próbować rozszerzać w obie strony.

Inną własność soczewkowania grawi
tacyjnego, a mianowicie różną długość dróg 
optycznych przebywanych przez światło z 
obu obrazów, wykorzystał Shude M a o 
(student B. Paczyńskiego) w artykule z 
1992. Jak można zobaczyć na rys. 1, świa
tło z obrazu jaśniejszego (leżącego po tej 
samej stronie soczewki-co prawdziwe źró
dło) ma do przebycia krótszą drogę niż 
światło z drugiego obrazu. W przypadku 
źródła leżącego w kosmologicznej odleg
łości, soczewkowanego przez masę około 
106 M q (a więc takiego jak wspomniane 
wcześniej masywne czarne dziury, propo
nowane przez niektórych astrofizyków ja
ko wyjaśnienie pewnych procesów astro
fizycznych), oczekujemy opóźnienia syg
nału od obu obrazów (spowodowanego róż
nicą dróg optycznych) rzędu kilkudziesię
ciu sekund. Idealnymi źródłami w tym przy
padku są błyski gamma, o których pisałem 
w Uranii 9/92. Niestety, nadal nie jest pew
ne czy błyski są rzeczywiście kosmologicz
ne, ale jest to bardzo prawdopodobne. W
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takim wypadku, o ile ciemna materia skła
da się z tak masywnych czarnych dziur, 
niekiedy (nie wszystkie błyski byłyby so- 
czewkowane) będziemy obserwować błys
ki składające się niejako z dwóch „pod- 
błysków”, pierwszego jaśniejszego i opóź
nionego słabszego, mających jednak iden-

log Energy (keV)

Rys. 3. Przykład „femtosoczcwkowania” widma błys
ku gamma przez ciało o masie A /=5 • 10~15A/f> U  
góry widoczne jest widmo źródła niesoczewkowane- 
go, a u dołu widać linie spowodowane interferencją 
światła z obu obrazów. Na osi poziomej odłożono 
energię fotonów, a na osi pionowej ilość fotonów na 
jednostkę czasu, energii i powierzchni.

tyczne zachowanie się w czasie (to znaczy 
jeżeli np. pierwszy błysk gwałtownie zmie
niał jasność, drugi powinien robić to sa
mo). Niekiedy możemy się spodziewać so- 
czewkowania błysku przez odległą galak
tykę, i wtedy różnica czasowa pomiędzy 
błyskami może wynosić kilka miesięcy.

Jeżeli wspomniana wyżej różnica dróg 
optycznych między obrazami jest porów
nywalna z długością fali światła wysyłane
go przez źródło, obserwator może spodzie
wać się efektów interferencyjnych (analo
gicznych np. do interferencji światła na 
dwóch szczelinach). Jeżeli źródłem nadal 
byłby błysk promieniowania gamma, wte
dy wymagana masa soczewki byłaby mniej 
więcej równa masie komety czy też małej 
planetoidy, a więc pomiędzy 1 0 1(i-1 0 -13 
M q . Idea takich poszukiwań została zapro
ponowana w 1992 roku przez Andrew 
G o u l d a  z Institute for Advanced Study 
w Princeton, a rozwinięta przez niżej pod
pisanego, B. Paczyńskiego i Jeremiego 
G o o d m a n a  z Princeton University w 
roku 1993. Obserwacyjnie spodziewać się 
możemy, że w widmach niektórych błys
ków występować będą charakterystyczne 
linie absorpcyjne. Przykład widoczny jest 
na rys. 3, gdzie u góry pokazano widmo 
błysku niesoczewkowanego, a u dołu po
kazano jak to widmo zmienia się pod 
wpływem soczewkowania grawitacyjnego. 
Dla ciekawości dodam, że soczewkowanie 
przez tak małe masy zostało nazwane przez 
A. Goulda „femtosoczcwkowaniem”.* 

Przedstawione powyżej prace na pew
no nie reprezentują wszystkich możli
wości detekcji i badania ciemnej materii 
za pomocą soczewkowania grawitacyjne
go. Na razie nie mamy jeszcze pozytyw
nych wyników, wydaje się jednak, że pro
blem ciemnej materii, jeden z bardziej pa
lących problemów współczesnej astrofizy
ki i kosmologii ma szansę doczekać się 
rozwiązania.

Stanisław R. Brzostkiewicz — Dąbrowa Górnicza 

„GEOLOGICZNA” HISTORIA MARSA

Mars — podobnie jak wszystkie planety 
Układu Słonecznego — liczy sobie już o- 
kolo 4.5 miliarda lat. Powstał przecież z

* femto — przedrostek w układzie dziesiętnym, krotność 10'

materii tej samej mgławicy prasłonecznej 
co Ziemia, tyle że dużo dalej od Słońca, 
gdzie było nieco mniej cięższych pierwia-

,-15
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stków. T^m się właśnie tłumaczy, że posia
da tak małą średnią gęstość, najmniejszą 
wśród planet ziemskiej grupy, do której 
się go zalicza (patrz Tabela 1). Początko
wo miał większe rozmiary niż dziś, gdyż 
zbudowany był wtedy z luźno powiąza
nych z sobą większych i mniejszych brył 
materii (planetozymali), a wszystko to o- 
taczał obłok gazu i pyłu. W wyniku rozpa
du substancji promieniotwórczych znaj
dujących się w tworzywie praplanety stop
niowo podwyższała się w jej wnętrzu tem
peratura i w rezultacie topniała pierwotna

WENUS

rodziny Marsa. Ale co działo się tam póź
niej, jakie to procesy formowały jego to
pografię i czy pod względem „geologicz
nym” jest on nadal aktywnym globem? Oto 
pytania, na które planetolodzy starają się 
od dawna odpowiedzieć, chociaż — co na
leży podkreślić — są w dużo gorszej sytu
acji od geologów, zajmujących się odtwa
rzaniem historii Ziemi. Bo wprawdzie pier
wsze 700 milionów lal dziejów naszej pla
nety jest równie niejasne i na ten temat 
możemy na razie snu jedynie mniej lub 
bardziej prawdopodobne domysły, to jed- 

ZIEMIA

Skorupa Płaszcz

Rys. 1. Budowa planet grupy ziemskiej.

materia. Działanie siły ciężkości powodo
wało, że składniki cięższe opadały ku środ
kowi powstającej planety, tworząc tam za
lążek jej niewielkiego jądra. Temperatura 
jednak dalej wzrastała, z czasem zaczęły 
się topić także warstwy leżące nad jądrem, 
dzięki czemu wytworzył się płaszcz i sko
rupa Marsa. No i wreszcie do głosu doszły 
procesy kształtujące rzeźbę jego powierz
chni.

Tik, w wielkim skrócie i w dużym natu
ralnie uproszczeniu, można przedstawić na-

Jadro Jadro wewnetrzne

nak wiedza o późniejszych wydarzeniach 
geologicznych opiera się już na coraz le
piej udokumentowanych materiałach. I tak 
na przykład wiemy dziś, że wiek najstar
szej znalezionej na powierzchni Ziemi ska
ły wynosi 3.8 miliarda lat i że w skałach 
liczących sobie 3.5 miliarda lat występują 
skamieniałości żyjących już wtedy organi
zmów. A  one przecież także dostarczają 
cennych informacji o procesach, które nie
gdyś przebiegały na Ziemi i kształtowały 
jej topografię. Im zaś badane skały są mlod-
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sze, a odnajdywane w nich skamieniałości 
liczniejsze i lepiej zachowane, tym świa
dectwo bywa wiarygodniejsze. Krótko m ó
wiąc — historię globu ziemskiego rekon
struujemy głównie na podstawie dostęp
nych do analizy skał i osadzonych w nich 
okazach paleontologicznych. Niekiedy wszy
stko układa się w logiczną całość, badanej 
warstwy skał nie naruszyły żadne gwaltow-

Tabela 1.
Najważniejsze parametry planet ziemskiej
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siada atmosferę i że na nim również wys
tępują zmiany sezonowe. Już to samo upo
dobniało go do Ziemi, chociaż ze względu 
na większą odległość od Słońca miały na 
nim panować dużo surowsze warunki kli
matyczne. Uważano jednak, że w odległej 
przeszłości były one bardzo zbliżone do 
warunków panujących na naszej planecie 
i choć nie trwały one zbyt długo, to mogły

grupy.

URANIA

Nazwa
planety

Średnica planety 
(km)

Masa planety 
(1024 kg)

Średnia gęstość 
(kg/m3)

Merkury 4 878 0.330 5500

Wenus 12 103 4.900 5245

Ziemia 12 756 5.974 5514

Mars 6 794 0.626 3940

nie przebiegające procesy, można krok po 
kroku prześledzić łagodne przejście z jed
nej epoki geologicznej do drugiej. Zdarza 
się jednak czasem, że wszystkie ślady na
gle się urywają i wtedy śmiało można wnio
skować, że w przeszłości na Ziemi mu
siało zdarzyć się coś nadzwyczajnego, przy 
czym to zdarzenie mogło mieć oddziały
wanie globalne. Raz są to wyjątkowo silne 
trzęsienia ziemskiej skorupy, innym razem 
wielkie erupcje wulkaniczne lub nieznane 
bliżej zjawiska, powodujące prawdziwe ka
tastrofy ekologiczne. Od czasu zaś do cza
su nasza planeta zderza się z różnymi o- 
biektami kosmicznymi i one też pozosta
wiają na jej powierzchni wyraźne ślady.

W jakimś stopniu doświadczenia geo
logów mogą być pomocne przy odtwa
rzaniu przez planetologów „geologicznej” 
przeszłości Marsa. Nie znaczy to oczywiś
cie wcale, że można to robić zupełnie bez
krytycznie, gdyż wbrew dawniejszym po
glądom — nie jest on znowu tak bardzo 
podobny do Ziemi. Niegdyś tak sobie wy
obrażano, astronomowie bowiem już dość 
wcześnie zaobserwowali, iż Mars też po-

tam pojawić się jakieś prymitywne formy 
życia. W związku z tym już w ubiegłym 
stuleciu zaczęto Marsowi poświęcać wy
jątkowo dużo uwagi i dzięki temu jest on 
dziś — obok Wenus i oczywiście Ziemi — 
najlepiej zbadaną planetą Układu Słonecz
nego. Wiedzę tę zawdzięczamy zarówno 
naziemnym obserwacjom teleskopowym, 
jak i badaniom wykonywanym za pomocą 
sond kosmicznych, które przelatywały obok 
niego, okrążały go w charakterze sztucz
nych satelitów lub lądowały na jego po
wierzchni. Mimo to jest ta wiedza wciąż 
niepełna, nadal zawiera sporo „białych 
plam” i różnych znaków zapytania. W mia
rę rozwoju metod badawczych wyjaśnio
nych wprawdzie zostało wiele wątpliwości 
na tem at natury Marsa, ale jednocześnie 
pojawiają się nowe zagadki i czasem zda
rza się nawet tak, że pewnych faktów zno
wu nie potrafimy wyjaśnić, chociaż przed 
laty wydawały się one zrozumiale dla pla
netologów. Mogłoby się zatem wydawać, 
iż rację miał Mark T w a i n, gdy przy ja 
kiejś okazji z przekorą powiedział: „Wszy
stko wydawało się jasne dopóty, dopóki
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z przekorą powiedział: „Wszystko wyda
wało się jasne dopóty, dopóki sprawą nie 
zainteresowali się uczeni, którzy ją tak za
gmatwali, że dziś już nic nie wiadomo.” 

Istotnie, przyroda zazdrośnie strzeże 
swych tajemnic i w całej rozciągłości doty
czy to także Marsa. Jednak z odtworze
niem jego „geologicznej” przeszłości nie 
jest znowu aż tak beznadziejnie źle, bo 
mimo wszystko wiemy już o nim sporo, a 
może nawet mamy w ręku marsjańskie ska
ły. Tb wcale nie przejęzyczenie choć w kie
runku Marsa nie wysłano jeszcze takiej 
sondy, która by wylądowała na nim, po
brała próbki tamtejszego gruntu i powró
ciła z nimi na Ziemię. W danym przypad
ku chodzi o grupę meteorytów, od miejsc 
upadków zwanych „shegottytami-nakhli- 
tami-chassiggniatami”, w skrócie „mete
orytami SNC” lub wprost „snicsami”. Są 
bowiem podstawy przypuszczać, że mamy 
do czynienia z zastygłą materią, która swe
go czasu została wyrwana ze skorupy M ar
sa i wyrzucona w przestrzeń międzyplane
tarną. Mogło to nastąpić podczas jakiejś 
potężnej erupcji wulkanicznej lub — co 
wydaje się bardziej prawdopodobne — na 
skutek upadku na powierzchnię planety 
dużego meteorytu. Tcikie katastrofy zda
rzają się tam zapewne dość często, bo glob 
marsjański krąży przecież stosunkowo bli
sko pasa planetoid i niewątpliwie częściej 
niż Ziemia zderza się z jakimś intruzem 
kosmicznym. Za przykład może służyć 
jeden z kraterów odkrytych na wyżynie 
T h a r s i s, utworzony — jak się ocenia
— w niezbyt odległej przeszłości, bo „zale
dwie” około 180 milionów lat temu. Aku
rat zaś tak się składa, że wiek znalezione
go w roku 1988 na Antarktydzie meteory
tu z grupy „snics” też wynosi około 180 
milionów lat. Może to być oczywiście zu
pełnie przypadkowy zbieg okoliczności, ale 
nie można również całkiem wykluczyć, iż 
został on wyrzucony z Marsa właśnie pod
czas formowania się wspomnianego wyżej 
krateru. Kiedyś — być może — uda się 
uczonym ustalić podobne związki innych

meteorytów typu „snics” z konkretnymi 
utworami topograficznymi tej planety.

W odległej przeszłości na powierzchni 
Ziemi było zapewne o wiele więcej m eteo
rytów tego typu. Mars — podobnie jak 
wszystkie planety ziemskiej grupy — mu
siał przecież przeżyć okres „wielkiego bom
bardowania”, kiedy to — jak się sądzi — w 
przestrzeni międzyplanetarnej było dużo 
więcej niż dziś materii meteorytowej i kie
dy upadki dużych brył meteorytowych zda
rzały się znacznie częściej niż obecnie. Śla
dy ich uderzeń możemy oglądać choćby na 
powierzchniach Merkurego i Księżyca, gdyż
— w porównaniu z innymi planetami, są 
to niezbyt duże ciała i wnętrza ich czę
ściowo lub nawet całkowicie wystygły na 
długo przed największym nasileniem upad
ków meteorytów, toteż kratery wybite w 
okresie „wielkiego bombardowania” za
chowały się do naszych czasów w nienaru
szonym prawie stanie. Powierzchnia glo
bu ziemskiego też niegdyś była gęsto usia
na takimi utworami, ale Ziemia ma dużo 
większe rozmiary i masę, w związku z tym 
jej wnętrze wciąż wykazuje silną aktyw
ność. W przeszłości była ona na tyle duża, 
że wszelkie ślady uderzeń meteorytów w 
tak odległych czasach zostały na Ziemi pra
wie zupełnie zatarte. Nieco inną sytuację 
mamy na Marsie, który w porównaniu z 
naszą planetą jest wprawdzie też niewiel
kim ciałem, lecz większym oczywiście od 
Merkurego i Księżyca. Tak więc aktywność 
wnętrza marsjańskiego globu trwała dłu
żej i — jak się przekonamy — nie wszy
stkie utwory powstałe w okresie „wielkie
go bombardowania” przetrwały do naszych 
czasów.

We wczesnych dziejach Układu Słonecz
nego meteoryty odgrywały ważną rolę w 
formowaniu się rieliefu planet i księżyców 
posiadających twarde skorupy. Proces ten 
rozpoczął się około 4 miliardy lat temu i 
byl wyjątkowo intensywny dłużej niż mi
liard lat, po czym słabł coraz bardziej i 
obecnie rzadko już dochodzi do większych 
katastrof tego typu. Stary rielief uderze-



6/1993

niowy w najpełniejszej formie zachował 
się — jak już wspomniano — jedynie na 
tych planetach i księżycach, których roz
wój dawno się zatrzymał na pewnym eta
pie. Pod tym względem planety ziemskiej 
grupy bardzo się różnią między sobą, cho
ciaż właściwie na wszystkich istnieją za
równo obszary pokryte kraterami uderze
niowymi, jak i obszary wulkanicznego po
chodzenia. Zachowane obszary pierwot
ne, czyli pokryte starymi kraterami me
teorytowymi, oznaczają względnie stabilną 
historię skorupy, a stosunek powierzchni 
z utworami wulkanicznego pochodzenia 
do powierzchni pokrytej kraterami można 
traktować jako pewnego rodzaju „wskaź
nik” ewolucji danej planety lub księżyca. I 
tak na przykład dla Ziemi wynosi on 6.2, 
dla Księżyca 0.2, dla Merkurego — 0.3, a 
dla Marsa — 0 . 7 Wynika z tego, że zna
czną część marsjańskiego globu zajmuje 
stary relief z okresu „wielkiego bombar
dowania”, ale — na co warto zwrócić uwa
gę — dotyczy to głównie południowej pół
kuli planety. półkula jest gęsto usiana 
kraterami, przy czym dwa z nich mają bar
dzo duże rozmiary i na pierwszy rzut oka 
przypominają kotliny koliste na odwrot
nej stronie Księżyca. A r  g y r e  P l a n i -  
t i a ,  równina mająca 900 km średnicy i 
bardzo już zniszczony wał górski wydaje 
się starsza. Pod tym względem dużo lepiej 
zachowana jest H e l l a s  P l a n i t i a ,  któ
rej głębokość dochodzi do 4 km, a średni
ca wynosi ponad 2000 km. Dobrze ją wi
dać z Ziemi, nawet za pomocą teleskopu 
amatorskiego, toteż znana była na długo 
przed „erą kosmiczną”. Już wtedy ucho
dziła za owalną pustynię z pojawiającą się 
sezonowo ciemną plamą po środku (L a - 
c u s  Z e  a).

Dominującymi utworami na północnej 
półkuli Marsa są rozlegle równiny pocho
dzenia wulkanicznego. Wprawdzie i tu nie 
brakuje kraterów meteorytowych, ale jest
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ich wyraźnie mniej niż na południowej pół
kuli planety i już z wyglądu wydają się być 
tworami młodszymi. W dalekiej przeszło
ści północna półkula Marsa też była gęsto 
usiana kraterami i wtedy nie różniła się 
wiele od półkuli południowej. Wydobywa
jąca się jednak z wnętrza marsjańskiego 
globu lawa pokryła znaczne obszary pla
nety, niszcząc w ten sposób stary relief 
kraterowy i tworząc w to miejsce owe roz
ległe równiny, przypominające morza na 
widocznej z Ziemi półkuli Księżyca. A na
liza liczebności kraterów na tych równi
nach doprowadziła planetologów do wnio
sku, że aktywność wulkaniczna Marsa trwa
ła bardzo długo i że nie odbywało się to w 
sposób ciągły, lecz jakby pewnymi etapa
mi. Mogły do tego przyczynić się różne 
czynniki i należy ich szukać zarówno w 
otoczeniu planety, jak i w budowie jej wnę
trza. Dla planetologów jest to niewątpli
wie ważne zagadnienie, gdyż rozwiązując 
je łatwiej byłoby im poznać procesy, które 
tak gruntownie zmieniły topografię pół
nocnej półkuli Marsa. Na ten temat pow
stały wprawdzie różne hipotezy, ale opie
rają się one na zbyt wątłych podstawach, 
by tę lub inną bez zastrzeżeń przyjmować. 
Jedna z nich zakłada na przykład, że pół
nocna półkula planety miała cieńszą sko
rupę, toteż lawa mogła się tu łatwiej wy
dostać na powierzchnię. Niestety, takie ro
zumowanie niczego właściwie nie wyjaś
nia, bo należałoby z kolei wytłumaczyć, 
dlaczego marsjańska skorupa miała różną 
grubość? Już z tego choćby powodu bar
dziej na uwagę zasługuje hipoteza, według 
której Mars miał się w przeszłości zderzyć z 
jakimś wyjątkowo dużym obiektem kos
micznym i w wyniku tej kolizji na jego 
północnej półkuli powstała kotlina o śred
nicy ponad 7 tys. km. W późniejszym cza
sie wypełniła ją lawa wydobywająca się z 
wnętrza marsjańskiego globu, reszty zaś 
dokonały inne procesy, nadając powstałym
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* Wskaźnik dla W enus nie został na razie wyznaczony, ale możemy chyba przyjąć, że będzie pośredni między 
wskaźnikami Marsa a Ziemi.
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Fot. 1 Dolina Marinerów. Fot. NASA.

w ten sposób równinom obecny wygląd. 
Niepoślednią w tym rolę mogła na przy
kład odegrać erozja eoliczna.

Równiny występujące na północnej pół
kuli Marsa to tylko jeden z przejawów je 
go aktywności wulkanicznej. Odkryto tam 
również ogromne „plackowate” struktu
ry, przypominające pokrywy bazaltowe na 
Ziemi (za przykład niech służy wyżyna De- 
kan w Indiach), powstałe — jak wiadomo 
— w dawnych okresach geologicznych na 
skutek częstych wybuchów szczelinowych. 
Tak geolodzy nazywają pęknięcia ziemskiej 
skorupy, przez które w ciągu długiego cza
su wydostają się na powierzchnię wielkie 
ilości lawy, a po zastygnięciu tworzy ona 
wspomniane pokrywy bazaltowe. Zapew
ne w podobny sposób powstał marsjański 
płaskowyż T h a r s i s, największa bez wąt
pienia struktura tego typu nie tylko na 
Marsie, ale i w całym Układzie Słonecz
nym. Skorupa planety była tu widocznie 
cienka, powstały w niej liczne szczeliny i z 
wnętrza marsjańskiego globu wyciekła tak 
wielka ilość lawy, że zalała tysiące kilome
trów powierzchni, a ponieważ trwało to 
bardzo długo, z czasem powstała pokrywa 
o grubości dochodzącej do 8 km. Procesy 
wulkaniczne nie wygasły tu jednak zupeł
nie, po jakimś czasie na powierzchni płas
kowyżu Tharsis pojawiły się liczne wulka
ny, największe zaś z nich ( A s c r a e u s

M o n s ,  P a v o n i s  M o n s  i A r s i a  
M o n s) usadowiły się wzdłuż linii biegną
cej z południowego zachodu na północny 
wschód, tworząc w ten sposób pasmo gór
skie T h a r s i s  M o n t e s  (Góry Thar
sis). Budową przypominają one ziemskie 
wulkany tarczowe, występujące głównie na 
Hawajach i na Islandii, choć są od nich 
znacznie większe (mają podstawy o śred
nicy dochodzącej do 400 km). Mimo to 
należy je chyba także zaliczyć do tego typu 
wulkanów, które — jak wiadomo — po
wstają wtedy, gdy wydostająca się z nich 
lawa jest wyjątkowo płynna. Wypływa ona 
w dużych ilościach i rozlewa się szeroko 
wokół kaldery, tworząc płaskie wzniesie
nie o łagodnie nachylonych stokach (kąt 
nachylenia nic przekracza 8°). W ten spo
sób masa struktury Tharsis nieustannie 
wzrastała i musiało to doprowadzić do nad
miernego obciążenia skorupy planety.

Czy na powierzchni Marsa znajdują się 
jakieś struktury topograficzne powstałe w 
wyniku opisanego wyżej procesu? Tak, bo 
pod naporem masywu Tharsis doszło do 
deformacji skorupy planety. W rezultacie 
pojawił się tam ogromny system kanionów, 
noszący wspólną nazwę V a l l e s  M a -  
r i n e r i s  ( D o l i n a  M a r i n e r ó w , f o t .  
1), na pam iątkę misji sond M ariner, a 
zwłaszcza sondy M ariner-9, która w la
tach 1971-1972 krążyła dokoła Marsa i
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Tabela 2.
Wykaz sond kosmicznych wysianych w kierunku Marsa.

Lp. Nazwa sondy Data startu 

z Ziemi

Data dotarcia 

do Marsa

Przebieg

eksperymentu

1 Mars-1 1X1 1962 19 VI 1963 P

2 Mariner-3 5 X I 1964 - N

3 Mariner-4 28 X I 1964 14 VII 1965 P

4 Sonda-2 30X1 1964 6 VIII 1965 P

5 Pionccr-7 17 VIII 1966 - ZM

6 Pioneer-8 13 XII 1967 - ZM

7 Mariner-6 24 II 1969 30 VII 1969 P

8 Mariner-7 27 III 1969 5 VIII 1969 P

9 Mariner-8 8 V 1971 - .N

10 Mars-2 19 V 1971 27X1 1971 SK + L

11 Mars-3 28V 1971 2 X II 1971 SK + L

12 Mariner-9 30V 1971 14X1 1971 SK

13 Mars-4 21 VII 1973 10 II 1974 P

14 Mars-5 25 VII 1973 12 II 1974 SK

15 Mars-6 5 VIII 1973 12 III 1974 P + L

16 Mars-7 9 VIII 1973 9 III 1974 P

17 Viking-1 20 VIII 1975 20 VI 1976 SK + L

18 Viking-2 9 IX  1975 7 VIII 1976 SK + L

19 Fobos-1 7 VII 1988 - R

20 Fobos-2 12 VII 1988 29 I 1989 SK

21 Mars Observer 25 IX  1992 VII 1993 -

Znaczenie skrótów:

P — przelot sondy w pobliżu Marsa 

N — Nieudany start sondy

ZM  — sonda badała przestrzeń kosmiczną między Ziemią a Marsem

SK — Sonda została sztucznym satelitą Marsa 

L  — sonda wylądowała na powierzchni Marsa 

R  — łączność radiowa z sondą została przerwana

przekazywała na Ziemię doskonale obra
zy jego powierzchni. Właśnie te obrazy 
ukazały nam dolinę Marinerów w całej oka
załości, a przy tym umożliwiły dokładne 
wyznaczenie jej parametrów. Wybiega ona 
z centrum masywu Tharsis, biegnie w kie
runku wschodnim i osiąga około 4500 km

długości, co stanowi prawie jedną czwartą 
obwodu planety. Jest to więc faktycznie o- 
gromny utwór tektoniczny, niektóre odga
łęzienia tworzących go kanionów mają po 
około 500 km szerokości i głębokość do
chodzącą do 3000 metrów. Mamy tu zatem 
do czynienia z tworem o tak dużych roz-
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miarach, że powinien być dostępny do 
obserwacji z Ziemi, przynajmniej podczas 
wielkich opozycji Marsa. I rzeczywiście, 
wnikliwa analiza dawniejszych map pla
nety wykazała, iż klasyczny kanał Copra- 
tes ściśle pokrywa się z Doliną Marine- 
rów. Jest to po prostu jedyny „kanał” fa
ktycznie istniejący na powierzchni mar- 
sjańskiego globu.

W rejonie Tharsis znajdziemy więcej 
podobnie niezwykłych „osobliwości geolo
gicznych”. Na takie miano w pełni chyba 
zasługuje leżąca w północno-zachodniej 
części płaskowyżu Góra Olimp ( O l y m 
p u s  M o n s ,  patrz pierwsza strona ok
ładki), w rzeczywistości będąca najwięk
szym wulkanem tarczowym zarówno na 
Marsie, jak i w całym Układzie Słonecz
nym. Astronomowie i ten utwór od dawna 
obserwują, gdyż — podobnie jak opisaną 
wyżej Dolinę Marinerów — podczas do
godnej opozycji Marsa dobrze widać go z 
Ziemi w postaci jasnej, okrągłej plamy. 
Tym razem dawniejsi badacze tej planety 
nie popełnili właściwie żadnej pomyłki w 
interpretacji obserwowanego utworu al- 
bedowego i ową plamę uznali za pokryty 
wiecznym śniegiem wierzchołek ogromnej 
góry, toteż nazwali ją „Śniegami Olimpu” 
(Nix Olympica). Mieli więc faktycznie „no
sa”, stożek tego potężnego wulkanu ma 
przecież u podstawy około 550 km śred
nicy, a jego wysokość względem poziomu 
zerowego wynosi aż około 27 km. Zbocza 
wulkanu pokryte są licznymi potokami za
stygłej lawy, radialnie rozchodzącymi się 
od leżącej na jego szczycie kaldery, która 
ma około 20 km średnicy. Widać tu rów
nież liczna kanały, wyrzeźbione przez spły
wającą niegdyś lawę. Od dołu stożek Góry 
Olimpu odcina wysoka skarpa, sięgająca 
od 2 do 4 tys. metrów ponad poziom pod
stawy. Wokół zaś otacza ją zagadkowa au
reola, widoczna jeszcze w odległości oko
ło 500 km, najprawdopodobniej utworzo
na przez spływające potoki lawy i nakłada
jące się na siebie warstwy popiołów wul
kanicznych. Nie małą rolę w kształtowa

niu terenu wokół Góry Olimpu odegrała 
erozja eoliczna.

Odkrycie na powierzchni Marsa tak po
tężnego stożka wulkanicznego świadczy o 
dużej stabilizacji skorupy planety. W każ
dym razie była ona na tyle stabilna, że 
mogła się na niej spokojnie budować G ó
ra Olimpu, co niewątpliwie trwało wiele 
milionów lat i — jak się ocenia — za
kończyło się dopiero około 100 milionów 
lat temu. Niestety, na razie nie potrafimy 
powiedzieć czy ten potężny wulkan jest 
już całkowicie nieczynny, czy też wykazuje 
jeszcze jakąś słabą aktywność. Planetolo- 
gowie w ogóle chcieliby wiedzieć, czy Mars 
stal się już zupełnie martwym globem pod 
względem wulkanicznym, czy posiada wciąż 
jeszcze ciekłe jądro i czy w przyszłości mo
gą znowu ożyć jego wulkany. Znając od
powiedzi na te pytania można by snuć roz
ważania na tem at zmian tamtejszego kli
matu, bo najnowsze badania zdają się wska
zywać na to, iż wybuchy wulkanów na pła
skowyżu Tharsis doprowadziły do pojawie
nia się na powierzchni planety dużej ilości 
wody i że w tym okresie był tam nawet 
prawdziwy potop. Hipoteza powyższa jest 
w pełni uzasadniona, gdyż podczas wybu
chów tak potężnych wulkanów do atm o
sfery marsjańskiej dostawały się duże iloś
ci dwutlenku węgla, w wyniku czego rosła 
wydajność efektu szklarniowego i tym sa
mym na Marsie mogła znacznie podnieść 
się temperatura. Tb z kolei prowadziło do 
topienia się tamtejszych lodowców i do po
jawienia się na powierzchni planety wody.

Opisany wyżej proces mógł na Marsie 
powtarzać się wielokrotnie i za każdym 
razem miał podobny przebieg. O ile bo
wiem wulkany na płaskowyżu Tharsis były 
czynne — jak się przypuszcza — około 
100 milionów lat temu, to wulkany na płas
kowyżu E l y s i u m  wydają się dużo star
sze, a wiek wulkanu A l b a  P a t e r a  
ocenia się nawet na 3-4 miliardy lat. Wy
nikałoby z tego, że wulkanizm nie był tyl
ko jednorazowym epizodem w dziejach tej 
planety, ale że pojawiał się w różnych jej
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okresach „geologicznych” i wpływał na pa
nujące tam wtedy warunki klimatyczne. 
M oże coś więcej na ten temat będzie moż
na powiedzieć po zakończeniu misji son
dy Mars Observer, która aktualnie zbliża 
się do Marsa i w najbliższym czasie ma

KRONIKA

Co się zdarzyło w Jerzmanowicach 
14 stycznia 1993?

W Uranii 4/1993 w artykule p. Grzegorza Si
tarskiego pt. „Czy można przewidzieć koniec 
świata?” został zamieszczony list p. Krzysztofa 
Włodarczyka (K. W.) opisujący zdarzenie, któ
re nastąpiło 14 stycznia 1993 roku w miejsco
wości Jerzmanowice pod Krakowem. Opis ten 
został następnie wykorzystany jako przykład nisz
czącego działania upadku meteorytu. Czy jed
nak rzeczywiście to upadek meteorytu? Jako 
członkowie interdyscyplinarnej grupy powoła
nej do zbadania tego przypadku braliśmy udział 
w zbieraniu opisów zdarzenia od jego świad
ków. Wielokrotnie także braliśmy udział w ba
daniach terenowych miejsca wypadku mających 
na celu odpowiedzenie na pytanie: co się zda
rzyło w Jerzmanowicach 14 stycznia?

Jerzmanowice są wsią położoną 19 km na 
północny zachód od Krakowa na terenie Wy
żyny Krakowsko-Częstochowskiej. W dniu 14 
stycznia (a był to czwartek) po zachodzie Słoń
ca od zachodu zaczęły nadciągać gęste chmury 
kłębiaste, które wkrótce pokryły większą część 
nieba. Nie padał deszcz. Około godziny 1855 
CSE (nikt nie określał momentu zjawiska przy 
pomocy stopera, tak więc podawanie go z do
kładnością do jednej sekundy jest nieporozu
mieniem) niebo zostało rozświetlone przez ośle
piający, trwający około 3 s jaskrawo niebieski 
błysk. Niektórzy świadkowie w Krakowie wi
dzieli wąską prostoliniową smugę o barwie jas- 
no-niebieskiej uderzającą w ziemię pod kątem 
ok. 60° do poziomu. Dał się słyszeć przeciągły 
huk przypominający strzały artyleryjskie.

Po przybyciu do Jerzmanowic okazało się, 
że uszkodzeniu uległa tzw. Babia Skala, jeden 
z licznych w okolicy ostańców wapiennych. Od
łamki wapienia z niej pochodzące podziurawi
ły dachy i powybijały szyby w okolicznych do

stać się jego sztuczną satelitą (według pla
nu powinno to nastąpić 19 sierpnia 1993 r.). 
Badania te umożliwią zapewne jeszcze le
psze poznanie „geologicznej” przeszłości 
marsjańskiego globu.

mach, pościnały gałęzie blisko rosnących drzew. 
Jednocześnie w całej wsi nastąpił chwilowy zanik 
napięcia w sieci, a w niektórych domach blisko 
miejsca zdarzenia uległy zniszczeniu urządzenia 
do niej podłączone (telewizory itp.). W dwóch 
najbliższych domach uległy spaleniu wszystkie 
(także nie włączone) żarówki oraz bezpieczni
ki i przewody elektryczne.

Przed ustaleniem rodzaju zjawiska należy 
odpowiedzieć na kilka pytań:

1) Co w idziano na niebie?

Przede wszystkim należy zauważyć, że dol
ny pułap chmur znajdował się wówczas na wy
sokości 1400 m, tak więc ewentualne zjawiska 
zachodzące powyżej mogły być widziane tylko 
przez sporadycznych obserwatorów. Relacje ze
brane od wielu świadków mówią o silnym, roz
błyskowym rozjaśnieniu nieba w kolorze nie
bieskim. Trzy relacje mówią o dwóch takich 
rozbłyskach zachodzących po sobie w odstępie 
ok. 30 s. Oszacowana jasność błysku w Krako
wie wynosiła około -19  mag., jednak oczywiście 
jest to tylko oszacowanie. Wszędzie świadko
wie stwierdzili rozjaśnienie nieba w kierunku 
Jerzmanowic. Nigdzie nie widziano „przelotu 
ognistej kuli” (K. W.). W  Krakowie widziano 
smugę przypominającą nieco prostoliniową iskrę 
elektryczną, w Chrzanowie dwa błyski na nie
bie od strony Jerzmanowic, w Zawoji (70 km 
od Jerzmanowic!) być może bolid, jednak praw
dopodobnie godzinę wcześniej i w nieco innym, 
niż Jerzmanowice azymucie, a Szklarach roz
jaśnienie na niebie, w Rudawie szybko zani
kającą smugę na niebie. Są jednak dwie obser
wacje pochodzące z samych Jerzmanowic, mó
wiące o obserwacji czerwonej (lub żółtej) kuli 
zbliżającej się szybko (lecz na pewno nie z pręd
kością 13.5 km/s — K. W.) w kierunku skały. 
Na podstawie relacji świadków oszacowano 
prędkość zbliżania na 0.2 do 1 km/s. Przy zna
nej odległości do skały oszacowano średnicę kuli
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Fot. 1. Widok Babiej Skały od północnego zachodu. W pobliżu szczytu widoczny obszar zniszczeń. Fot. J. 
Pleszka.

na kilka do kilkunastu metrów, jednak może to 
być wartość zawyżona z powodu zjawiska irra- 
diacji. Po zetknięciu kuli ze skałą nastąpił wy
buch.

2) Co słyszano?

Interesujące są relacje świadków na temat 
odgłosów słyszanych w tym czasie. Przede wszy
stkim nie udało się ustalić, co było wcześniej 
— huk czy błysk. Nawet świadkowie z Krako
wa są pewni, że najpierw usłyszeli huk, a do
piero potem zobaczyli błysk. Sprawę kompli
kuje fakt, że prawdopodobnie były dwa błyski

i niektórzy świadkowie mogli wiuzieć pierwszy 
z nich, a inni drugi. Mieszkańcy Jerzmanowic 
twierdzą, że tuż przed wybuchem słyszeli war
kot lub szum, podobny do odgłosu lecącego 
samolotu. Jeden ze świadków (w Szklarach, 3 
km na południe od Babiej Skały) słyszał jak 
gdyby narastający gwizd, po którym nastąpił 
wybuch.

3) Co spowodowało zniszczenia skały?

Babia Skała jest mocno zwietrzałym, silnie 
spękanym ostańcem wapiennym. Na skutek wy
buchu zniszczeniu uległa partia szczytowa skały
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(około 1.5 m3) oraz wtórnie (na skutek wstrzą
su) odpadło około 1 m3, co razem daje masę 
około 5 ton. Wyraźnie widoczne jest, że bez
pośrednie oddziaływanie obiektu na skałę nas
tąpiło właśnie w partii szczytowej (patrz fot. 1 i 
zdjęcie na trzeciej stronie okładki). Właśnie z 
niej pochodzące odłamki rozleciały się na od
ległość do 50 m z dużymi prędkościami. Nie 
stwierdzono oddziaływania wysokiej tempera
tury — zarówno trawa w szczelinach obok jak 
i szczątki organiczne nie uległy zwęgleniu. Nie 
były też widoczne ślady oddziaływania wyso
kiej temperatury ani dużego ciśnienia na po
wierzchni pobranych próbek. W Zakładzie Mi
neralogii i Geochemii Akademii Górniczo-Hut
niczej w Krakowie przeprowadzono mikroana- 
lizę próbek materiału pobranego z miejsca wy
buchu, z podnóża skały oraz z powierzchni znaj
dującego się u podnóża skały płatu śniegu. Nie 
stwierdzono obecności materii, której skład che
miczny albo wygląd wskazywałby na kosmicz
ne pochodzenie. 'lakże kilkakrotnie przepro
wadzane penetracje terenu w promieniu do 2 
km od skały nie doprowadziły do znalezienia 
jakichkolwiek odłamków różnych od wapien
nych.

4) Jakiej natury były zniszczenia elektryczne?
Stwierdzono, że zniszczeniu uległy te urzą

dzenia, które w momencie wypadku podłączo
ne były do sieci. Domy w których wystąpiły 
zniszczenia są podłączone do tej samej linii prze
syłowej przechodzącej niedaleko skały, tak więc 
można podejrzewać, że właśnie ona przyjęła 
na siebie duży ładunek elektryczny.

5) Czy zarejestrowano wstrząs sejsmiczny?

W odległości około 3 km od Jerzmanowic 
znajduje się Obserwatorium Sejsmologiczne 
PAN. O godzinie 18h58m54s i 19h00m17s zare
jestrowano dwa zjawiska. Po porównaniu z za
pisem burzy letniej stwierdzono, że są to typo
we zapisy dwóch wyładowań atmosferycznych 
z towarzyszącymi grzmotami, które wystąpiły 
nad obserwatorium. Pierwsze z tych bliskich 
wyładowań spowodowało uszkodzenie apara
tury. Rozmowa z mieszkańcami pobliskiej wsi 
Sąspów pozwoliła ustalić, że rzeczywiście tego 
dnia około godziny 19 nad obserwatorium wy
stąpiła silna burza z dwoma wyładowaniami. 
Jednocześnie należy zauważyć, że według zgod
nych relacji świadków wydarzenie w Jerzm a
nowicach nastąpiło ok. 1855, a więc prawie 5

minut wcześniej. Oznacza to, że nie ma zapisu 
jakiegokolwiek wstrząsu sejsmicznego związa
nego ze „Zdarzeniem Jerzmanowickim”.

Po przedstawieniu powyższych faktów ry
sują się dwie hipotezy wydarzenia w Jerzm a
nowicach: meteorytowa oraz meteorologiczna. 
Rozpatrzmy obydwie:

I. H ipoteza m eteorytowa

Zgodnie z nią za powyższe efekty odpo
wiedzialny był upadek meteorytu z resztkową 
prędkością (niewyhamowanego). Obserwowa
ne zjawiska elektryczne także można wyjaśnić 
w ramach tej hipotezy, gdyż znane są przy
kłady powstawania silnych ładunków elektrycz
nych przy przelotach bolidów. Znając zniszcze
nia skały można oszacować masę ciała o pręd
kości wynikającej relacji świadków na kilkaset 
kilogramów. Należy jednak polemizować z te
zą K. W., że za zdarzenie odpowiedzialne jest 
małe ciało o kilkukilogramowej masie i pręd
kości kilkunastu km/s. Czy zdarzenie takie (tzn. 
dolot do powierzchni Ziemi małego ciała z dużą 
prędkością) jest możliwe? Wydaje się, że nie. 
Z  istniejących modeli lotu ciała w atmosferze 
wynika, że wyhamowaniu w atmosferze nie pod
legają ciała o dużej masie (kilkaset i więcej 
kg), icikie meteoryty rzeczywiście uderzają w 
Ziemię z prędkościami wynoszącymi kilka lub 
kilkanaście km/s. W wyniku uderzenia powsta
je krater wybuchowy. Przykładem może być np. 
znany krater w Arizonie. Można także dodać, 
że zachodzi to jedynie dla meteorytów żela
znych. Meteoryty kamienne ulegają rozpadowi 
w trakcie lotu wywołując efekt deszczu m eteo
rytów. Meteoryty o masie wejściowej małej (kil
kanaście kg) ulegają szybkiemu wyhamowaniu 
w atmosferze i od wysokości 20-30 km spa
dają z praktycznie stałą prędkością wynoszącą 
zaledwie kilkadziesiąt do kilkuset m/s. Analo
gicznie zachowują się także produkty rozpadu 
dużych brył. Na podstawie relacji świadków zda
rzenia w Jerzmanowicach można próbować o- 
kreślić tor lotu hipotetycznego ciała w atm o
sferze. Obliczone na tej podstawie elementy 
orbity dają prędkość wejścia w atmosferę od 
12 do maksymalnie 19 km/s (prędkość para
boliczna). Na podstawie obserwowanej jasnoś
ci błysku przy podanym zakresie prędkości moż
na oszacować masę początkową obiektu na od 
30 do 50 ton. W zależności od materiału me
teorytu oraz od wartości współczynnika oporu 
aerodynamicznego końcowa masa przy upadku
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powinna wynosić od 2 do 10 ton przy pręd
kości końcowej od 100 do 800 m/s. I rzeczy
wiście są to liczby zgodne ze znanymi spadka
mi meteorytów jak np. Sichote-Alin, Pribram. 
W przypadku Jerzmanowic wielokrotne prze
szukiwania terenu w promieniu do 2 km od 
Babiej Skały nie doprowadziły do znalezienia 
jakiejkolwiek materii pochodzenia pozaziemskie
go, co wskazywałoby na małą masę końcową 
meteorytu. Jednak przy małej masie zniszcze
nia skały wymagają dużej (rzędu 3 km/s) pręd
kości. Oznacza to po pierwsze olbrzymią (10000 
krotną) utratę masy w trakcie lotu (niespoty
kana ablacja, także żaden deszcz meteorytów 
nie został zaobserwowany) oraz słabe hamo
wanie aerodynamiczne (co przy tak dużej ab
lacji wydaje się całkowicie nierealne). Rozwią
zania, w których ciało o małej masie uderza z 
prędkością kosmiczną w skałę otrzymuje się 
bądź dla niezwykłego składu meteorytu (złoto 
lub iryd) bądź dla współczynnika oporu aero
dynamicznego zbliżonego do współczynnika o- 
poru dla dziobów samolotów hiperdźwiękowych. 
Obydwa te warianty wydają się mało prawdo
podobne. Jednocześnie w obu tych przypad
kach masa początkowa ciała wynosiłaby zale
dwie kilkanaście do kilkudziesięciu kg, co nie 
wywołałoby obserwowanego błysku na niebie. 
Należy także dodać, że w literaturze meteory
towej nie są znane przykłady upadków meteo
rytów przypominających zdarzenie w Jerzma
nowicach.

II. Hipoteza meteorologiczna

Zgodnie z nią za wydarzenie w Jerzmano
wicach odpowiedzialny jest zespół efektów bu
rzowych, a przede wszystkim silnego wyłado
wania liniowego oraz stowarzyszonego z nim 
pioruna kulistego. Jakie argumenty przemawia
ją  za tą hipotezą? Pierwsza połowa stycznia 
była niezwykle ciepła jak na tę porę roku. Spo
wodowało to szereg anomalii pogodowych w 
tym także burz połączonych z wyładowaniami 
atmosferycznymi. W dniu 14 stycznia nad Pol
ską przechodził system frontów atmosferycz
nych związany z niżem znad cieśnin duńskich. 
Około godziny 12 nad Krakowem przeszedł 
chłodny front atmosferyczny. Na jego tyłach 
uformował się wtórny front chłodny. Po jego 
stronie południowej znajdowało się ciepłe po
wietrze, po północnej chłodne. Wzdłuż frontu 
obserwowano liczne burze. Około godziny 19 
front ten przesuwając się na południowy wschód

znalazł się na północ od Krakowa (Jerzmano
wice!). Wykonane o godzinie 19 zdjęcie sate
litarne pokazuje liczne chmury kłębiaste (bu
rzowe) w tym rejonie. 'IJikże relacje świadków 
mówią o nadejściu gęstych, czarnych chmur 
przed relacjonowanym zdarzeniem. Wieczorem i 
w nocy tego dnia zarejestrowano także burze 
w Jerzmanowicach i okolicznych miejscowoś
ciach. Około 15 minut przed zdarzeniem w Jerz
manowicach z lotniska w Balicach pod Krako
wem zaobserwowano unoszący się powoli pod 
chmurami (pułap 1400 m) piorun kulisty. Ku
la obserwowana przez świadków nad skałą mo
gła być właśnie piorunem kulistym powstałym 
w efekcie zaistniałego wcześniej wyładowania 
liniowego. Zgodnie z badaniami geologicznymi 
wybuch nastąpił wewnątrz skały. Postawiono 
tezę, że piorun kulisty mógł wniknąć w silnie 
spękaną skałę i wybuchnąć wewnątrz, powo
dując gwałtowne odparowanie zawartej w szcze
linach wody i rozerwanie skały. Podobne znisz
czenia budynków lub skał są podawane w li
teraturze meteorologicznej. Oczywiście w tym 
przypadku jasne byłyby zarówno zniszczenia e- 
lektryczne urządzeń włączonych do sieci elek
trycznej, jak też relacjonowane przez świadków 
wijące się płytkie bruzdy rozchodzące się pro
mieniście od skały — bruzdy takie powstają w 
przypadku zejścia dużego ładunku elektrycz
nego do ziemi. Należy także nadmienić, że Ba
bia Skała jest jednym z najwyższych punktów 
w okolicy.

Jak więc widać, wyjaśnienie natury zjawi
ska w Jerzmanowicach nie jest oczywiste. Je 
żeli jednak zastosujemy zasadę „brzytwy Ock- 
hama” (nie należy mnożyć bytów ponad ko
nieczność), to należałoby skłonić się raczej ku 
hipotezie meteorologicznej. Wydaje się jednak, 
że z braku dowodów problem ten trzeba po
zostawić otwartym. Jednakże nie można poda
wać „Wydarzenia Jerzmanowskiego” jako ty
powego przykładu upadku meteorytu, wyko
rzystując przy tym niepełne dane i tworząc ko
lejny mit.

Tomasz Ściężor, Janusz Plcszka

Sondowanie Układu Słonecznego trwa!
Co jakiś czas NASA publikuje komunikaty o 
tym, co aktualnie dzieje się z sondami, które 
kiedyś zostały wystrzelone do różnych planet. 
W kwietniu z takiego komunikatu można było 
odczytać co następuje:
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•  Voyager 1, wystrzelony 5 września 1977 ro
ku, przemierza ośrodek międzyplanetarny 
stale zbierając dane o napotykanym polu 
magnetycznym i o bombardujących sondę 
cząstkach. W kwietniu byt 7.8X109 km od 
Słońca i porusza! się z prędkością 17.6 km/s. 
Przypomnijmy, że Voyager 1 był trzecią son
dą, jaka przeleciała (w maju 1979) koło 
Jowisza. Pierwszą był Pionier 10 (w grud
niu 1973), drugą — Pionier 11 (w grudniu 
1974). Koło Saturna Voyager 1 przeleciał 
jako drugi (w listopadzie 1980) po Pionie
rze 11 (wrzesień 1979).

•  Voyager 2, wystrzelony 20 sierpnia 1977, 
tak jak jego poprzednik rejestruje już tyl
ko pole magnetyczne i cząstki w przestrze
ni międzyplanetarnej. Jest bliżej, niespełna 
6X109 km, od Słońca, bo jego orbita dość 
znacznie różni się od orbity Voyagera 1. W 
szczególności po przelocie koło Jowisza (w 
lipcu 1979) i Saturna (w sierpniu 1981) 
Voyager 2 dotarł — jako pierwszy — do 
Urana (w styczniu 1986) i Neptuna (w sierp
niu 1989). — Magellan, sonda wystrzelona 
z wahadłowca Atlantis 4 maja 1989, skoń
czyła swoją pracę na eliptycznej orbicie wo- 
kólwenusjańskiej. Oprócz tego, że udało się 
skompletować dokładną mapę Wenus — 
prowadzono szczegółowe badania pola gra
witacyjnego tej planety za pomocą precy
zyjnego śledzenia ruchów sondy na bliskiej 
orbicie. Końcowa faza pomiaru tego pola 
będzie miała miejsce podczas trwającego 
od 25 maja procesu „ukoławiania” orbity 
Magellana.

•  Galileo, wystrzelony 18 października 1989, 
także z wahadłowca Atlantis, zmierza do 
Jowisza (na okołoplanetarną orbitę wejdzie 
w grudniu 1995). Stan sondy jest dosko
nały tylko, jak pisaliśmy już w Uranii, nie 
otworzyła się duża antena i przesyłanie da
nych jest niestety ograniczone.

•  Ulisses, sonda ESO wystrzelona z wahad
łowca Discovery 6 października 1990, pe
netruje przestrzeń międzyplanetarną poza 
płaszczyzną ekliptyki (obecnie — około 30 
stopni na południe względem równika sło
necznego). Na taką orbitę została „skiero
wana” przez pole grawitacyjne Jowisza po 
przelocie koło niego w lutym 1992. Wszy
stkie jej urządzenia działają znakomicie co 
jest tym ważniejsze, że Ulisses będzie pier
wszą sondą, która przeleci nad oboma bie

gunami Słońca (w 1994 — nad południo
wym, w 1995 — nad północnym). W lutym, 
z nieznanych powodów, Ulisses przez trzy 
dni nie przekazywał żadnych danych, ale 
już potem wszystko przebiegało normalnie.

•  Mars Observer, wystrzelony 25 września 
1992, zmierza planowo do Marsa. W sierp
niu powinien „zakotwiczyć” na orbicie wo- 
kółmarsjańskiej.

•  badając inne planety nie zapominamy i o 
naszej Ziemi. Od 10 sierpnia 1992, w ra
mach misji Posejdon, tworzona jest dokład
na, satelitarna mapa cyrkulacji oceanicznych. 
Stan tych cyrkulacji zapisuje się trzy razy 
dziennie!
W&rto tu też wspomnieć, że trzy z wymie

nionych wyżej sond — Mars Observer, Ulisses 
i Galileo — miały ostatnio program lotu wzbo
gacony o dodatkowe zadania. Były mianowicie 
„oddelegowane” (od 21 marca do 11 kwiet
nia) do wspólnej pracy nad poszukiwaniem... 
fal grawitacyjnych. Jak Czytelnicy Uranii zapew
ne pamiętają (Urania 5/92) — są to fale do tej 
pory nie odkryte, ale z teorii wynika, że powin
ny być produkowane przy wybuchach super
nowych, przy zapadaniu się czarnych dziur, przy 
innych zjawiskach kataklizmicznych. Poszukiwa
nie fal grawitacyjnych tym razem polegać bę
dzie na tym, że z radioteleskopów NASA wy
syłane będą, do wszystkich trzech sond jedno
cześnie, sygnały radiowe o ściśle określonej czę
stotliwości; sygnał odbity od sondy będzie wra
cał i, o ile w przestrzeni międzyplanetarnej nie 
zostanie zaburzony falami grawitacyjnymi, po
winniśmy zarejestrować tę samą częstotliwość 
powrotną (przesuniętą tylko dopplerowsko na 
skutek ruchu sond względem Ziemi). Współ
czesna dokładność pomiaru tej częstości jest 
niesłychanie duża (kilka X 10~15) więc nawet 
najdrobniejsze odchylenia będzie można zauwa
żyć. Trzytygodniowe nasłuchiwanie (na bardzo 
niskiej częstości radiowej) czy coś się akurat 
nie wydarzyło w kosmosie może nam dać ob
serwacyjny dowód istnienia fal grawitacyjnych. 
Astrofizycy wiążą z tym przedsięwzięciem ta
kże nadzieję na nowy, wydajny sposób prowa
dzenia swoich badań, bo takie wypożyczenie 
kilku sond, dla jednego celu, na parę tygodni, 
może w przyszłości utorować drogę „dużej na
uce za małe pieniądze”. Taniej skorzystać z ist
niejących instrumentów niż starać się o fundu
sze na nowe.

Magdalena Sroczyńska-Koiuchowska
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Gdy znajdziemy meteoryt

Meteoryty mogą spadać kiedykolwiek i 
gdziekolwiek. Tylko w ciągu dwóch ostat
nich lat w Anglii meteoryt wpadł emeryto
wi do ogródka, w Holandii przebił dach i 
wylądował na strychu, w USA rozbił sa
mochód, a w Japonii zniszczył pół domu. 
Jeśli więc komuś zdarzy się obserwować 
spadek meteorytu, prosimy o następujące 
informacje:

— jak wygląda miejsce spadku (pole, 
las, łąka, teren gliniasty, piasek)? Czy grunt 
był suchy, wilgotny, zamarznięty?

— Jak głęboko zarył się meteoryt w 
grunt? Jaka jest wielkość i waga znalezio
nych okazów? (Pożądane jest sfotografo
wanie meteorytu na miejscu spadku.)

— W żadnym wypadku nie wolno zna
lezionego meteorytu ogrzewać, czyścić i 
dopuszczać do jego zetknięcia z wodą.

Sekcja Meteorów i Meteorytów PTMA 
(skr. poczt. 6, 14-530 Frombork, teł. (0- 
506)7392) prosi także o informacje o zna
lezieniu przypuszczalnych meteorytów, któ

rych spadku nie obserwowano. Znalazca 
może liczyć na nagrodę.

Świeżo spadłe meteoryty pokryte są, 
przeważnie czarną, skórką obtopieniową. 
Po dłuższym leżeniu w ziemi skórka ta 
staje się rdzawa, a później ulega zluszcze- 
niu. Przeważająca większość meteorytów 
zawiera metaliczne żelazo i dlatego przy
ciąga magnes zawieszony na sznurku. Mag
nes przyciągają jednak także ziemskie ka
mienie zawierające magnetyt. Dlatego moż
na zeszlifować na drobnym papierze ścier
nym mały skrawek powierzchni podejrza
nego kamienia. Jeśli ukażą się srebrzyste 
plamki metalu, prawie na pewno jest to 
meteoryt.

Aby umożliwić zapoznanie się z wy
glądem meteorytów oferujemy, dzięki po
mocy Olsztyńskiego Planetarium, możli
wość wypożyczenia małego fragmentu me
teorytu, a nawet zakupienia do własnej ko
lekcji. Szczegółowe informacje można u- 
zyskać pod podanym wyżej adresem Sekcji.

Andrzej Pilski

Wakacyjny konknrs Uranii

Zachęceni zeszłorocznymi wynikami (82 
zdjęcia czarno-białe i 42 kolorowe) ogła
szamy ponownie konkurs na WAKACYJ
NE ZDJĘCIE NIEBA! Mamy nadzieję, 
że wezmą w nim udział zarówno ubiegło
roczni jak i nowi miłośnicy przygody as- 
tronomiczno-fotograficznej. Autorom naj
ciekawszych zdjęć (które to zdjęcia oczy
wiście opublikujemy!) obiecujemy nagrody:

• nagrodą pierwszą będzie ufundowany 
przez firmę Uniwersał teleskop (patrz 
druga strona okładki). Dziękujemy 
sponsorom!

• nagrody dalsze to bezpłatna prenume
rata Uranii na 1994 rok oraz nagrody 
książkowe.

Termin nadsyłania prac upływa 15 paź
dziernika br. Uczestnikom konkursu przy
pominamy, że opis obserwacji powinien 
zawierać: nazwę fotografowanego obiek
tu, jego położenie na niebie, dokładną da
tę, czas i miejsce dokonywania obserwacji, 
nazwę instrumentu, z jakiego korzystamy 
(aparatu fotograficznego, błony, czasu na
świetlania, przesłony).

Ponadto ponawiamy apel do tych Czy
telników, którzy często nawet nie mają 
sprzętu i może czują się pokrzywdzeni nie 
mogąc brać udziału w naszym konkursie. 
Dla Was też mamy propozycję — pokaż
cie swoim kolegom, znajomym, sąsiadom
— usiane gwiazdami niebo. Bezpłatne se
anse gwiaździstego nieba można oglądać
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w każdą pogodną noc. Gołym okiem, lor
netką, lunetką. Z  parku, mostu, podwór
ka, balkonu. Jeśli uda Wam się pokazami 
nieba zainteresować astronomią innych

— napiszcie! Może też ufundujemy dla 
Was nagrody?

Wszystkim Czytelnikom Uranii — po
godnych nocy życzy Redakcja

OBSERWACJE

Fotografowanie Wenus

W bieżącym roku zaistniały dogodne wa
runki do obserwacji planety W e n u s .  
W okresie wieczornej widoczności (luty- 
marzec) zrealizowałem kilka sesji zdję
ciowych, celem zobrazowania przebiegu 
faz Wenus i wzrostu jej rozmiarów kąto
wych, w miarę zbliżania się do Ziemi.

Wszystkie ekspozycje wykonałem obiek
tywem MTO-IOOO, którego ogniskową wy
dłużyłem do 8 m (!), za pomocą trzech 
tclekonwerterów. Mimo znacznego zmniej
szenia światłosiły (1:80), silny blask pla
nety pozwalał naświetlać barwny negatyw 
FUJI 400 HG (27 DIN) w czasie 0.2 sek. 
Jak się okazało, był to maksymalny czas 
ekspozycji dla tak długiej ogniskowej, zwa
żywszy, że fotografowanie odbywało się przy 
unieruchomionym astrografie.

Chcąc lepiej wyeksponować obrazy pla
nety, z negatywu barwnego wykonałem po

zytywy czarno-białe w jednolitej i powięk
szonej skali (fot. 1). Uwidaczniają one stop
niowy wzrost średnicy kątowej Wenus i 
malejącą fazę. Bardziej szczegółowe dane 
podane są w tabeli 1.

Tabela 1.
Obserwacje Wenus.

Lp. Data Elongacja
Średnica 
kątowti 
w sek.

Średnica 
na negat. 

w mm

I 15.02.93 43° 34” 1.3

11 27.02. 3 9 ° 40" 1.5

III 7.03. 34° 45” 1.7

IV 10.03. 32° 48” 2.0

V 13.03 28° 50” 2.1

Leszek Marcinek, Lublin

Fot. 1. Zdjęcia Wenus.
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Kłopoty z P/Swift-Tuttle

Kometa P/Swift-Tuttlc, matka roju P e r - 
s c i  cl ó w  została odkryta w lipcu 1862. 
Jej przejście przez peryhelium miało nas
tąpić 23 sierpnia. Do tego czasu jaśniała, 
osiągając 2 mag. i rozciągając swój ogrom
ny, 30 stopniowy warkocz na niebie. Okres 
obiegu oceniono wówczas na ok. 120 lat. 
W 1973 Brian M a r s d e n  opublikował 
swoje przewidywania powrotu komety na 
rok 1981. Zaalarmowani łowcy przygód 
niebieskich poszukiwali zagubionego o- 
biektu we wczesnych latach osiemdziesią
tych, lecz bez skutku. Z  obliczeń wyni
kało, że ciało to powinno przebywać w 
pobliżu Słońca także w 1748 roku, czego 
nie stwierdzono. Również w połowie XVI 
w. nie było żadnej jaśniejszej komety, po
dejrzanej o tożsamość z P/Swift-Tuttle. 
Jedyną kandydatką była kometa odkryta w 
1737 przez Ignatiusa K o g 1 e r a, lecz mo
ment jej przejścia przez peryhelium na
stąpił o 11 lat za wcześnie w stosunku do 
wyliczonej daty. Marsden zwrócił jednak 
uwagę na fakt, że gdyby obserwacje Kegle- 
ra obarczone były systematycznym błędem 
na poziomie 1°, można byłoby utożsamiać 
jej orbitę z P/Swift-Tuttle. Aby jednak 
wytłumaczyć tak duże przesunięcie pery
helium w czasie, należałoby wziąć pod u- 
wagę olbrzymie siły niegrawitacyjne, któ
re odpowiedzialne byłyby za to spóźnie
nie. Siły te mogą być wynikiem działalnoś
ci aktywnych gejzerów w jądrze komety, 
które pracują jak silnik odrzutowy. Zwy
kle dzięki temu efektowi komety syste
matycznie spóźniają się w stosunku do 
przewidywań. Na przykład kometa P/Hal- 
ley spóźnia się podczas każdego obiegu o 
4 dni. Obserwatorzy naszej sekcji zapew
ne doskonale pamiętają, że dzięki temu 
efektowi powrót P/Brorsen-M etcalf na
zwano skandalem roku! (patrz Urania 
2/90). Wówczas obiekt ten wyprzedził swój 
„rozkład jazdy” o całe dwa tygodnie, przez 
co znalazł się w sporym oddaleniu od wy
liczonego toru. Tak więc, zakładając że

P/Swift-Tbltle rzeczywiście przechodziła 
przez peryhelium w 1737, wynika że w 
1862 była spóźniona o 11 lat w stosunku 
do wyznaczonego okresu obiegu. Wystar
czy więc do daty 1862 dodać okres obiegu 
i uwzględnić jedenastoletnie spóźnienie 
by otrzymać rok 1992 jako przejście przez 
peryhelium.

Wydarzenie to stawało się coraz bar
dziej prawdopodobne, gdy w ostatnim cza
sie zauważono wzrost aktywności P e r 
s e i d ó w .  Marsden postanowił określić 
dokładniej moment największego zbliże
nia komety do Słońca, uwzględniając wpływ 
perturbacji planet wewnętrznych. Tak po 
raz pierwszy pojawiła się data 11 XII 92. 
Pozostało tylko czekać...

W sobotni wieczór, 26 września ’92 na
deszła pocztą elektroniczną wiadomość z 
Japonii o odkryciu nowej komety w Wiel
kiej Niedźwiedzicy. Komentarz brzmiał 
„być może jest to P/Swift-Tuttle!”. Na pod
stawie obserwacji wyznaczono moment pe
ryhelium na 12 XII 92, a więc Marsden 
pomylił się tylko o jeden dzień! Przypa
dek, czy precyzja obliczeń? Próba połą
czenia ostatnich obserwacji astromctrycz- 
nych do Słońca z pomiarami wykonanymi 
przy okazji poprzednich powrotów nic wy
kazywała już takiej dokładności. Porów
nując obserwacje z 1992 i 1862 oraz uwzglę
dniając istnienie sił niegrawitacyjnych, po
przednie przejście przez peryhelium po
winno wystąpić raczej we wrześniu 1738, a 
nie w lipcu 1737. Z  drugiej strony, uwzglę
dnienie wszystkich wpływów grawitacyj
nych pozwala określić datę peryhelium z 
1737 z dokładnością do jednego dnia, lecz 
tego typu obliczenia nie pasują do obser
wacji z 1862!

Tymczasem w prasie i telewizji poja
wiła się wiadomość o wizji końca świata w 
XXII wieku. Powodem tej apokalipsy ma 
być kometa P/Swift-Tlittle podczas jej ko
lejnego powrotu. Obliczenia M arsdena 
wskazują, że kolejne peryhelium będzie 
11 lipca 2126. Thk więc, do kolizji może 
rzeczywiście dojść, jeśli moment maksy-
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TJibcla 1.

obserwator miejscowość użyty sprzęt

Jacek Adamik Zręcin 6 B, 6 L, 25 L
Leszek Benedyktowicz Kraków 6 B
Marcin Betlej Bielsko-B. 5 B
Tomasz Celeban Lask 5 B
Adam Cichy Wałbrzych 7 R
Grzegorz Ciura Górki 3 B
Ryszard Cnota Puławy 5 B, 8 R
Kazimierz Czernis Wilno 11 B, 8 B, 3 B
Grzegorz Dalek Żychlin 6.7 R
Marcin Filipek Jerzmanowice 10 B, 6.6 B, 5 B
Darius Gasiunas Wilno 10 R
Radosław Grochowski Świdnica 7 L, 5 B
Mariusz Iwański Pila 5 B, 7.5 R
Grzegorz Kiełtyka Krosno 11 L, 8 B, 5 B
Artur Komorowski Łódź 15 L, 25 L
Janusz Kosiński Frombork 4 B, 31 L, 10 R
Kazimierz Kosz Chorzów 15 L, 7 B
Aneta Lis Sandomierz 4 B, 5 R
Jerzy Łukaszewicz Warszawa 4.5 B
Sabina Łukaniuk Krosno 8 B
Jerzy Marcinek Lublin 5 R
Leszek Marcinek Lublin 5 B, 10 M
Bernard Markowski Ostrów Wlkp. 5 B, 11 L
Lesław Materniak Krosno 5 B
Wacław Moskal Krosno 8 B
Arkadiusz Olech Pruszcz Gd. 6 B
Piotr Ossowski Ostrów Wlkp. 5 R, 11L.5B,  14.2 L
Mieczysław L. Paradowski Ludwin 6 B, 10 M
Łukasz Perec Krosno 11 L, 8 B, 5 B
Tomasz Piotrowski Gdańsk 4 B
Janusz Płeszka Kraków 6.6 B, 10 B, 5 B, 35 M
Jacek Powichrowski Knyszyn 5 R, 5 B, 7 L, 3 B
Jerzy Rafalski Toruń 6 B
Marcin Rzepka Krosno 5 B
Piotr Sadowski Kraków 6 B, 5 B
Henryk Sielewicz Wilno 11 B, 8 B, 3 B, 12 R
Ryszard Siwiec Szczecin 20 C, 6 B
Krzysztof Socha Piórków 6 B, 8 B
Jerzy Speil Wałbrzych 8 B, 5 B
Mieczysław Szulc Tuchola 5 B, 8 R, 20 L
Tomasz Ściężor Kraków 6.7 B, 6 B
Mariusz Świętnicki Zręcin 5 B, 25 L
Stanisław Świerczyński Dobczyce 6 B, 11 L, 5 B
Piotr Urbański Żychlin 6.4 R
Mariusz Zbrzeźniak Pruszków 3.5 B
Zbigniew Ziółkowski Żychlin 6.4 R

oznaczenia: B — lornetka, R  — refraktor, L — newton, M — maksutow, C — cassegrain; liczby określają 

średnicę obiektywu w centymetrach.
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malnego zbliżenia komety do Słońca od
będzie się 26 lipca z dokładnością do... 
trzech minut! Wówczas Ziemia zostanie 
trafiona 19 dni później. Czy jest jednak 
czego się obawiać? Sam Marsden twier
dzi, że moment peryhelium znany jest z 
dokładnością do wielkości efektów niegra- 
witacyjnych, których precyzyjnie przewi
dzieć się nie da.

Oprócz wyznaczania elementów orbi
ty próbuje się także przewidzieć jasność 
komety, długość warkocza, jego kierunku 
itp. Tbgo typu oszacowania również okre
śla się na podstawie zachowania się obiek
tu podczas poprzednich powrotów. Ogól
nie, jasność komety zmienia się zgodnie z 
prawem:

mi = //o +  51ogA + 2 .5«logr, (*) 
gdzie: mi — całkowita jasność otoczki, Ho 
— jasność absolutna komety, A — od

ległość komety od Ziemi w j.a., n — współ
czynnik opisujący reakcję komety na pro
mieniowanie słoneczne, r — odległość ko
mety od Słońca w j.a. Analizując obserwa
cje w 1862, N. T. B o b r o v n i k o f f po
dał zależność jasności dla P/Swift-Tuttle, 
na których Daniel G r e e n  oparł swoje 
zeszłoroczne przewidywania:

m  i = 4.5 + 5 logA + 15.0 log r .

Dzięki przeprowadzonej kolejnej akcji 
obserwacyjnej naszej sekcji mamy okazję 
sprawdzić wyliczenia Bobrovnikoffa z 1941 
roku. Nasz zbiór stanowi 388 ocen całko
witej jasności otoczki, wykonanych przez 
46 obserwatorów, których prezentujemy 
w Tabeli 1.

Autorem pierwszej obserwacji (7 X) 
jest Ryszard Siwiec, a ostatnią (26 XII) 
wykonał Janusz Płeszka.

n

Rys. 1. Jasność otoczki komety.
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Spójrzmy na rys. 1, na którym  przed
staw ione są pom iary jasności otoczki wy
konane przez członków Sekcji O bserw a
torów  Kom et. Linia ciągła, to wykreślona 
zależność Bobrovnikoffa. Wydaje się, że 
większość ocen leży nieco poniżej przewi
dywanej krzywej blasku.

chodzimy do wniosku, że zależność (*) dla 
P/Sw ift-Tuttle przybiera postać:

m \  =  4.7 +  5 logD +  17.3 lo g r

O prócz ocen jasności otoczki, nasi ob
serwatorzy określali również jej średnicę, 
stopień  kondensacji oraz długość i pozy- 

_j j j | j | , | |

2!____ i____ \____ i____ !____ i____i____l

24.10 13
Rys. 2. Poprawiona jasność otoczki.

Aby dokładniej przyjrzeć się różnicy, 
postanowiliśmy stworzyć jeszcze jeden wy
kres. Rys. 2 pokazuje obserwacje blasku 
otoczki, od których odjęto wyliczoną wcześ
niej jasność. By uwypuklić rozbieżność, do
datkow o dopasow ano do wszystkich pun
któw krzywą. Widać, że nasze obserwacje 
n ierów nom iernie odbiegają od przewidy
wań. Jest to  wynikiem różnicy między wy
liczoną jasnością absolutną komety i współ
czynnikiem reakcji na promieniowanie sło
neczne. Analizując nasze oceny blasku do-

•11 3.12 23. 12.92

cję warkocza. Zwykle nie prezentow aliś
my tych pom iarów  tłum acząc się dużym 
rozrzutem. Tym razem zdecydowaliśmy po 
kazać wszystkie oceny, aby unaocznić jak  
trudne są tego typu pomiary.

Na rys. 3 widzimy 354 zebrane przez 
nas oceny stopnia kondensacji otoczki. Są 
to  oszacowania subiektywne, o p arte  jed 
nak na pewnej skali, od 0 do 9. Przykła
dowo, 0t oznacza, że otoczka jest rozmyta 
bez kondensacji centralnej, 6 — widoczny 
jest wyraźny szczyt natężenia w środku, a
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9 — otoczka wydaje się gwiazdopoclobna. 
Jak widać na rysunku rozrzut ocen jest 
olbrzymi. Były wieczory, gdy niektórym ob
raz otoczki wydawał się prawie pozbawio
ny kondensacji, a w tym samym czasie inni 
donosili o istniejącym wyraźnym „piku” 
natężenia! Jednak po uśrednieniu wszy
stkich pomiarów i dopasowaniu wielomia
nu (linia ciągła) wyłania się krzywa naśla
dująca przebieg jasności.

Najtrudniejsze jednak są z pozoru pro
ste pomiary średnicy otoczki. Na tego ty
pu oszacowania wpływ ma bardzo wiele 
czynników: pogoda, blask Księżyca, świa
tła miejskie, użyty sprzęt a nawet samopo
czucie i humor obserwatora. Nie powi
nien więc dziwić rys. 4, gdzie zakres ocen 
sięga od 1.5’ do 30’ w tym samym czasie! 
Jeśli jednak rozproszenie chcemy tłuma

czyć różnymi warunkami obserwacyjnymi, 
wówczas powinna istnieć chociaż gruba ko
relacja między stopniem kondensacji o to
czki a jej średnicą. Przy jasnym niebie ob
raz komety powinien wydawać się mniej
szy, lecz bardziej zagęszczony. Taka kore
lacja jednak w ogóle nie istnieje.

Równie kłopotliwe były obserwacje war
kocza. Niektórzy z naszych członków se
kcji obserwując w idealnych warunkach z 
trudem dostrzegali krótki warkocz, pod
czas gdy inni, posługujący się podobnym 
sprzętem, widzieli aż cztery na niebie roz
świetlonym blaskiem Księżyca i światłami 
miejskimi! Ze względu na małą liczbę te
go typu obserwacji, rozwiązanie tego pro
blemu zostawiamy zespołowi biura Inter
national Comet Quarterly, do którego jak 
zwykle wysłaliśmy wszystkie raporty. Może
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dzięki porównaniu pracy SOK z resztą ob
serwatorów rozsianych po całym świecie, 
uda się poznać prawdziwą naturę P/Swift- 
Tuttlc.

Jerzy Raf niski, Krzysztof Jaroszewski

Komunikat Sekcji Obserwacji 
Słońca PTMA, luty 1993

Wyniki obserwacji Słońca w lutym 1993 
r. przysłało 9 obserwatorów: Krzysztof 
C z a r t,G rz e g o rz  C z e p ic z e k ,B a r to s z  
D ą b r o w s k i ,  Janusz W. K o s i ń s k i ,  
Jerzy Ł  ą g i e w k a, Wiktor M a j e w s k i ,  
Andrzej P i l s k i ,  Mieczysław S z u l c  i 
Jerzy Z a g r o d n i k .  Łącznie wykonano 
77 obserwacji w 23 dniach.

Średnie dzienne względne liczby Wol
fa w lutym 1993 r. wyniosły:

1. ..— 9.......,99 17........88 25......90
?........ 39 10....... — 18........80 26.. 44
3....... 61 11........46 19........99 27.. 81
4 ....81 12........95 20........60 28.. 88
V...... 93 13........82 21........83
6 .... — 14....... — 22........98
7.....117 15........73 23........87
8.....116 16........95 24....... —

Średnia miesięczna względna liczba 
Wolfa w lutym 1993 r. wyniosła 82.4 (77.5). 
Średnia względna liczba Wolfa z obrotu 
Słońca No. 1865 wynosi 62.5 (57.0). W 
nawiasach podano średnie liczone bez 
współczynników obserwatorów.

Jamisz W. Kosiński
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K R O N IK A  PTM A

Piąty rok działalności Sekcji 
Obserwacji Słońca PTMA

Już piąty rok działa reaktywowana po kil
ku latach przerwy Sekcja Obserwacji Słoń
ca PTMA, o czym informują Czytelników 
Uranii comiesięczne komunikaty. Obser
wacje Słońca są wykonywane przez człon
ków Sekcji metodami wizualnymi, a przy 
opracowaniu wyników stosowany jest znany 
wzór Wolfa zawierający współczynnik „k” 
zależny od przyrządu i spostrzegawczości 
obserwatora. W ten sposób uzyskane wy
niki mogą być bezpośrednio odniesione 
do liczb międzynarodowych liczonych w

Liczba Wolfa
styczeń 1989 - grudzień 1992
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1990 1991 1992

SOS PTMA • BELGIA

Brukseli. Czy rezultaty uzyskane przez Se
kcję są obiektywne? Sądząc z załączonego 
wykresu tak. Zamieszczono na nim za
równo liczby Wolfa SOS PTMA, jak i bel
gijskie, z lat 1989-1992. Zgodność prze
biegu obu krzywych najlepiej świadczy o 
jakości naszych prac.

Do tej pory w pracach Sekcji wzięło 
udział 35 osób z Polski oraz jedna z Łotwy. 
Najbardziej aktywni obserwatorzy to: Mie
czysław S z u l c  z Tbcholi, Andrzej P i 1 - 
s k i z Fromborka, Janusz W. K o s i ń s k i  
z Fromborka, Jerzy Z a g r o d n i k z  Kros
na, Grzegorz C z c p i c z e k z Częstocho
wy, Stanisław Ś w i e r c z y ń s k i  z Dob
czyc, Wiktor M a j e w s k i  z Orchowa, 
Longin G a r k u l  z Daugavpils i Bartosz 
D ą b r o w s k i  z Tbrunia. W sumie obser
watorzy wykonali ponad 5000 obserwacji, 
z czego w 1992 roku 2048!

Komunikaty Sekcji otrzymuje nie tylko 
redakcja Uranii. Są one rozsyłane do ob
serwatorów oraz instytucji zajmujących się 
badaniami naszej najbliższej gwiazdy. W 
zamian Sekcja otrzymuje materiały uzys
kane np. w czasie radiowych badań Słońca.

Od niedawna bardziej szczegółowe wy
niki naszych prac są dostępne w BIULE
TYNIE SOS PTMA. Można tam znaleźć 
liczby Wolfa, dane i wskazówki do obser
wacji, opracowania członków Sekcji.

Prace nasze aktywnie wspierają Zarząd 
Oddziału PTMA we Fromborku oraz Z a
rząd Główny PTMA w Krakowie za co 
składamy serdeczne podziękowania.

Zachęcamy wszystkich miłośników as
tronomii do prac w naszej Sekcji. Nie są 
one trudne a przynoszą ważne naukowo 
rezultaty i zapewne dużo satysfakcji.

Adres Sekcji:
Sekcja Obserwacji Słońca PTMA, skr. po
cztowa 6,14-530 Frombork.

Janusz W. Kosiński, Bartosz Dąbrowski

TO i OWO

Klub Królewskiego Towarzystwa 
Astronomicznego — „Dinning Club”

Pracując przez jakiś czas na Uniwersyte
cie w S u s s e x ,  Brighton (50 mil na po
łudnie od Londynu) miałem okazję ucze

stniczyć w wykładach Królewskiego Tbwa- 
rzystwa Astronomicznego (KTA). Po jed
nej z takich sesji wykładów, które odby
wają się w Londynie, mój kolega z Cen
trum Astronomicznego w Sussex, Robert 
C. Smith, zaprosił mnie jako gościa na
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obiad do Klubu Królewskiego Towarzy
stwa Astronomicznego. Najróżniejszych 
klubów istnieje w Anglii mnóstwo. Ten 
jest o tyle ciekawy, że jego powstanie zwią
zane jest z utworzeniem KTA lub może 
odwrotnie powstanie KTA związane jest z 
założeniem Klubu. Nim więc opiszę sam 
obiad, trochę informacji i ciekawostek, na 
poważnie i nie tylko, o Klubie i KTA.

12 stycznia 1820 roku czternastu gen- 
telm en’ów spotkało się w Wolnomasoń- 
skiej Tawernie przy Great Queen Street w 
Londynie w celu spożycia wspólnego obia
du i przedyskutowania sprawy utworzenia 
Tbwarzystwa Astronomicznego. Wśród 
obecnych byli m. in. Wielebny William 
Pearson, inicjator całej akcji oraz John 
Fred W. Herschel (późniejszy Sir), Daniel 
Moore, Sir James South (żeby wymienić 
tylko tych trzech) i (sic!) Piotr Sławiński.’ 
Na tym pierwszym obiedzie Panowie Ci 
postanowili utworzyć Tbwarzystwo i wy
brali Komitet, który miał je powołać. Tak 
więc pod pierwszym oficjalnym dokumen
tem Królewskiego Tbwarzystwa A strono
micznego obok trzynastu innych widnieje 
również podpis Sławińskiego. Postanowio
no, że pierwszy zjazd odbędzie się 9 lutego. 
Na skutek śmierci króla Jerzego III, w dniu 
29 stycznia, spotkanie trzeba było przeło
żyć o miesiąc. Wreszcie 29 lutego 1820 
roku powołano Królewskie Towarzystwo 
Astronomiczne, a wśród pierwszych 14 
członków zwyczajnych był również wspom
niany wyżej nasz rodak. W „Historii Kró
lewskiego Tbwarzystwa Astronomicznego” 
znalazłem następujący akapit:

„... A  teraz słów kilka o Piotrze Sła
wińskim, Polaku który... jest umieszczony 
na pierwotnej liście jako członek, choć mo
że właściwsze byłoby go uważać za nasze
go pierwszego członka zagranicznego.” 

Tego samego dnia formalnie utworzo
no Klub. Sławiński nie znalazł się jednak 
wśród jego członków, ponieważ nic wpła

cił wymaganej składki rocznej 2 £ 2 s. Moż
na domniemywać, że uczestniczył w pier
wszych zebraniach Klubu, nic ma jednak 
co do tego pewności, gdyż pierwsze zapisy 
osób obecnych na obiadach zaczynają się 
od 12 marca 1824 (29 obiad).

W dziewiętnastowiecznej historii Tb
warzystwa pojawia się jeszcze jedno pol
skie nazwisko. W roku 1878 złoty medal 
Towarzystwa, jedyny raz w historii, przy
znano Polakowi Baronowi Dembowskie
mu za obserwacje gwiazd podwójnych, któ
ra to gałąź astronomii wyraźnie zaktywi
zowała się po jego dokonaniach. Tyle hi
storii.

Oczywiste jest, że regulamin i organi
zacja Klubu zmieniały się w czasie jego 
173 letniej historii. Jeden wszakże cel po
został niezmienny — wspólny dobry obiad. 
Myliłby się ten kto by sądził, że Klub prze
jawiał tylko taką aktywność. Oto kilka przy
kładów innych poczynań:

• W roku 1829 wpłacono ekstra 5 £ 10 s. 
na wino — było to wtedy gdy norma 
wynosiła jedną butelkę na dwóch (obe
cnie bez ograniczeń).

• W czerwcu 1836 rachunek 1 £ 1 s. za 
„zbite kieliszki”.

• W 1865 głosowanie nad tym czy Księ
życ rotuje czy leż nic: 10 głosów tak a 
11 nie.

•  12 grudnia 1919 „Poważny wykład o 
Relatywistyce” — nie jest jasne, kto 
go powiedział.

•  W 1931 (838 obiad) A. Fowler (czło
nek Klubu nr 207) powiedział: „Znam 
tylko jedną rzecz lepszą niż kieliszek 
porto — kieliszek jeszcze lepszego 
porto”.

•  i tak dalej, i tak dalej.
Klub prowadzi również drobiazgową 

statystykę rekordów np: największa ilość 
osób uczestnicząca w obiedzie (59 w 1989), 
członek który zjadł największą ilość obia
dów w historii (350 obiadów Glaisher) i

* Stawiński, profesor Uniwersytetu W ileńskiego, przebywał w owym czasie w Anglii, skąd w roku 1825 
powróci! do kraju aby po Janie Śniadeckim objąć stanowisko dyrektora Obserwatorium Wileńskiego.
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R.A.S. CLUB DINNER LISTS

(1033) 1957, February 8

Carroll

Sellers 
Merton 
Jackson 
Newton 

Collinson 
J.Martin(v) 

Thompson 
Commander 
I..Campbell I 

(v)
Waterfield

Vice-Admiral 
Sir Eric 
Clifford K.C.B. 
C.B.E. (e.g.)

STRATTON
Steavenson(e.g.) 
P.R-.A.S.

Allen
Atkinson
Plaskett
Lyttleton
Stoneley
Fry
Porter

F.Hoyle(e.o.)
Sweet

Hargreaves
Peek

Dr.O.Eggen(v)
Hunter
Pearse

Thomson

Jeffreys
Prof.J.Neyman(v)
McCrea
Sadler
Dr.P.du Val(v)
Woolley
Dingle

Whitrcw

(29 m; 1 e.g.; 1 e.o.; 5 v. = 36, 
Steavenson(e.g.) counted as member)

(1034) 1957, March 8

Thompson Spencer 
Jones

Prof.
Witkowski
(e.g.)

STRATTON Dr.G.Malloch
(e.g.)

Stoneley

Jeffreys Vice Admiral Sadler Dingle Atkinson A. Atherton
Hargreaves Sir F.Mason(v) Prof.H. Sellers Porter (v)

McCrea Carroll Davenport Newton Collinson Merton
M.Ryle Hunter (v) Dr.M. Fry Dr.P.A.Wayman

(v) Redman Ferraro Ovenden H. Thomson (v)
Prof.M. Pearse Sweet (e.o.) Woolley
Minnaert Jackson Dr.C. Steavenson

(v) Gilbert
(v)

Allen Whitrow Waterfield

(29 m; 1 e.o.; 2 c.g.; 7 v. - 39)

Rys. 1. Rozmieszczenie biesiadników przy siole (linia ciągła) podczas obiadu KTA nr 1033 (góra) i 1034 

(dół). U szczytu stołu zasiada Prezydent (wówczas Stratton), obok — jego goście (w 1957 roku — prof. 

Witkowski). Rysunek reprodukowany za osobistą zgodą Prezydenta Klubu Królewskiego Towarzystwa Astro
nomicznego (Dinning Club) prof. Rogera J. 'iaylera.
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żyjący (318 — Whitrow), najdłuższe człon
kostwo w historii (55 lat 11 mies. — D ra
wer) i obecnie (46 lat — McCrea i H un
ter) itd.

Do chwili obecnej odbyło się 1324 obia
dy (stan na początek maja 1993), a człon
kostwo Klubu w całej jego historii uzys
kało 358 osób.

Jak wygląda organizacja Klubu obec
nie. Oficjalne władze składają się z Prezy
denta, którym od 1969 roku jest prof. Ro
ger J. Hiyler, dwóch wiceprezydentów, skar
bnika oraz dwóch jego zastępców. Do za
dań Prezydenta należy przewodniczenie 
obiadom i wznoszenie oficjalnych toastów 
(o czym później), zaś skarbnicy regulują 
sprawy finansowe oraz prowadzą i, co ja 
kiś czas, w formie zwartej wydają archi
wum Klubu (do tej pory ukazały się cztery 
tomy). Na rys. 1 przedstawiona jest jedna 
strona z ostatnio opublikowanego tomu, 
która pokazuje kształt stołu oraz rozmie
szczenie osób. Co dociekliwsi zauważą, że 
gościem na 1034 obiedzie, 8 marca 1957 
roku byl nieżyjący już dziś prof. Witko
wski. Każdy z członków może zaprosić na 
obiad jednego gościa. Przeciętna ilość go
ści w ciągu ostatnich lat wynosiła 15—20 
rocznie. Jako wizytujący mogą również u- 
czestniczyć w obiedzie członkowie KTA 
nie należący do Klubu. Wybór nowych 
członków (obecnie max. 4) odbywa się na 
pierwszym obiedzie w roku. Na drugim 
nowi członkowie po raz pierwszy uczest
niczą w spotkaniu. Ja uczestniczyłem w 
takim właśnie obiedzie (nr. 1323).

Wszystko zaczyna się od kieliszka hisz
pańskiego sherry i swobodnej rozmowy na 
stojąco. Punktualnie o godzinie 19 gong 
oznajmia początek obiadu a Prezydent za
prasza przybyłych do stołu. Nie ma z góry 
ustalonych miejsc oprócz miejsca Prezy
denta i jego gościa. Wszyscy siadają tam 
gdzie chcą lub się przydarzy, co ma tą za
letę, że można poznać nowych, ciekawych 
ludzi jak i załatwić interesy. Obiad zaczy
na się jak wszędzie od przystawki, którą 
tym razem był łosoś z jarzynową sałatką i

białe wytrawne wino. Nie ma żadnych o- 
graniczeń co do ilości wypijanego trunku 
— kelner jeśli zauważy pusty kieliszek na
pełnia go bez pytania. Jako danie główne 
serwowano pieczeń z baraniny, kartoflaną 
zapiekankę, prażone brokuły, fasolę szpa
ragową, marchewkę plus oczywiście, tym 
razem czerwone wytrawne, wino. Słody
cze i kawa zamknęły tą pierwszą „nieofi
cjalną część”. Gdy już wszyscy nasycili się 
rozmową i podawanymi potrawami, rozpo
częła się „część oficjalna”.

Na stojąco Prezydent wzniósł toast za 
Jej Królewską Wysokość Elżbietę II, ze
brani również na stojąco, chórem odpo
wiedzieli „Królowa” i upili łyk wina. Nas
tępny był toast za Rodzinę Królewską. Nie 
wypadł on już tak imponująco jak pier
wszy, być może ze względu na przeprowa
dzoną niedawno separację księżny Diany i 
następcy tronu księcia Karola. Siedząc już 
Prezydent przedstawiał kolejno nowo przy
jętych członków. W tym roku było ich 
trzech. Każdy z nich, krótko powiedział 
coś od siebie, po czym wzniesiono toast za 
ich zdrowie. Następnie przystąpiono do 
prezentacji gości. Gościem Prezydenta była 
profesor medycyny, kierowniczka kliniki 
chorób dziecięcych. Reszta to już tylko na
uki ścisłe: kilku fizyków i astronomów, geo
fizyk, biolog. Ja byłem przedstawiony jako 
trzeci, ponieważ zapraszający mnie Robert 
C. Smith, pełni oficjalną funkcję w Klubie 
(skarbnik). Tb co powiedziałem można by 
streścić następująco.

„Być może będzie dla Was interesują
ce, Panie i Panowie, usłyszeć troche infor
macji nie tylko o sytuacji finansowej astro
nomii w moim kraju, ale również o astro
nomach jako takich. W ostatnim roku nasz 
rząd zredukował nakłady na astronomię i 
generalnie na naukę o około 50%. Jeśli 
dodacie Państwo tę cyfrę do 40-50%  in
flacji to sytuacja jest jasna. Prawie zero 
(śmiech). W Polsce pracuje w zawodzie 
ok 150 astronomów, z czego część w mo
im instytucie: N. Copernicus Astronom i
cal Center, co speluje się ‘i’ ‘ar’, a powód



190 U R A N IA 6/1993

tego jest taki, że częściowym fundatorem  
Centrum była amerykańska Narodowa Fun
dacja Naukowa.

W  ciągu ostatn ich  10 la t wielu z moich 
kolegów niestety wyemigrowało, inni m łod
si zm ienili zawód. Jeden  z nich np. jest 
wydawcą największego pisma kobiecego. 
Typowo około 30-40%  kolegów pracuje za 
granicą, co nie jest dobrą sytuacją ale jest 
to  jedyne rozwiązanie. Ja na przykład os
tatnie lata spędziłem w A stronom y C entre, 
co speluje się ‘a r’ ‘i’ (śmiech) na U niw er
sytecie w Sussex. M ając tę  możliwość chciał
bym podziękować p ro f R. J. Tayler’owi i

D r R. C. Sm ith’owi za danie mi tej m ożli
wości.”

Tak mniej więcej to  wyglądało po czym 
wypito i m oje zdrowie. N a obiedzie tym 
było szczególnie dużo zaproszonych gości 
(być m oże nowy rekord  K lubu), a więc i 
toastów, tak że „oficjalna część” była dłuż
sza niż sam obiad. Na koniec jeszcze parę 
nieform alnych rozm ów z osobam i, k tóre  
zainteresow ało to  co powiedziałem  i k tó re  
chciały wiedzieć więcej. Potem  już  tylko 
szybko na stację kolejową W iktorii (Vic
toria S tation), aby zdążyć na o statn i po 
ciąg do Brighton.

Marek J. Sarna

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Wrzesień 1993 r.

Słońce: Słońce w stępuje w znak Wagi 23 
września o 2h22m przechodząc przez punkt 
równonocy jesiennej, w którym  ekliptyka 
przecina się z rów nikiem  niebieskim; w 
związku z tym mamy zrów nanie dnia z 
nocą i początek jesieni astronom icznej. W 
ruchu dziennym na sferze niebieskiej Słoń
ce w ędruje coraz niżej nad horyzontem  i w 
ciągu miesiąca dnia ubywa prawic o dwie 
godziny: w Warszawie 1 września Słońce 
wschodzi o 5h47m, zachodzi o 19h24m, a 30 
września wschodzi o 6h35m, zachodzi o 
18h16m.
Księżyc: W tym miesiącu dw ukrotnie bę

dziemy mieli pełnię Księżyca, bowiem ko
lejność faz Księżyca jest we w rześniu nas
tępująca: pełnia l d5 \  ostatn ia kwadra 9d8h, 
nów 16d5h, pierwsza kwadra 22d22h i zno
wu pełnia 30d21h. W  tym m iesiącu dwu
krotnie także Księżyc znajdzie się w ap o 
geum: 3 i 30 września, a w perygeum  16 
września.
Planety i planetoidy: Rankiem  nad wscho
dnim  horyzontem  błyszczy W e n u s  jak  
gwiazda - 4  wielkości; 14 września na p o 
rannym niebie W enus znajdzie się w p ięk
nej konfiguracji z wąskim sierpem  K s i ę 
ż y c a  na dwa dni przed nowiem. M a r s

D a n e  d la  o b se rw a to ró w  S ło ń ca  (n a  14h czasu  w sc h o d .-e u ro p .)

Data
1993

P Bo Lo Data
1993

P Bo Lo

IX 1 +21920 +7918 2889S6 IX 17 +24947 +7915 77958
3 +21.69 +7.21 262.44 19 +24.77 +7.10 51.18
5 +22.16 +7.23 236.02 21 +25.04 +7.06 24.78
7 +22.60 +7.24 209.62 23 +25.29 +7.00 358.38
9 +23.02 +7.23 183.20 iii 25 +25.51 +6.92 331.99

11 +23.42 +7.22 156.80 pil 27 +25.70 +6.85 305.59
13 +23.80 +7.20 130.39 29 +25.87 +6.77 279.20
15 +24.14 +7.18 103.98 X 1 +26.01 +6.68 252.80

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy; 
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
23dl l h3m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.
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(+1.6 wielk. gwiazd.) i J o w i s z  (-1.7 
wielk.) widoczne są jeszcze wieczorem 
nad zachodnim horyzontem; przez kilka 
pierwszych dni września możemy jeszcze 
przez lunety obserwować cztery najjaśniej
sze księżyce Jowisza. S a t u r n  widoczny 
jest prawie całą noc na granicy gwiazdoz
biorów Wodnika i Koziorożca jako gwiaz
da +0.4 wielkości. U r a n  (6 wielk.) i 
N e p t u n  (8 wielk.) widoczne są w pier
wszej połowie nocy, ale nisko nad hory
zontem w gwiazdozbiorze Strzelca. M e r 
k u r y  i P l u t o n  przebywają na niebie 
zbyt blisko Słońca i są niewidoczne.

Za pomocą lunet możemy próbować 
odnaleźć dwie planetoidy widoczne pra
wie przez całą noc: P a l l a s  9 .4wielkości 
w gwiazdozbiorze Pegaza i znacznie jaś
niejszą W es t ę (6.3 wielk.), ale też zna
cznie niżej nad horyzontem w gwiazdoz
biorze Wodnika. Dla łatwiejszego odnale
zienia planetek wśród gwiazd podajemy 
ich współrzędne równikowe dla kilku dat. 
Pallas: IX. 2d: rekt. 21h41.4m, deki. +6°37’; 
12d: rekt. 21h34.9m, deki. +4°32’; 22d: rekt. 
21h29.7m, deki. +2°26’; X. 2d: rekt. 21h26.4m, 
deki. +0°25’. Westa: IX. 2d: rekt. 22h37.8m, 
deki. -19°24’; 12d: rekt. 22h29.1m, deki. -  
20°22’; 22d: rekt. 22h21.9m, deki. -20°57’; 
X. 2d: rekt. 22h17.2m, deki. -21°8\

* * *

5d Wieczorem możemy zaobserwować 
początek przejścia 1 księżyca (o 20h5m) i 
jego cienia (o 20h46m) na tle tarczy Jowisza.

6d Wieczorem w pobliżu Jowisza wi
dzimy tylko dwa jego księżyce, pozostałe 
dwa są niewidoczne: księżyc 1 ukryty jest 
w cieniu planety, a księżyc 3 przechodzi 
właśnie na tle tarczy. O 20h18m obserwuje
my koniec zaćmienia 1 księżyca (pojawi 
się on nagle blisko prawego brzegu tarczy 
planety, patrząc przez lunetę odwracają
cą), o 20h37m nastąpi koniec przejścia księ
życa 3, a o 20h39ra na tarczy Jowisza pojawi 
się dopiero cień tego księżyca i będzie wę
drował po tarczy planety aż do zachodu 
Jowisza w Polsce.

7d2h Złączenie Marsa z Jowiszem w od
ległości 1°. Po zachodzie Słońca obserwu
jemy obie planety blisko siebie nad za
chodnim horyzontem.

9d Wieczorem księżyc 2 ukryty jest w 
cieniu Jowisza. O 20h9m nastąpi koniec zać
mienia; w polu widzenia lunety odwraca
jącej księżyc 2 pojawi się nagle z prawej 
strony tarczy planety.

14d5h Złączenie Wenus z Księżycem w 
odl. 6°. Rankiem nad wschodnim horyzon
tem obserwujemy piękną konfigurację wą
skiego sierpa Księżyca i Wenus.

16d12h Mars w złączeniu ze Spiką (Kło
sem Panny), gwiazdą pierwszej wielkości 
w gwiazdozbiorze Panny (w odl. 2°).

17d Księżyc znajdzie się w złączeniu z 
dwiema planetami w odl. 5°: o 7h z M erku
rym, a o 24h z Jowiszem.

18d8h Złączenie Marsa z Księżycem w 
odl. 4°.

21d8h Wenus w złączeniu z Regulusem 
(w odl. 0.4°), gwiazdą pierwszej wielkości 
w gwiazdozbiorze Lwa.

23d2h22m Słońce wstępuje w znak Wa
gi, jego długość ekliptyczna wynosi wów
czas 180°; mamy początek jesieni astrono
micznej.

24d O 9h Księżyc znajdzie się w złą
czeniu jednocześnie z dwiema planetami: 
z Neptunem w odl. 3° i z Uranem  w odl. 
4°. O 14h nastąpi złączenie Merkurego z 
Jowiszem w odl. 2°.

26d10h Złączenie Merkurego z Kłosem 
Panny w odl. 1°.

27d O l l h złączenie Księżyca z Satur
nem w odl. 7°. O 16h Uran nieruchomy w 
rektascensji.

30d5h Neptun nieruchomy w rektas
censji.

Momenty wszystkich zjawisk podane 
są w czasie wschodnio-europejskim (cza
sie letnim w Polsce).

Uwaga: jeśli we wrześniu nastąpi zmiana 
czasu, należy od każdego momentu odjąć 
l h.

Opracował G. Sitarski
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W  wakacyjnym numerze Uranii wszy- 
stkie trzy, zupełnie różne artykuły mają 
jedną cechę wspólną. Pokazują miano
wicie drogę rozwoju nauki na p o k ła d zie  
rozwoju astronomii: gdy dochodzą nowe 
fakty obserwacyjne — utarte od dawna 
opinie nieuchronnie ulegają zmianom. W  
artykule Witolda MACIEJEWSKIEGO  
przedstawione są zmiany poglądów na bu
dowę materii międzygwiazdowej. Ciągle 
jeszcze w świadomości wielu astronomów 
i miłośników astronomii pokutuje prze
konanie, że ta materia to ciemne lub jasne 
mgławice na niebie, ewentualnie gaz np. 
w ramionach spiralnych galaktyk. Tym
czasem dziś wiadomo już znacznie wię
cej, chociaż, ja k  pisze Autor: „o struktu
rze materii międzygwiazdowej wiedza p o 
dręcznikowa nie mówi nic”. Artykuł Wi
tolda Maciejewskiego próbuje tę lukę u- 
zupełnić. Artykuł Marka SA R N Y  stawia 
pod dużym znakiem zapytania przekona
nie o tym, że Proxima Centauri, najbliż
sza Słońcu gwiazda, jest fizycznie zwią
zana z podwójnym układem gwiazd alfa 
Centauri A  IB. Autor nie chce narzucać 
Czytelnikom swojego punktu widzenia, ale, 
opierając się na najnowszej literaturze, po
daje spis argumentów świadczących o tym, 
że prawdopodobieństwo tego „fizycznego 
powiązania” jest niesłychanie małe. Trzeci 
zaś, artykuł Stanisława BRZOSTKIEWI- 
CZA, opisuje zmiany poglądów na bu
dowę Wszechświata i to na przestrzeni 
około... 3000 lat (jest to pierwszy z całej 
serii artykułów jakie będziemy publiko
wać w kolejnych numerach Uranii). Ob
serwatorom rekomendujemy Perseidy’92 
— opracowane wyniki zeszłorocznych ob
serwacji, które być może zachęcą nowych 
amatorów do zliczania meteorów podczas 
letnich nocy.

Czytelnikom zainteresowanych rozwią
zywaniem zadań astronomicznych odsy
łamy do Kącika Olimpijczyka A  wszy
stkim życzymy miłych wakacji, dobrego wy
poczynku L. bezchmurnych nocy. Konkurs 
na wakacyjne zdjęcie nieba trwa!
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Witold Maciejewski — Warszawa

„PUSTKA” MIĘDZY GWIAZDAMI -  GAZOWA SKŁADOWA 
DYSKU GALAKTYCZNEGO

Czytelnikowi wychowanemu na tradycyj
nych podręcznikach astronomii materia 
międzygwiazdowa kojarzy się chyba na dwa 
sposoby: ze zdjęciami mgławic, czyli obło
ków międzygwiazdowych (patrz fotografie 
na pierwszej i drugiej stronie okładki) i z 
wpływem, jaki wywiera ona na światło do
biegające do nas od innych obiektów (po
czerwienienie, niedobór galaktyk w okoli
cy Drogi Mlecznej). W pierwszym przy
padku chodzi o poszczególne obiekty, a 
nie gaz przenikający Galaktykę jako ca
łość, w przypadku drugim, chociaż rozpa
trujemy materię międzygwiazdową całoś
ciowo, to nie dla niej samej, ale dla zmian 
przez nią spowodowanych w obserwacjach 
innych obiektów. O strukturze materii mię- 
dzygwiazdowej wiedza podręcznikowa nie 
mówi nic. Nie jest to dziwne, gdy się weź
mie pod uwagę, że tematem tym astrono
mowie zajęli się całkiem niedawno, nie 
minęło jeszcze ćwierć wieku.

Rys. 1. Model ośrodka międzygwiazdowego z 1969 
roku (D. Field, P. Goldsmith, H. Habing).

Na pierwszy rzut oka (gdy się nim rzu
ca nocą na pogodne niebo) wydaje się, że 
między gwiazdami nie ma nic — czarna 
pustka. I choć teraz wiemy, że występuje 
tam gaz i pył, to jego gęstość, około 1 ato
mu/cm3, jest o wiele rzędów wielkości

mniejsza od gęstości najdoskonalszej pró
żni wytworzonej na Ziemi. Pustki tej jed
nak jest bardzo wiele i gdy się policzy ma
sę w niej zawartą to okaże się, że masa 
gazu międzygwiazdowego stanowi około 
1/10 masy naszej Galaktyki, a w okolicach 
Słońca procentowy udział gazu jest nawet 
większy. Badając zatem budowę ośrodka 
międzygwiazdowego poznajemy struktury, 
jakie tworzy znacząca część materii naszej 
Galaktyki. Artykuł ten ma na celu poka
zanie, jak struktura owej „czarnej pustki” 
może być skomplikowana.

Początkowe wyobrażenia o ośrodku 
międzygwiazdowym. Rola superno
wych w jego formowaniu
Pierwsze rozważania na temat procesów 
zachodzących w materii międzygwiazdo- 
wej pojawiły się w wydanej w 1968 roku 
książce L. Spitzera Diffuse Matter in Spa
ce. Przyjmuje się tam, że ośrodek mię- 
dzygwiazdowy składa się z obłoków wodo
ru neutralnego HI zanurzonych w rzad
szym, lecz gorętszym ośrodku zewnętrznym, 
podtrzymującym ich istnienie przez rów
nowagę ciśnieniową.

Koncepcję tę rozwinęli D. F  i e 1 d, P. 
G o l d s m i t h  i H,  H a b i n g  i to ich 
nazwiskami określa się pierwszy model 
ośrodka międzygwiazdowego (rys. 1). W 
modelu tym materia międzygwiazdowa ma 
dwie fazy. Pierwsza z nich to chłodne o- 
błoki H I o tem peraturze około 30 K i gę
stości rzędu 100 atomów/cm3. Drugą fazę 
stanowi ciepły, częściowo zjonizowany gaz 
o temperaturze 8000 K i gęstości znacznie 
mniejszej, bo wynoszącej tylko 0.4 ato
mu/cm3. Tb dwie fazy znajdują się w rów
nowadze ciśnieniowej. Wysoka tem pera
tura fazy cieplej jest zapewniona głównie 
na skutek ogrzewania jej za pomocą pro-
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mieni kosmicznych produkowanych przez 
wybuchy supernowych. W modelu tym po 
raz pierwszy przyjmuje się, że wybuchy su
pernowych mogą przyczyniać się do two
rzenia struktury ośrodka międzygwiazdo
wego, ale w tym przypadku oddziaływanie 
supernowych ma charakter rozproszony i 
pośredni. W krótce okazało się, że energia 
niesiona przez promienie kosmiczne wy
produkowane w wybuchach supernowych 
nie jest wystarczająca do ogrzania fazy cie
plej, ale zauważono, że supernowe mogą 
oddziaływać na ośrodek między gwiazdowy 
w sposób znacznie bardziej bezpośredni.

Pod koniec lat sześćdziesiątych zaob
serwowano, że Słońce jest zanurzone w 
obszarze o stosunkowo niskiej gęstości o- 
graniczonym ekspandującą otoczką złożo
ną z wodoru neutralnego. Kilka lat póź
niej wykryto w części ultrafioletowej widm 
gwiazd linie absorpcyjne silnie zjonizowa- 
nego tlenu OVI z pewnością nie utworzo
ne w gwiazdach. Gdyby przyjąć, że jony te 
powstały na skutek jonizacji zderzeniowej, 
potrzeba by było ośrodka o temperaturze 
kilkaset tys. K. Późniejsze obserwacje, prze
prowadzone w ultrafiolecie i miękkich pro
mieniach X, wykazały istnienie gorącej skła
dowej ośrodka międzygwiazdowego, zaś 
najlepsze wytłumaczenie tych obserwacji 
można uzyskać przez założenie, że znaj
dujemy się we wnętrzu bąbla gorącego ga
zu o temperaturze rzędu 1 min K i roz
miarach około 100 pc. Istnienie trzeciej 
fazy ośrodka międzygwiazdowego stało się 
faktem niepodważalnym.

Jak mógł taki bąbel powstać? Astro
nomowie ponownie odwołali się do nas
tępstw wybuchu supernowej. Obliczenia 
pokazują, że energia uwalniana w wybu
chu supernowej ogrzewa gaz ją otaczający 
i zmusza go do naddźwiękowej ekspansji. 
Prowadzi to do powstania fali uderzenio
wej propagującej się w ośrodku zewnę
trznym. Chłodny gaz tego ośrodka po przej
ściu przez falę uderzeniową ulega zagę
szczeniu i ogrzaniu. Warstwa gęstego gazu 
tworzy otoczkę, a cała struktura składają

ca się z gorącego bąbla i otoczki nosi mia
no pozostałości po supernowej. Cox i Smitli 
pokazali, że gorący bąbel wewnątrz otocz
ki może przetrwać ponad milion lat, co 
przy odpowiednio przyjętej częstości wy
buchów supernowych może doprowadzić 
do łączenia się bąbli w tunele, dając w 
efekcie topologię materii międzygwiazdo- 
wej podobną do topologii sera szwajcar
skiego (rys. 2). Podobne prace powstałe 
później prowadzą do modeli dynamicznych

Rys. 2. Model ośrodka międzygwiazdowego z 1974 
roku (D. P. Cox i B. Smith).

ośrodka międzygwiazdowego, w których 
gorące bąble gazu (powstałe z wiatrów po
chodzących od młodych gwiazd typów O i 
B lub będące skutkiem wybuchów super
nowych) zapełniają około 10% przestrze
ni międzygwiazdowej.

Zaprezentowane powyżej wyobrażenia 
nadal jednak opierały się na idei dwufazo
wego ośrodka międzygwiazdowego, w któ
rym gorące bąble stanowiły niewiele zna
czący dodatek. Nowy model powstał do
piero w 1977 roku, gdy C. M c K e e i J. P. 
O s t r i k e r  rozwinęli koncepcję ogrze
wania ośrodka międzygwiazdowego przez 
wybuchy supernowych, otrzymując współ
czynnik wypełnienia przestrzeni gorącym 
gazem bliski jedności (rys. 3). Jest to pier
wszy tak zwany zdominowany przez super
nowe model ośrodka międzygwiazdowego. 
W przeciwieństwie do poprzednich model 
ten wyróżnia explicite trzy fazy ośrodka 
międzygwiazdowego, przy czym większość 
przestrzeni jest wypełniona gorącym, cał
kowicie zjonizowanym, mającym niską
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gorący ośrodek międzyobtokowy 

T=0.5 min K g = 0.003

zajmuje 7 0 - 8 0 %  przestrzeni

ciepty ośrodek zjonizowany 

T = 8000 K 3 = 0.3 at/cm*

ciepły ośrodek neutralny

razem zajmują 
mniej niż 
2 0 %  przestrzeni

jadra obłoków 
T = 8 0 K  S = 40 at/cm* 

zajmuje 2 - 4 %  przestrzeni

Rys. 3. Model ośrodka między gwiazdowego z 1977 roku (C. McKee, J. P. Ostriker).

gęstość składnikiem określanym jako go- temperaturze 0.5 min K i gęstości 0.003 
rący ośrodek międzyobłokowy o typowej atomu/cm3. Ośrodek ten to po prostu po-
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nakładane na siebie bąble supernowych 
wybuchających na tyle często, że są w sta
nie ogrzać praktycznie wszystek gaz. Współ
czynnik wypełnienia przestrzeni fazą go
rącą waha się między 70 a 80%. Na sty
kach bąbli chłodniejszy i gęstszy gaz two
rzy obłoki. Jądra obłoków stanowi gaz chło
dny, neutralny i stosunkowo gęsty o śre
dniej gęstości 40 atomów/cm3 i tempera
turze 80 K. Jądra zajmują 2-4%  przes
trzeni międzygwiazdowej i są otoczone cie
płym ośrodkiem o gęstości 0.3 atomu/cm3, 
temperaturze około 8000 K, który zajmu
je około 20% przestrzeni. W zależności 
od stopnia jonizacji (waha się on od 0.15 
do 0.68) ośrodek ten jest określany jako 
ciepły ośrodek neutralny lub jako ciepły 
ośrodek zjonizowany. Należy zwrócić u- 
wagę na to, że dominująca w modelu dwu
fazowym faza ciepła zostaje ograniczona 
tu do otoczek okalających chłodne neu
tralne obłoki i otrzymuje współczynnik wy
pełnienia nie większy niż 20%. Jest to mo
del dynamiczny i nie mamy równowagi ciś
nieniowej.

Przez dziesięć lat po opublikowaniu 
modelu McKee i Ostrikera prawie wszy
stkie obserwacje i modele teoretyczne od
nosiły się do niego, mimo że bardzo wcześ
nie pokazano, iż nie ma on wystarczają
cych podstaw fizycznych i obserwacyjnych. 
Po pierwsze żadne obserwacje nie po
twierdzały tak dużego współczynnika wy
pełnienia przestrzeni gorącym gazem, po 
drugie mechanizm grzania, który mógłby 
być odpowiedzialny za tak duże ilości fazy 
gorącej nie jest zbyt wydajny, po trzecie 
wreszcie, jeżeli nawet w całej Galaktyce 
miałby dominować gaz gorący, to ogrze
wające go supernowe musiałyby być roz
łożone równomiernie. Musiałyby to być 
supernowe typu I powstające z gwiazd po
pulacji II, a obserwacje wskazują, że w na
szej Galaktyce jest ich stanowczo za mało. 
Jednak oprócz supernowych typu I w ga
laktykach istnieją supernowe typu II, gru
pujące się w młodych asocjacjach gwiaz
dowych związanych z ramionami spiralny

mi galaktyk — jak te supernowe wpływają 
na kształtowanie się środowiska między- 
gwiazdowego?

Obserwacje superstruktur
Przed podjęciem próby odpowiedzenia na 
to pytanie należy zająć się obserwacjami 
materii międzygwiazdowej i ich wynikami, 
które nie mogły nie mieć wpływu na nasze 
rozumienie struktury przestrzeni między
gwiazdowej. Rozwijająca się gwałtownie 
po drugiej wojnie światowej radioastro
nomia pozwoliła na dokładniejsze bada
nie rozkładu wodoru HI w naszej Gala
ktyce i w innych, w miarę bliskich galakty
kach. Raporty z obserwacji szybko zaczęły 
informować o zarejestrowaniu otoczek, 
pierścieni, dziur, pętli, bąbli, włókien, su- 
perbąbli, superotoczek, łuków i tym po
dobnych struktur określanych jako bui-zli- 
wy ośrodek międzygwiazdony. W rozkła
dzie wodoru HI istnieją duże (100-1000 
pc) obszary o gęstościach mniejszych od 
gęstości otoczenia, otoczone warstwą ga
zu o większej gęstości, która może być 
neutralna lub zjonizowana. Warstwa ta 
może się poruszać, a wtedy jej kinetyczna 
energia ekspansji może dochodzić do 1054 
ergów. We wnętrzu rozrzedzonego obsza
ru może znajdować się asocjacja gwiazdo
wa. Każdą strukturę o rozmiarach prze
wyższających 300 pc przyjęło się nazywać 
superstrukturą.

Pierwszą superstrukturę odkryli G. 
W e s t e r l u n d  i D. M a t h e w  s o n  w 
1966 roku w Wielkim Obłoku Magellana. 
Ma ona rozmiary rzędu 1 kpe, a jej o to
czka jest obserwowana jako łuk z wodoru 
neutralnego powiązany z innym łukiem u- 
tworzonym przez jasne niebieskie gwiaz
dy. Z  otoczką związane są dwie pozosta
łości po supernowych, które mają swoje 
centra na jej powierzchni, i wiele młodych 
asocjacji gwiazdowych. Za przyczynę po
wstania tej superstruktury, jak również od
krytej wkrótce potem struktury w NGC 
6946, uznano podany w 1960 roku przez I. 
S. S z k ł o w s k i e g o  mechanizm wybu-
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chu bardzo masywnej gwiazdy pierwszej 
generacji (super-supernowej), który miał 
miejsce w początkowych stadiach formo
wania się galaktyki. Pozostałości po su
pernowych obserwowane na powierzchni 
otoczki miałyby pochodzić od gwiazd dru
giej generacji uformowanych z konden- 
sującej się otoczki. Hipoteza ta jednak u- 
padła między innymi na skutek szybkiego 
wzrostu obserwowanej liczby superstruk- 
tur, która obecnie jest za duża, by dala się 
wyjaśnić wybuchami gwiazd pierwszej ge
neracji. Zamiast niej na obecnym etapie 
rozwoju naszej wiedzy rozważa się trzy 
podstawowe mechanizmy tłumaczące po
wstawanie superstruktur:

• superstruktury powstają na skutek do
starczenia olbrzymich ilości energii do 
ośrodka międzygwiazdowego przez 
masywne gwiazdy typów O i B zgro
madzone w asocjacjach (gwiazdy te są 
źródłami silnego wiatru gwiazdowego, 
a życie swe kończą wybuchając jako 
supernowe II typu)

• przyczyną powstawania superstruktur 
jest ciśnienie promieniste od ultrafio
letowego promieniowania tła

•  superstruktury są efektem zderzenia 
się z dyskiem galaktycznym szybko po
ruszających się obłoków uformowanych 
raczej poza dyskiem.

Poglijdy na budowę ośrodka między
gwiazdowego po uwzględnieniu ko
lektywnego oddziaływania super
nowych
Po zaznajomieniu się z wynikami obser
wacji należy wrócić do pytania kończą
cego paragraf 1. Pytanie dotyczy wpływu 
wywieranego na otoczenie przez superno
we II typu grupujące się w młodych aso
cjacjach gwiazdowych. Te ostatnie związa
ne są z ramionami spiralnymi, a pierwszy z 
trzech opisanych powyżej mechanizmów 
powstawania superstruktur lokalizuje właś
nie ich przyczynę w masywnych gwiazdach 
typów O i B znajdujących się w asocja
cjach gwiazdowych. Możemy zatem posta

wić hipotezę kojarzącą superstruktury z 
supernowymi wybuchającymi w asocja
cjach.

Około roku 1980 pojawiły się pierwsze 
prace modelujące ewolucję struktur po
wstałych na skutek kolektywnych wybu
chów supernowych, nie wychodziły one 
jednak poza modelowanie struktury lokal
nej — długo nie powstawał żaden global
ny model ośrodka międzygwiazdowego.

Okazuje się, że do globalnego modelu 
doprowadziły co najmniej dwie rozwijają
ce się niezależnie od siebie gałęzie. Pier
wsza z nich to wspomniane wcześniej mo
dele kolektywnego oddziaływania super
nowych. Druga rodzi się ze spostrzeżenia, 
że nawet pozostałość po wybuchu poje
dynczej supernowej podlega, w gazowym 
dysku galaktycznym o gęstości malejącej 
przy oddalaniu się od płaszczyzny dysku 
(tzw. dyskstratyfikowany), sile wyporu, któ
ra zmusza ją do przemieszczania się w gó
rę, w stronę halo. Zauważenie możliwości 
przedostania się bąbla do halo, tam ochło
dzenia się jego materii i ponownego jej 
spadku na dysk, przyczyniło się do rozwo
ju koncepcji tak zwanej fontanny galak
tycznej, która w różnych formach rozwija
na jest po dziś dzień.

Ważny krok na drodze do połączenia 
omówionych powyżej dwu gałęzi w jeden 
spójny model uczynił S. I k e u c h i ze 
współpracownikami w 1984 roku. Zauwa
żyli oni, że struktura ośrodka międzygwia
zdowego jest zdeterminowana przez dwa 
parametry: częstość wybuchów superno
wych S  i całkowitą gęstość gazu n, w któ
rym one wybuchają. Przy niskim S  i (lub) 
dużym n otrzymujemy strukturę dwufazo
wą opisaną przez Fielda, Goldsmitha i Ha- 
binga, przy dużym S i (lub) małym n tworzy 
się struktura trójfazowa z modelu McKee 
i Ostrikera (jednak, jak wynika z obserwa
cji, nie jest to możliwe w naszej Galaktyce).

Pracę nad stworzeniem spójnego mo
delu ośrodka międzygwiazdowego sfinali
zowali C. A. N o r m a n  i Ikeuchi w 1989 
roku, wprowadzając trzecią, pośrednią mię-
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Rys. 4. M odel fazy kominowej (C. A. Norman i S. Ikcuchi 1989).

dzy dwu- i trójfazową, strukturę i nazywa
jąc ją kominowym modelem materii mię- 
dzygwiazdowej. Przy konstrukcji swojego 
modelu powrócili oni do uwagi podkre
ślającej, wypieranie bąbli po supernowych 
ze stratyfikowanego dysku galaktycznego i 
odnieśli ją do superstruktur będących po
zostałościami wielu wybuchających sekwen
cyjnie supernowych. Ich argumentacja jest 
następująca: większość supernowych II ty
pu wybucha w asocjacjach gwiazdowych, 
czyli nie są one przypadkowo rozrzucone 
po całym dysku galaktycznym, lecz skore
lowane przestrzennie i czasowo. T&kie se
kwencyjne wybuchy supernowych (które 
jak się standartowo przyjmuje, następują 
średnio co 100 tys. lat) mogą w czasie rów
nym typowemu czasowi życia asocjacji (10- 
20 min lat) w jednorodnym ośrodku wy
tworzyć superbąbel o rozmiarach 300- 
1000 pc. W stratyfikowanym ośrodku jed
nakże, superotoczka po przebyciu drogi 
równej w przybliżeniu jednej skali wyso

kości (możemy przyjąć, że jest to wyso
kość nad dyskiem, gdzie gęstość gazu jest 
o połowę mniejsza niż w płaszczyźnie dys
ku) prostopadle do płaszczyzny dysku ga
laktyki, zacznie gwałtownie przyspieszać i 
wyrwie się z dysku galaktycznego do halo. 
Ochłodzona część otoczki, poruszająca się 
w płaszczyźnie galaktyki utworzy pionową 
strukturę określaną mianem komina. Klu
czową cechą modelu kominowego jest to, 
że kominy są ogniwem łączącym dysk i 
halo w galaktyce. "Ib przez nie odbywa się 
większość transportu masy i energii z dys
ku do halo. Koncepcja ta jest podobna do 
wysuwanej od dawna idei fontanny gala
ktycznej, ale różni się od niej tym, że tutaj 
płynący do góry strumień energii jest sil
nie skoncentrowany w kominach, a nie rów
nomiernie rozłożony po całym dysku. Jeśli 
dana galaktyka ma strukturę kominową, 
to łatwo transportowana przez kominy e- 
nergia powoduje ogrzanie się halo gala
ktycznego, którego temperatura może w
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takich sytuacjach osiągać wartości więk
sze od 10 min K.

Norman i Ikeuchi podkreślają, że w 
zależności od częstości wybuchów super
nowych (S) i gęstości ośrodka (n) struktu
ry gazu w różnych galaktykach mogą os
cylować od dwufazowej przez kominową 
do trójfazowej. Również struktura jednej, 
konkretnej galaktyki może oscylować po
między tymi trzema wariantami, bo S i n 
są funkcjami położenia w dysku galaktycz
nym. Przykładem na poparcie tej tezy jest 
galaktyka M 31, w której środku obserwu
je się wielką (o średnicy około 10 kpc) 
dziurę wykazującą niedobór wodoru HI. 
Ponieważ części centralne galaktyki mają 
bardzo duże tempo produkcji gwiazd, a co 
za tym idzie — wybuchów supernowych, 
to przypuszcza się, że ta część M 31 posia
da strukturę trójfazową zgodną z mode
lem McKee i Ostrikera i dziura z niedobo
rem HI zawiera w sobie dominującą, we
dług tego modelu, gorącą fazę międzyobło- 
kową. Podany przykład nie jest jednozna
czny, bo można również przyjąć, że brak 
wodoru HI w dziurze w centrum M 31 wy
nika z tego, że wodór znajduje się tam w 
postaci molekularnej i nie jest zauważalny 
w przeglądach rejestrujących wodór HI. 
Oszacowania 5 i n dla naszej Galaktyki

Marek J. Sarna — Warszawa

7-8/1993

sugerują, że co najmniej otoczenie Słońca 
znajduje się w fazie kominowej.

Tak dzięki obserwacjom i modelom teo
retycznym w ciągu ostatniego ćwierćwie
cza dostaliśmy w miarę spójny, a na pew
no bardzo szczegółowy obraz ośrodka mię- 
dzygwiazdowego. Z  pewnością nie jest to 
ostatnie słowo astronomów na ten temat. 
Rosnące możliwości obserwacyjne we wszy
stkich zakresach widma dostarczą szcze
gółów wymagających reinterpretacji lub 
modyfikacji przedstawionego tu obrazu. 
Rozwój maszyn liczących pozwoli na kon
struowanie coraz to dokładniejszych, u- 
względniających więcej procesów fizycz
nych modeli. Nie sądzę jednak, żeby nasze 
wyobrażenia o gazie między gwiazdami cze
kała jakaś gruntowna rewolucja. Z  drugiej 
jednak strony, choć opisany w tym artyku
le rozwój poglądów na budowę ośrodka 
międzygwiazdowego od Spitzera do Nor
mana i Ikeuchi był ewolucyjny, zobaczmy 
jak mocno się one od siebie różnią! Dal
sza ewolucja poglądów może doprowadzić 
do podobnej skali zmian. I ostatnia uwa
ga: zadziwiające, za jak wiele zjawisk „od
powiada” materia, która, z punktu widze
nia ziemskiej fizyki laboratoryjnej, jest 
doskonalą próżnią...

URANIA

CZY PROXIMA JEST ZWIĄZANA Z UKŁADEM a CEN?

Proxima Centauri jest najbliższą Słońcu 
gwiazdą, oddaloną o 1.295±0.007 pc. Pra
wie natychmiast po odkryciu jej przez J. 
Voute w 1917 roku pojawiło się pytanie: 
czy ze względu na niewielką odległość ką
tową na niebie (2.181°) oraz podobny ruch 
własny nie jest ona czasami związana z 
układem podwójnym a  Centauri A/B. a 
Cen A/B oddalony jest od Słońca o 1.333 
±0.009 pc. a  Cen A to gwiazda typu sło
necznego o typie widmowym G2V, zaś jej 
towarzysz ma typ widmowy K0V. Okres

orbitalny układu wynosi 79.92 lat, a na
chylenie płaszczyzny orbity do linii łączą
cej barycentrum ze Słońcem wynosi 19°.

Przez długi czas wydawało się dość o- 
czywiste, że Proxima związana jest z a  Cen 
A/B i była często oznaczana w literaturze 
jako a  Cen C. (Być może niektórzy z czy
telników Uranii pamiętają jeszcze Trylo
gię kosmiczną K. Borunia i A. Trepki, gdzie 
tak właśnie opisywano sprawę.).

Ostatnie pomiary kinematycznych właś
ciwości Proximy i a  Cen A/B stawiają to
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obowiązujące od lat przekonanie pod zna
kiem zapytania. Bo jeśli faktycznie jest to 
układ potrójny to wielka półoś orbity wy
nosiłaby 13000 AU (330 razy rozmiary or
bity Plutona) co daje okres orbitalny więk
szy niż 106 lat.

Zwykle podaje się dwa argumenty za 
potrój nością:
• małe prawdopodobieństwo zaistnienia 

zdarzenia, by gwiazdy będące tak blis
ko siebie miały prawie równe (zarów
no przestrzenne jak i zrzutowane na 
sferę niebieską) prędkości,

• Proxima znajduje się wewnątrz pro
mienia Hilla.
Argument o małym prawdopodobień

stwie wygląda następująco. Po pierwsze, 
prawdopodobieństwo, że dwie gwiazdy znaj
dują się w odległości 13000 AU, gdy śre
dnia odległość między gwiazdami w najbliż
szym otoczeniu Słońca wynosi 47000 AU, 
jest 2xlO-5. Krok drugi: prawdopodo
bieństwo, że dwie gwiazdy mają względne 
prędkości transwersalne mniejsze niż 0.3 
km s_1, przy przyjętym gaussowskim roz
kładzie prędkości dla starej populacji dys
ku (z dyspersją 30 km s*1) daje 4x 10'2. Tak 
więc całkowite prawdopodobieństwo dla 
takich dwóch zjawisk wynosi mniej niż 10 6.

Argument drugi opiera się na rozwa
żeniu w jakiej sferze dwie gwiazdy mają 
szansę pozostać fizycznie związane nie bę
dąc od siebie oddzielone przez przypły
wowe oddziaływanie Galaktyki. Promień 
takiej sfery nosi nazwę promienia Hill’a i 
definiowany jest następująco

gdzie M • jest masą układu a  Cen A/B 
(2.01 ±0.06 Afęj), Mo masą Galaktyki a a> 
odległością układu od centrum Galaktyki. 
Wstępna ocena daje Rh = 1.3 pc, co jest 
20 razy więcej niż rozmiary wielkiej półosi 
układu. Przeprowadzając nieco dokładniej
sze rachunki, uwzględniając między inny
mi lokalne efekty przypływowe, liczbę tą 
możemy zmniejszyć o czynnik 2, co i tak

daje wielkość 10 razy większą niż odle
głość między Proximą i a Cen A/B. Powy
ższe argumenty wyglądają bardzo przeko
nująco, ale nie mogą być traktowane jako 
ostateczne dowody.

1. Argument kinematyczny
Robert Matthews i Gerard Gilmore w mar
cowym numerze Monthly Notices twier
dzą, że rozstrzygającym dowodem w tej 
sprawie powinno być porównanie względ
nej prędkości Proximy z prędkością ukła
du a  Cen A/B. Jeśli prędkość ucieczki od 
barycentrum a Cen A/B na odległości 
Proximy jest mniejsza niż ta prędkość 
względna, to układ na pewno nie jest zwią
zany. Zapisując powyższe w formie nie
równości mamy

gdzie V, jest prędkością względną Proximy 
do układu a  Cen A/B, Ms całkowitą masą 
systemu (2.13ń0.06 MQ), G stalą grawita
cji zaś rP odległością między Proximą a a 
Cen A/B w płaszczyźnie wyznaczonej przez 
Slońce-Proximę-a Cen (płaszczyzna S- 
P-a). Warunek powyższy można przed
stawić w następującej postaci

R p -R a  = ler, (3)
gdzie RP i Ra są odpowiednio radialnymi 
prędkościami (w płaszczyźnie S -P -a) dla 
Proximy i a  Cen A/B, a o — średnim 
błędem standardowym. Ostatnie pomiary 
tych wielkości dają wartość dla prawej stro
ny równania (3) równą + 1± 3  (km s-1). 
Widzimy więc, że choć powyższy wynik nie 
jest sprzeczny z hipotezą o układzie po
trójnym to jednak błąd w relacji (3) (±3 
km s-1) jest tak duży iż stawia pod dużym 
znakiem zapytania ostateczne rozstrzyg
nięcie.

W swej końcowej konkluzji Matthews 
i Gilmore piszą: „Jest zadziwiające, że pra
wie 80 lat po odkryciu, w dalszym ciągu 
nie jesteśmy w stanie ostatecznie rozstrzy
gnąć dynamicznego związku między trze
ma gwiazdami najbliższymi Słońcu”.
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Być może obserwacje przez Teleskop 
Kosmiczny Hubbl’a rozwiążą tą zagadkę.

2. Argument(y) ewolucyjny(e)
Argument ewolucyjny opiera się na po
równaniu wieku układu a Cen A/B i Pro- 
ximy. W tabeli 1 zebrano większość dos
tępnych danych o tych gwiazdach, które 
będą przydatne w naszej dalszej dyskusji. 
Istnieje kilka sposobów określenia wieku 
gwiazd. Są to oczywiście wszystko metody 
niebezpośrednie. Dla porządku i większej 
przejrzystości wymieńmy te metody:
•  porównanie pozycji gwiazd na diagra

mie Hertzsprunga — Russell’a (H — R) 
z teoretycznymi torami ewolucyjnymi,

•  zależność zawartości żelaza ([Fe/H]) 
na powierzchni od wieku,

•  zależność intensywności emisji linii wa
pnia (Ca) od wieku,

•  zależność zawartości litu (Li) na po
wierzchni od wieku oraz

• zależność prędkości rotacji od wieku 
— aktywność gwiazdy z konwektywną 
otoczką. Metoda pierwsza.
Korzystając z danych zawartych w ta

beli 1 (Mv, typ widmowy) oraz teoretycz
nych obliczeń Dona Vandenberga oraz gru
py z Yale University, przy założonej sło
necznej zawartości metali i helu, oszaco
wano (z położenia na diagramie H -R ), że 
wiek układu powinien być w granicach od 
6 do 9 x  109 lat. Jedynym wnioskiem, który 
możemy wyciągnąć z powyższego jest, że 
system a Cen jest tak stary jak Słońce a 
może znacząco starszy.

Argument „metaliczności” również nie
wiele rozjaśnia sprawę. W najbardziej kom
pletnym (opublikowanym w roku 1978) 
studium dotyczącym tych trzech gwiazd, 
K  Kamper i A. Wesselink na podstawie 
wyznaczonych przez siebie metaliczności 
(patrz tabela) konkludują, że składniki A  
i B mają średnio dwa razy więcej żelaza 
niż Słońce a więc muszą mieć wiek 6 x  109 
lat (!). Wiek Słońca szacowany jest na 
4.5 x l0 9 lat. Muszę przyznać się, że ten 
ostatni wniosek jest dla mnie trochę nie-

Tabela 1. Fizyczne parametry dla skład
ników układu a Cen A/B i Proximy, za 
Kemper i Wesselink (1978, AJ, bf 83,1653.)

a  Cen A a Cen B Proxima

masafMcJ 1.10±0.03 0.91 ±0.03 0.12*

M v 4.38 ±0.02 5.72±0.02 15.49±0.03

B -V +0.65 +0.87 +  1.97

U -B +0.24 +0.68 +  1.54

M bol +4.30 +5.50 +  11.7

[Fe/I-I] 0.22 ±0.05 0.12 ±0.04

typ
widmowy

G2V K0V dM 4e-
dM6e

* za Matthew’s i G ilm ore, Mv — absolutna jasność w 
widzialnej części widma, Mbol — jasność absolutna 
(bolometryczna).

zrozumiały. Wiadomo wszak, że im młod
sza gwiazda (w sensie czasu „narodzin”) 
tym więcej ma metali. W miarę ewolucji 
Galaktyki, a więc i gwiazd, materia mię- 
dzygwiazdowa wzbogacana jest coraz bar
dziej o pierwiastki ciężkie. Wydaje się więc, 
że jeśli układ a Cen „narodził” się w tej 
samej odległości od centrum Galaktyki co 
Słońce to powinien mieć porównywalną 
ze słoneczną metaliczność. Jeśli ma więk
szą, to albo jest młodszy niż Słońce, albo 
uformował się dalej od centrum Galaktyki 
niż Słońce (z teoretycznych rozważań wia
domo, że im dalej od centrum tym m eta
liczność większa). Powyższy przykład musi 
mam uzmysłowić w jakich „reżimach do
kładności” pracują astronomowie — „iś
cie astronomicznych”.

Z  innych metod pośrednich (trzy os
tatnie metody w naszej wyliczance) po
służono się obserwacyjnymi kalibracjami 
A. Skumanich’a (patrz rys. 1), które szcze
gólnie w ostatnich latach wywołały dużo 
dyskusji i okazały się mocno kontrower
syjne. Korzysta się z nich jednak w dal
szym ciągu z braku czegoś lepszego. Po
daję teraz za Ann Boesgaard i Wendy Ha-



7-8/1993 URANIA 203

gen’em konkluzję z ich artykułu zamiesz
czonego w Astrophysical Journal: „Wie
rzymy (podkreślenie moje), że intensyw
ność emisji linii Ca (wapnia) z a  Cen jest 
nie większa niż około 50% słonecznej. Da
je  to dolny limit na wiek a  Cen równy 
2 x l0 9 lat. Górny limit zawartości litu 
(<1.6 wartości słonecznej) daje oszaco
wanie na wiek 3.9X109 lat. Rotacja 10% 
szybsza niż słoneczna wskazuje na wiek 
3 x l0 9 lat”. Wszystko wygląda zdawałoby 
się konsystentnie, jeśli ograniczymy się tyl
ko do wniosków podanych przez autorów 
tego artykułu. Analizując jednak sam tekst

Rys. 1. Krzywe zmian zawartości wapnia (Ca) i litu 
(Li) oraz krzywa rotacji w zależności od wieku. Na 
każdej z krzywych położenie Słońca oznaczone jest 
kółkiem (z kropką w środku), zaś a Cen A krzyży
kiem.

rodzi się szereg wątpliwości. M ateriał ob
serwacyjny stanowi kilka spektrogramów 
o zdolności rozdzielczej 3.3 A m n r1 wzię

Rys. 2. Kształt widma dla Słońca oraz a Cen A i B w 
okolicy emisyjnej linii H+K Ca (3934 A).

tych w okolicy emisyjnej linii H + K  Ca 
(3934 A). Autorzy argumentują, że brak 
widocznych różnic (patrz rys. 2) pomiędzy 
a  Cen a Słońcem świadczy o tym że: „in
tensywność emisji dla a  Cen A  będzie nie 
większa niż 150% słonecznej”. Niepraw
daż, że to dość karkołomny wniosek — bo 
dlaczego nie 130%? Faktem jest, że być 
może zdolność rozdzielcza spektrogramów 
jest zbyt mała i potrzeba dokładniejszych 
obserwacji. Zobaczymy później jak ważne 
okaże się to dla wyznaczania prędkości 
rotacji.

Sprawa litu. Depresja (!) poziomu wid
ma ciągłego w okolicy 6707.8 A (nie jest 
widoczna żadna wyraźna struktura absor
pcyjna) jest interpretowana jako linia li
towa i formalnie wyliczana jest szerokość 
równoważna dla Li I. Dalszy tok postępo
wania jest następujący. Używając zależ
ności: zawartość litu w funkcji szerokości 
równoważnej (dla gwiazd o typach wid
mowych od GO V do G5 V) wyznaczają 
autorzy (rys. 3) górną granicę na jego ob
fitość w stosunku do wapnia: [Li/Ca] = 
+0.2. Poczem korzystając z kalibracji 
Skumanich’a (rys. 1) wyznaczają wiek na 
około 3.9 x  109 lat. Do wyznaczenia pręd
kości rotacji a  Cen A  analizują szerokości 
połówkowe dla 120 linii ze spektrogra
mów o zdolności rozdzielczej 3.4 A mm-1. 
Nie zauważają jednak różnicy w porówna
niu ze Słońcem. Dopiero z dwóch spe-
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ktrogramów o zdolności rozdzielczej 1.7 
A mm-1 rejestrują szerokość o około 10% 
większą niż dla Słońca. Interpretują to 
zgodnie z zależnością, że prędkość rotacji 
jest wprost proporcjonalna do szerokości 
połówkowej i piszą: „interpretujemy wzra
stającą szerokość jako odpowiadającą wzra
stającej prędkości rotacji”.

l o g  W / X

Rys. 3. Zawartość lii u jako funkcja szerokości rów
noważnej Li I dla gwiazd o  typach widmowych GO V  
— G5 V. Kółko (z kropką w środku) oznacza położe
nie Słońca, krzyżyk a  Cen A. Strzałki obrazują błędy.

Omawiając tak dokładnie ten artykuł 
chciałem pokazać, na jak kruchych, nie
jednokrotnie, przesłankach oparte są wy
wody w publikowanej literaturze astrono
micznej.

Na zakończenie dorzucę jeszcze dwie 
informacje, które co prawda nie rozjaś
niają sprawy ale są elementami tej samej 
układanki.

Wieloletnie obserwacje ruchów gwiazd 
w dysku galaktycznym (pośrednia i stara 
populacja dysku) pozwoliły wyznaczyć za
leżność prędkości przestrzennej od wieku

V3 = 103+5.4575xl05 exp [t / T s ] (4) 
gdzie V jest prędkością przestrzenną wy
rażoną w km s_1, tau wiekiem gwiazdy w 
latach, a T<5 jest charakterystycznym cza
sem dyfuzji gwiazd w dysku (5-7x 109 lat). 
Jeśli dla a Cen przyjmiemy, że r  = 4-9 
x 109 lat to V ~  100 km s_1. Z  obserwacji

zaś wiemy, że prędkość ta wynosi 33 kms-1. 
Widzimy więc, że w przeszłości (być mo
że) prędkość ta była (musiała być) więk
sza, ale — na skutek przemieszczania się 
a Cen z odleglejszych od centrum rejo
nów dysku galaktycznego (patrz dyskusja 
o metaliczności) — uległa ona drastycznej 
zmianie.

Inna informacja dotyczy Proximy. Jest 
to gwiazda dla której zaobserwowano emi
syjne linie charakterystyczne dla chromo- 
sferycznej aktywności rozbłyskowej („fla
rę activity”). Wszystko byłoby dobrze gdy
by nie fakt, że, jak twierdzą J. Stauffer czy 
J. Liebert, autorytety w tej dziedzinie, cha
rakterystyczny czas zaniku takiej aktyw
ności wynosi 109 lat. Jeśli Proxima była 
związana z układem a Cen od początku, 
to musiałaby być dość nietypową gwiazdą 
z aktywnością rozbłyskową.

Nie wierząc jednak „autorytetom” spy
tałem mojego kolegę (tylko dobrego spe
cjalistę w tej dziedzinie) z Uniwersytetu w 
Sussex, Petera Panagi: co o tym wszystkim 
sądzi. I oto co mi powiedział. Po pierwsze 
wnioski Stauffer’a i Liebert’a były wycią
gane na podstawie obserwacji ledwie kilku 
gwiazd. Po drugie zaś w najbliższym oto
czeniu Słońca obserwuje się wiele gwiazd, 
których wiek jest oceniany od setek milio
nów do kilku miliardów lat — i wszystkie 
one wykazują taką aktywność. Po trzecie 
wreszcie, do dzisiaj nie istnieje spójna teo
ria powstawania rozbłysków na powierz
chni całkowicie konwektywnych gwiazd 
(M<0.3 Mq). Klasyczna teoria wiąże te 
zjawiska z dynamem magnetycznym, któ
re, jak się sądzi, może skutecznie działać 
jedynie w gwiazdach mających promieni
ste jądro i konwektywną otoczkę. Masa 
Proximy wynosi około 0.12 M0 , a więc 
skąd tam pole magnetyczne, skąd rozbły
ski? Widzimy więc jak wielce niepasujące 
do siebie są elementy tej układanki.

Analizując powyżej opisane fakty moż
na rozważać trzy najbardziej prawdopo
dobne scenariusze ewolucyjne.
• Proxima i układ a Cen były ze sobą
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związane od chwili narodzin tych 
trzech gwiazd,

•  Proxima i a  Cen powstały niezależ
nie, w różnych rejonach dysku gala
ktycznego a następnie przez wychwyt 
utworzyły układ związany, który obec
nie znajduje się pod koniec wspólnej 
drogi,

•  Proxima i a  Cen nigdy nie były zwią
zane a ich obecne położenie wzglę
dem siebie jest dziełem przypadku.

Wszystkie one są równie prawdopo
dobne. Niektóre z dyskutowanych w arty
kule faktów potwierdzają tę lub tamtą hi
potezę inne są z nimi sprzeczne. Osobiś
cie najbardziej wiarygodna wydaje mi się 
możliwość druga, ale odpowiedź na tytu
łowe pytanie pozostawiam Czytelnikom. 
Każdy korzystając z powyżej opisanych fa
któw obserwacyjnych i teoretycznych mo
że rozwinąć swoją własną teorię.

Stanisław R. Brzostkiewicz — Dąbrowa Górnicza 

OD TALESA DO KOPERNIKA (I)

Astronomia zaliczana jest do najszlachet
niejszych i zarazem najstarszych wytwo
rów myśli ludzkiej. Człowiek — mówią o 
tym badania archeologiczne i historyczne 
— już w zaraniu swych dziejów ciekawie 
przyglądał się niebu, z zainteresowaniem i 
z bojaźnią śledził rozgrywające się na nim 
zjawiska, z czasem starał się je na swój 
sposób tłumaczyć. Już wtedy z wdzięcz
nością i pokorą odnosił się do Słońca, 
które dostarczało mu nie tylko życiodaj
nego ciepła, lecz również regulowało swy
mi wschodami i zachodami rytm pracy i 
odpoczynku. Ciemne zaś noce rozprasza
ło światło Księżyca, a jego fazy ułatwiały 
liczenie poszczególnych dni i nocy. Czło
wiek spostrzegł wreszcie, że po rozgwież
dżonym firmamencie przesuwają się jesz
cze inne obiekty, które dawni Grecy na
zwali planetami. To właśnie ich zagadko
we ruchy po niebie sprawiały — jak wia
domo — najwięcej kłopotu starożytnym 
astronomom.

Ale nie uprzedzajmy faktów i wróćmy 
jeszcze do najdawniejszych czasów. Do
ciekania badaczy wskazują bowiem, że już 
pierwotne plemiona posiadały legendy wy
jaśniające ogólny wygląd Ziemi i nieba, 
przyczyny zmiany dnia i nocy, a także ob
serwowane przez ówczesnych ludzi zjawi
ska astronomiczne. Większość plemion

stworzyła też najprzeróżniejsze mity kos- 
mogoniczne, które w prosty sposób tłu
maczyły, skąd się wszystko wzięło, w jaki 
sposób przybrało obecną postać, czego 
można oczekiwać w bliższej i dalszej przy
szłości. Grecy nie stanowili pod tym 
względem wyjątku, lecz na ich pojęcia as
tronomiczne — podobnie jak na rozwój 
matematyki — silny wpływ wywarli Ba- 
bilończycy i Egipcjanie. Ci pierwsi wyob
rażali sobie Wszechświat jako ogromną 
salę, sufitem jej miało być niebo podłogą 
zaś ziemia. Tę podłogę otaczała woda ni
czym fosa zamek, po drugiej stronie owej 
fosy wznosiły się rzekomo góry podtrzy
mujące kopułę niebios. Inne góry pokryte 
wiecznym śniegiem miały znajdować się w 
środku podłogi i z nich właśnie wypływał 
Eufrat, dający życie całej Babilonii.

Podobny obraz kreślili dawni Egipcja
nie. W danym przypadku miejsce Eufratu 
zajął oczywiście Nil i jego coroczne wyle
wy zdawały się dowodzić, że położona po 
obu brzegach tej rzeki kraina jest najniżej 
leżącą częścią Ziemi. Cztery ogromne slu
py miały podtrzymywać strop, z którego 
niczym lampy zwieszały gwiazdy. W pier
wszym okresie swej kultury Grecy przyjęli 
ten właśnie obraz świata, choć wkrótce za
częli go ulepszać. T&k więc w czasach 
H o m e r a  (powiedzmy około IX wieku
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p. n. e.) wyobrażali już sobie Ziemię jako 
plaski krąg, otoczony wokół ogromnym o- 
ceanem, zwanym przez nich rzeką Oke- 
anosem. A  nad tym wszystkim wznosiło 
się sklepienie niebieskie, pod Ziemią zaś 
rozciągała się kraina zmarłych, zwana Tar- 
tarem. Tworzyła ona coś w rodzaju skle
pienia symetrycznego z firmementem.

W szóstym stuleciu przed naszą erą ob
raz powyższy nieco udoskonalili Ta 1 e s z 
Miletu (ok. 625-545 p. n. e.) i A n a k s y - 
m a n d e r z Miletu (ok. 610 — ok. 540 p. 
n. e.). O ile jednak pierwszy z nich mnie
mał jedynie, że Ziemia pływa po wodzie, 
to drugi poszedł znacznie dalej w swych 
wyobrażeniach i jeszcze bardziej ją odizo
lował od otaczającego Wszechświata. Ob
serwując bowiem niebo spostrzegł, iż 
wszystkie gwiazdy obracają się dokoła 
Gwiazdy Polarnej i na tej podstawie wy
wnioskował, że są one przytwierdzone do 
wewnętrznej powierzchni ogromnej kuli, 
a Ziemia unosi się w niej swobodnie i nie 
potrzebuje żadnej podpory. Miała ona być 
jakby w równowadze, ponieważ — zapew
ne sądził Anaksymander — dzielą ją jed
nakowe odległości od innych ciał niebie
skich, czyli — jak dziś pewnie byśmy po
wiedzieli — podlega działaniu sił grawita
cyjnych wywieranych przez ich masy. Było 
to oczywiście znaczne ulepszenie babiloń
skiego, egipskiego i homeryckiego obrazu 
świata już chociażby przez to, że żaden 
nich nie wyjaśniał, gdzie i jak Słońce spę
dza noc. Teraz było to wiadomo — nie 
musi ono płynąć wzdłuż „fosy” — jak wy
obrażali to sobie Egipcjanie — bo po pro
stu nocą przechodzi pod Ziemią.

Obraz świata nakreślony przez Ana- 
ksymandra wymagał naturalnie już pew
nej wyobraźni matematycznej. Był przy tym 
zbyt rewolucyjny, toteż nie należy się dzi
wić, iż nie zyskał ogólnego uznania ów
czesnych uczonych. A  zresztą najwidocz
niej i sam Anaksymander nie był do niego 
całkiem przekonany, gdyż w późniejszym 
czasie zaczął głosić, że Słońce i gwiazdy 
nie przechodzą pod Ziemią, lecz są przy

twierdzone do kuli i ta obraca się dokoła 
naszego świata. Ziemi nie uczynił oczy
wiście kulą, ale krążkiem, czyli „plaster
kiem” walca. Uczył przy tym, że Słońce ma 
taką samą wielkość i że przymocowane jest 
do sfery około 27 razy większej niż Z ie
mia, a sfera Księżyca miała być od niej 
tylko 19 razy większa. Wszystko to opie
rało się jednak wyłącznie na spekulacji, 
nie było zaś poparte obserwacjami i wyni
kającym z nich rozumowaniem. Spostrze
gawczość ówczesnych Greków pozostawia
ła jeszcze wiele do życzenia, nikt wtedy — 
jak się zdaje — nie zwrócił uwagi na to, iż 
jasna część powierzchni Księżyca stale 
zwrócona jest ku Słońcu i że wobec tego 
jemu zawdzięcza swe oświetlenie. Zamiast 
tego Anaksymander głosił, jakoby gwiaz
dy i Księżyc posiadały otwory i przez nie 
rzekomo dostrzegamy ich światło. Wzra
stanie i ubywanie Księżyca miało być nas
tępstwem kolejnego otwierania i zamyka
nia owego otworu.

Sto lat po śmierci Anaksymandra do
konano jednak ważnych spostrzeżeń i wy
ciągnięto z nich istotne dla rozwoju astro
nomii wnioski. Przyczynił się do tego P i - 
t a g o r a s z Samos (ok. 580-496 p. n. e.) i 
jego uczniowie, którzy odrzucili poglądy o 
Ziemi w kształcie walca zawieszonego w 
przestrzeni. Na podstawie obserwacji wy
wnioskowali, że ma ona kształt kuli i że 
kula ta obraca się raz na dobę wokół swej 
osi. Później pitagorejczycy zrobili dalszy 
krok i wystąpili z przypuszczeniem, że 
Ziemia nie stanowi nieruchomego środka 
Wszechświata, ale wraz z innymi planeta
mi obiega dokoła jakiegoś bliżej nie o- 
kreślonego „ognia centralnego”. Jedni ten 
śmiały — jak na ówczesne czasy — pogląd 
przypisują F i l o l a o s o w i  z Tarentu 
(470i-399 p. n. e.), drudzy za autora powy
ższej koncepcji uważają Hicetasa z Syra- 
kuz (żył w VI wieku p. n. e.). Bezsporne 
jest jedno — gdyby pitagorejczycy posu
nęli się o krok dalej i utożsamili ów ogień 
centralny ze Słońcem, zrobiliby jeden z 
największych kroków w dziejach nauki.
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Niestety, pitagorejczycy nie uczynili nic 
podobnego i najprawdopodobniej zupeł
nie nieświadomie znaleźli się tak blisko 
prawdy, A może — jak niektórzy przypusz
czają — rzeczywiście mieli na myśli Słoń
ce, lecz swe poglądy starannie ukrywali z 
obawy przed prześladowaniami religijny
mi? Są to jednak tylko przypuszczenia i 
wiele przemawia za tym, że rację ma 
A r y s t o t e l e s  ze Stagiry (384-322 p. n. 
e.). Otóż pitagorejczycy — jak twierdzi 
wielki filozof grecki — byli przekonani, iż 
ogólna liczba cial niebieskich winna się 
równać ich świętej liczbie, a za taką u- 
chodziła w nich liczba dziesięć. Tymcza
sem pięć znanych wówczas planet (Mer
kury, Wenus, Mars, Jowisz i Saturn), Słoń
ce, Księżyc i sfera gwiazd stałych tworzyło 
razem tylko osiem ciał niebieskich. Aby 
więc otrzymać niezbędną — według ich 
mniemania — dziesiątkę, trzeba było wy- 
myśleć nie tylko wspomniany wyżej „ogień 
centralny”, lecz także krążącą dokoła nie
go jakąś tajemniczą „przeciw-ziemię”. Po
nieważ nikt nie widział ognia centralnego 
ani owej przeciw-ziemi, wobec tego na
leżało założyć, iż zamieszkała przez ludzi 
półkula Ziemi jest stale od nich odwróco
na. Z  chwilą jednak, gdy żeglarze zaczęli 
wypływać z Morza Śródziemnego na At
lantyk w celu poznania południowych wy
brzeży Afryki i północnych krain Europy, 
a nawet opłynęli brzegi Brytanii i dotarli 
aż do „mórz lodowatych”, te niezwykle hi
potezy pitagorejczyków musiały upaść. Nic 
nie wskazywało na istnienie ognia central
nego i przeciw-ziemi.

Na uznanie zasługują natomiast po
glądy astronomiczne A n a k s a g o r a s a ,  
z Klazomenaj (ok. 488-428). Podobno był 
to bogaty człowiek, zaniedbał jednak swój 
majątek, ponieważ — jak dowodził — czło
wiek rodzi się po to, by „badać Słońce, 
Księżyc i niebo”. Uchodził za jednego z 
pierwszych, którzy prowadzą „naukowy 
sposób życia”. On to właśnie — powiada 
P l u t a r c h  z Cheronei — pierwszy „spo
śród wszystkich ludzi skreślił na piśmie w

sposób najba'rdziej jasny i odważny wy
jaśnienie kolejnego rozjaśniania się i za
ciemniania Księżyca”. Stwierdził po pro
stu, iż fazy najbliższego sąsiada Ziemi wy
nikają stąd, że idzie on za Słońcem, które 
go oświetla. Ciała niebieskie — zdaniem 
Anaksagorasa — miały mieć w zasadzie tę 
samą naturę co Ziemia, a różnica polega
łaby jedynie na tym, iż one „rozżarzyły się 
wskutek ruchu obrotowego”. Sądził po
nadto, że Słońce jest wielką masą rozpalo
nego metalu, większą od Peloponezu, a na 
Księżycu znajdują się góry i doliny podob
ne do ziemskich.

Swoje poglądy Anaksagoras przedsta
wił w dziele O naturze (Peri physcos). Do
wiadujemy się z niego, że Wszechświat po
wstać miał jako chaotyczna masa, w której 
wszystko było pomieszane ze sobą. W chao
sie tym utworzył się wir, obejmował on 
coraz szersze kręgi i powietrze, chmury, 
woda, ziemia oraz kamienie, na skutek ru
chu obrotowego kolejno oddzielały się od 
siebie, przy czym najcięższe składniki zgro
madziły się w pobliżu środka. Wreszcie 
pod wpływem „gwałtownego ruchu wiro
wego otaczający to wszystko ognisty eter 
oderwał bryły kamienne od Ziemi i je roz
żarzył, tworząc w ten sposób gwiazdy”. 
Anaksagoras mniemał ponadto, że w ten 
sam sposób powstały inne światy i że są 
one też zamieszkałe przez podobne o nas 
istoty, posiadające zarówno miasta i pola 
uprawne, jak również własne słońca i księ
życe. Pomysły te wyjaśniały wiele spraw, 
lecz bynajmniej nie zyskały większej apro
baty wśród Ateńczyków i raczej przyniosły 
kłopoty autorowi. Jego dzieło — mówi 
Plutarch — krążyło potajemnie, miało 
jednak niewielu czytelników. W końcu 
postanowiono wytoczyć Anaksaroresowi 
proces o bezbożność, bo jak twierdzono 
— chciał ateńczykom odebrać bogów, czy
li istoty na ogół pomocne i przyjazne, nie 
odmawiające pomocy i pociechy. Nie na
leży się przeto dziwić, że przeciętny Ateń- 
czyk nie miał ochoty zamieniać przyjaz
nych bóstw na masy bezdusznej skały i
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metalu. „Ludzie — pisze Plutarch — nie 
tolerowali podówczas filozofów przyrody 
i gwiaździarzy”, toteż sytuacja Anaksago- 
rasa nie była godna pozazdroszczenia. Jed
ne źródła podają, że został skazany i wy
gnany z Aten, a jedynie interwencja P e - 
r yk i  es  a uratowała go od śmierci. We
dług innych źródeł, dzięki wpływowemu 
przyjacielowi, zwolniono go od odpowie
dzialności, lecz mimo to wolał opuścić 
Ateny i powrócić do ojczystej Jonii.

Na dalszy rozwój astronomii — podo
bnie jak i na rozwój fizyki — duży wpływ 
wywarł P l a t o n  (427-347). Niestety, 
przekonania sławnego filozofa greckiego 
w tym zakresie nie opierało się na obserwa
cjach i wynikającej stąd wiedzy, lecz głów
nie na jego indywidualnych poglądach. Tlik 
więc Wszechświat — jak przypuszczał — 
jest ukształtowany stosownie do ludzkich 
potrzeb i pożądań. Bóg to niewątpliwie 
sama dobroć, musiał zatem — zdaniem 
Platona — naszą siedzibę zbudować najle
piej spośród wszystkich możliwych. A po
nieważ najdoskonalszym kształtem jest ku
la, nadał światu postać kuli. Wobec zaś 
tego, że za najdoskonalszą krzywą ucho
dzi okrąg kola, kazał planetom poruszać 
się po takich krzywych i ruch ten — jako 
pochodzący również od Boga — musi być 
doskonale regularny. Tymczasem w ruchach 
planet nie można było dopatrzeć się tej 
prawidłowości, co nie dawało spokoju ów
czesnym filozofom, jak i samemu Plato
nowi. W związku z tym zaapelował on do 
swych najlepszych uczniów, by zaintereso
wali się tym problemem i pomyślnie go 
rozwiązali, Należało po prostu poszukać 
takiego układu jednostajnych i uporząd
kowanych ruchów kołowych, aby wyjaśniał 
obserwowane na niebie ruchy planet.

Tfego trudnego zadania podjął się E u -  
d o k s o s z Knidos (ok. 391 — ok. 338 p. 
n. e.). Był to wszechstronny umysł, studio
wał matematykę u A r c h y t e s a  z Taren
tu, medycynę u F i 1 i s t i o n a, a w 23 ro
ku życia został uczniem Platona. Potem

przez jakiś czas przebywał w Egipcie na 
dworze Faraona Naktanebo, przez półto
ra roku był wśród kapłanów i pisał swe 
kalendarzowo-astronomiczne dzieło Cykl 
ośmioletni (Okaetris). Po krótkim pobycie 
w Kyzikos i na dworze Mausolosa w Karii 
przybył do Aten, gdzie założył własną szko
łę. Wygłaszał wykłady z teologii, kosmolo
gii i meteorologii, napisał liczne prace z 
różnych dziedzin wiedzy, uchodzi za jed
nego z największych matematyków i as
tronomów Starożytności. Niestety, usiło
wania Eudoksosa zmierzające do wytłu
maczenia ruchów planet doprowadziły go 
do kosmologii, która pod wieloma wzglę
dami czyniła krok wstecz. Jego pitagorej- 
scy poprzednicy nadali już przecież ruch 
Ziemi i kazali jej biec w przestrzeni na 
równi z innymi planetami. On tymczasem 
umieścił ją z powrotem w środku wszech
rzeczy, a przy tym uczynił zupełnie nieru
chomą. Dokoła niej, jako stałego środka, 
miała się obracać pewna liczba sfer, a naj
bardziej zewnętrzną z nich była sfera gwiazd 
stałych. Do obracających się w jej wnętrzu 
sfer wewnętrznych nie były jednak bezpo
średnio przyczepione planety, lecz inne 
jeszcze sfery, do których dołączone były 
kolejne sfery i dopiero na ostatnich sfe
rach znajdowały się Słońce, Księżyc i zna
ne w tym czasie planety.

Ich obieg dokoła nieruchomej Ziemi 
musiał być oczywiście nader skompliko
wany. Aby ruchy te były w miarę zgodne z 
wynikami spostrzeżeń na niebie, musiał 
Eudoksos przyjąć po trzy sfery dla Słońca 
i Księżyca, a po cztery dla każdej planety, 
co razem dawało 27 sfer. Jednakże z póź
niejszych, nieco dokładniejszych obserwa
cji jego ucznia K a 11 i p o s a z Kizykos 
(ok. 370 — ok. 300 p. n. e.) wynikało, że 
taka liczba sfer jest niewystarczająca, wo
bec czego należało wprowadzić dalsze. 
Układ ten został przyjęty i następnie jesz
cze bardziej rozbudowany przez A r y s 
t o t e l e s a .
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KRONKA

Obserwacje rezonansu Schumanna 
w Bieszczadach
Czynnikiem fizycznym zawsze obecnym w śro
dowisku naturalnym Ziemi jest pole elektro
magnetyczne. Ma ono postać stałego, prawie 
jednorodnego, pionowo skierowanego pola geo
elektrycznego, istniejącego dzięki globalnej ak
tywności burzowej i utrzymującej się z tego 
powodu, różnicy potencjałów pomiędzy jono- 
sferą a powierzchnią Ziemi. Jest to także geo
fizyczne dipolowe pole magnetyczne, wytwarza
ne przez mechanizm dynama, w ciekłym, prze
wodzącym i rolującym jądrze naszej planety.

Obydwa pola uformowały się w późnym sta
dium planctogenezy i towarzyszą biosferze od 
samego początku jej istnienia. Podlegają one 
systematycznym, okresowym i nieregularnym 
wahaniom. Pole elektryczne podlega powolnym 
zmianom (których przyczyną są zmiany klima
tu Ziemi i wynikające stąd globalne zmiany wy
dajności elektrycznej prądnicy atmosferycznej) 
oraz, w krótkiej skali czasu, okresowym waha
niom dobowym (związanym ze zmieniającą się 
aktywnością burzową, która uśredniona po ca
łej atmosferze nie jest stała).

Pole geomagnetyczne podlega systematy
cznym zmianom wiekowym, ich przyczyną jest, 
nie do końca poznany, mechanizm pracy dy
nama. Na ich tle, obserwuje się szybkie zmia
ny pola magnetycznego na powierzchni Ziemi, 
nazywane burzami magnetycznymi. Są one flu
ktuacjami o widmie rozciągającym się od 0.003 
do 3 Hz. Pola te są wywołane przez nieregu
larne prądy płynące w jonosferze, a ich przy
czyną jest docierający do magnetosfery ziem
skiej wiatr słoneczny. Nasilenie burz zmienia 
się z fazą 11 letniego cyklu słonecznego i wy
kazuje 27 dniową okresowość związaną z ru
chem obrotowym Słońca.

Od częstotliwości 3 Hz zaczyna się umow
na granica, powyżej której pola uważa się za 
zmienne. Obraz naturalnych pól zmiennych na 
powierzchni Ziemi jest bardzo złożony. W za
kresie częstotliwości od 3 Hz do 3 MHz głó
wny ich składnik stanowią tzw. atmosferyki i 
szumy jonosferyczne. Atmosferyki, pola gene

rowane przez wyładowania elektryczne wew
nątrz komórek burzowych, są szczególnie silne 
w strefie podzwrotnikowej. Pola te rozchodzą 
się na znaczne odległości zarówno dzięki pro
pagacji przyziemnej jak i jonosferycznej. W za
kresie wyższych częstotliwości, dla których jo- 
nosfera staje się przezroczysta (częstotliwość 
krytyczna, dla której ma to miejsce, waha się 
od 5 MHz do 35 MHz, w zależności od pory 
dnia, roku i fazy cyklu słonecznego), do po
wierzchni Ziemi dociera pozaziemskie promie
niowanie radiowe. W dzień jest to głównie pro
mieniowanie radiowe Słońca, w nocy zaś D ro
gi Mlecznej i kilkunastu najsilniejszych radio
źródeł.

Opisane pola cechuje całkowity brak spój
ności. Mają one postać chaotycznego ciągu im
pulsów, o przypadkowych wysokościach i sze
rokim widmie. Ich obwiednię możemy usłyszeć 
w długofalowym odbiorniku radiowym (zakres 
LF, w przyjętej powszechnie terminologii am e
rykańskiej, 30 do 300 kHz), pracującym z dala 
od centrów cywilizacyjnych. Przekonujemy się, 
że jest to nieregularny, „gruboziarnisty szum”, 
z wyraźnymi trzaskami pojedynczych wyłado
wań o różnej sile. Natężenie pól naturalnych 
rośnie, gdy podążamy w dół, w stronę niskich 
częstotliwości. Dalej rośnie, gdy przenosimy się 
do zakresu bardzo niskich częstotliwości (za
kres VLF, 3 do 30 kHz), skrajnie niskich czę
stotliwości (zakres ELF, 0.3 do 3 kHz) i infra- 
niskich częstotliwości (zakres ULF, 3 do 300 
Hz). Gdy jesteśmy jednak dość spostrzegaw
czy, w ostatnim zakresie częstotliwości odkry
jemy coś dziwnego: szereg bardzo ostrych ma
ksimów poprzedzielanych obszarami względnie 
małego pola. "Bk niezwykłe zachowanie się pola 
naturalnego jest związane z istnieniem mecha
nizmu planetarnego, który działając w skali glo
balnej dokonuje wąskopasmowej filtracji szu
mów atmosferycznych i przetwarza je w regu
larne pole okresowe. Mechanizm ten określa
ny jest jako rezonans jonosferyczny S c h u 
m a n n a  i wytwarza pole, które jest jedynym 
silnym* naturalnym polem periodycznym obej
mującym całą Ziemię (gdy za umowną granicę 
zmienności przyjmiemy 3 Hz).

* Dochodzące do Ziemi pola periodyczne pulsarów są tak małe, że można je, przy obecnym rozumieniu 
zjawisk, pominąć z punktu widzenia wpływu na funkcjonowanie środowiska naturalnego.
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Rezonanse Schumanna

W. O. Schumannowi zawdzięczamy spostrze
żenie, że jonosfera ziemska z jednej, a powie
rzchnia Ziemi z drugiej strony, tworzą wielką 
naturalną wnękę rezonansową. Pomiędzy tymi 
dwoma kulistymi powierzchniami przewodzą
cymi, rozciąga się atmosfera ziemska ze swoją 
aktywnością elektryczną, będącą źródłem energii 
zasilającą rezonator. Z  rozwiązania równań 
Maxwella, które otrzyma! Schumman w 1952 
r. dla rezonatora, zbudowanego z dwu współ- 
środkowych, idealnie przewodzących powierz
chni kulistych wynika, że gdy promień wew
nętrznej kuli jest równy r, a zewnętrznej ma 
promień większy o h « r ,  wtedy pomiędzy ni
mi mogą istnieć pola o częstotliwościach włas
nych

4^cV/i(n + lJ 

Vn ~ 2r + h  ’

gdzie n jest ciągiem liczb naturalnych, a c pręd
kością światła. Po podstawieniu r=6400 km i 
założeniu wysokości jonosfery /i = 100 km, pier
wszych pięć częstotliwości rezonansowych jest 
równych: 10.6, 18.3, 25.8, 33.4 i 40.9 Hz.

Pierwsze bezsporne obserwacje maksimów 
w widmie mocy szumów naturalnych zostały 
wykonane przez Ba lsera  i Wagnera w 
1960 r. Również później powtarzano je kilka
krotnie, głównie na północy Europy. Obserwa
cje wykazały, że maksima szumów są bardzo 
wyraźne, a odpowiadające im częstotliwości nie
znacznie zmieniają się z dnia na dzień. Średnie 
częstotliwości dla pierwszych siedmiu maksimów 
wynoszą: 8, 14, 20, 26, 32, 37 i 43 Hz. Wartoś
ci dobroci rezonatora jonosferycznego (ocenione 
na podstawie szerokości maksimów) zmieniają 
się dla poszczególnych częstotliwości rezonan
sowych od 4 do 8. Częstotliwości obserwowa
nych maksimów, chociaż nie zgadzają się z prze
widywaniami prostego schumannowskiego mo
delu, wykazują zadziwiająco dobrą zgodność 
zmian częstotliwości z czynnikiem V/i(n +1 j .  
Rozbieżności nie występują, jeżeli częstotliwoś
ci rezonansowe liczy się w bardziej realistycz
nym modelu, w którym zakłada się zmianę prze
wodności jonosfery z wysokością. Górna ścia
na rezonatora naturalnego jest rozmyta, gdyż 
współczynnik jonizacji atmosfery narasta sto
pniowo z wysokością i fakt ten musi być wzięty 
pod uwagę przy rozwiązywaniu równań Max
wella. Opracowany w 1977 r. przez B locha

i Fi 11 a nova model, uwzględniający ekspe
rymentalnie zmierzony profil jonizacji atmosfery 
ziemskiej, daje przewidywania częstotliwości re
zonansowych i dobroci zgodne, w granicach błę
du, z obserwowanymi.

Przyjmuje się, że źródłem energii drgań re
zonatora jonosferycznego są wyładowania ele
ktryczne w atmosferze ziemskiej. Pojedyncze 
wyładowanie przebiega w postaci serii od kil
kunastu do kilkudziesięciu impulsów prądu o 
czasie trwania około 1/100 s każdy, niosąc ze 
sobą przeciętnie energię ok. 3xl09 J. Część tej 
energii uwalnia się w postaci pola elektromag
netycznego o szerokim, płaskim widmie czę
stotliwości (z maksimum w okolicach od 2 do 
10 kHz). Niewielki ułamek tej energii, związa
ny ze składowymi spektralnymi pola wyłado
wania elektrycznego, leżącymi w paśmie czę
stotliwości linii rezonatora, zasila jego pole. W 
ciągu sekundy na całej kuli ziemskiej ma miej
sce ok. 100 wyładowań atmosferycznych, co za
pewnia stosunkowo płynne pompowanie rezo
natora energią. Zc względu na specyficzny, wy
kładniczy rozkład energii wyładowań atmosfe
rycznych (małe wyładowania zdarzają się czę
sto, od czasu do czasu mają miejsce wyłado
wania o wielkich energiach, przekraczających 
o całe rzędy wielkości wyładowania przecięt
ne), energia drgań rezonansu Schumanna podle
ga specyficznym wahaniom. Pole rezonatora jo
nosferycznego ma charakter globalny, gdyż u- 
względnia wkład wyładowań atmosferycznych 
zachodzących na obszarze całej Ziemi. Rów
nież charakterystyczne parametry rezonatora, 
takie jak jego częstotliwości własne czy dobro
ci, zależą od elektrycznych parametrów geofi
zycznych uśrednionych po całym obszarze. Ob
serwacje rezonansu dostarczają zatem cennych 
globalnych informacji o fizyce atmosfery Zie
mi, a poprzez związek stanu jonosfery ziem
skiej z koroną Słońca, powinny również infor
mować o uśrednionym stanie jego aktywności.

Technika pomiarowa

We wnęce jonosferycznej możliwe jest istnie
nie składowej radialnej pola elektrycznego i skła
dowej poziomej pola magnetycznego. Pomiar 
składowej elektrycznej można zatem prowadzić 
używając pionowo usytuowanej anteny dipolo
wej, umieszczonej możliwie wysoko nad zie
mią lub poziomo leżącej anteny magnetycznej. 
W naszych eksperymentach bieszczadzkich, an
teną był zawieszony pionowo kawałek cienkie-
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Rys. 1 Spektralny rozkład amplitudy pola elektromagnetycznego zarejestrowanego na polanie Tworylczyk, 

pierwsze wyraźne maksima, zarejestrowane w pobliżu częstotliwości 8 i 14 Hz.

go drutu o wysokości około 10 m, współpracu
jący z lokalnie wykonanym uziemieniem. Thk 
zbudowaną antenę można traktować jako di
pol złożony z dwóch identycznych odcinków dru
tu, jednego, który istnieje naprawdę i drugie
go, który jest „odbiciem zwierciadlanym” pier
wszego, w gładkiej, dla tych częstotliwości, po
wierzchni Ziemi. Antena nisko zawieszona, pra
cująca w zakresie tak niskich częstotliwości, na
rażona jest niestety na silne efekty ekranowa
nia ze strony okolicznych wzgórz i pobliskich 
drzew. Pod tym względem pola o częstotliwości 
kilkunastu hertzów, zachowują się podobnie jak 
pola elektrostatyczne. Wykonane pomiary na
tężenia pola są więc zaniżone o nieznany współ
czynnik. Pomiędzy anteną a odbiornikiem sto
sowano 3 sekcyjny filtr antenowy RC, w celu 
wyeliminowania silnych sygnałów leżących po
wyżej częstotliwości 30 IIz, które poprzez zja
wiska intermodulacyjne mogłyby zakłócać mie
rzoną wartość sygnału.

Funkcję odbiornika, pracującego w ukła
dzie o bezpośrednim wzmocnieniu, pełnił na- 
nowoltomierz selektywny współpracujący z wol

tomierzem cyfrowym. Dobra selektywność na- 
nowoltomierza, w połączeniu z charakterysty
ką dolnoprzepustowego filtru antenowego, po
zwalała na wolne od zakłóceń pomiary w do
lnej części zakresu infraniskich częstotliwości. 
Zasilanie używanej aparatury odbywało się z 
przenośnych źródeł zasilania, umieszczonych z 
dala od stanowiska pomiarowego.

Wyniki pomiarów przeprowadzonych 

w Bieszczadach

Pomiary przeprowadzono na trzech polanach 
leśnych położonych w odległości kilkunastu ki
lometrów na południowy — zachód od Sęko- 
wca. Ogółem w czasie trwania dwóch wypraw 
pomiarowych w 1992 r.: wiosennej i jesiennej, 
odbyło się 9 udanych sesji pomiarowych. Wid
mo mierzono metodą szeregową, co 0.5 Hz. 
Ze względu na znaczne wahania mierzonego 
pola, przyjęto zasadę 20 odczytów sygnału na 
danej częstotliwości obserwacji, w odstępie co 
10 s. Stała czasowa układu postdetckcyjnego 
wynosiła ok. 3 s. Typowa wartość stosunku syg
nału do szumu dla próbek o średnich amplitu-
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Rys. 2 Pole naturalne na polanie Garb, wyraźnie widoczne trzy linie rezonansu Schumanna.

dach, wynosiła 20 dB (100 razy), a dla naj
słabszych 6 dB (4 razy).

Rysunki 1 i 2 ilustrują rozkład spektralny 
amplitudy natężenia pola elektrycznego, zmie
rzony na dwóch różnych polanach, w dwóch 
kolejnych wyprawach. Wartość średnią pola 
<E > , przedstawioną na rysunkach uzyskano 
po odrzuceniu 5 największych amplitud zmie
rzonych na danej częstotliwości obserwacji. Po
dobną zależność spektralną, wykazują ampli
tudy sygnału uzyskane po odrzuceniu 10 i 15 
pomiarów o największych wartościach w serii. 
Poprzez kolejne odrzucanie dużych amplitud 
w procesie uśredniania, można sięgać do tych 
przedziałów czasu, w których stan energii re
zonatora jonosferycznego jest coraz niższy. Zda
rzające się przypadki gwałtownego wzrostu am
plitudy drgań spowodowane są, jak należy przy
puszczać, wyjątkowo silnymi wyładowaniami at
mosferycznymi zachodzącymi gdzieś w atmo
sferze ziemskiej. Wielkie wyładowania zdarza
ją się rzadko i są krótko widoczne, gdyż rezo

nator o dobroci około 5, na częstotliwości 8 
Hz, ma charakterystyczną stałą czasową zmian 

obwiedni drgań rzędu sekundy. Fakt, że krzy
we małych amplitud mają ten sam przebieg 
spektralny co krzywe amplitud wysokich ozna
cza, że fizyczny proces filtracji pola elektro
magnetycznego, który jest odpowiedzialny za 
kształt krzywych, jest ten sam we wszystkich 
przypadkach. Filtrem jest ta sama jonosferycz- 
na wnęka rezonansowa. Oznacza to również, 
że udział szumu o płaskim widmie, pochodzą
cego od lokalnych wyładowań atmosferycznych, 

był niewielki. Zakłócenia lokalne są małe, jak 
się przekonaliśmy, jedynie w czasie bezwietrz
nej, słonecznej pogody.

W  czasie trwania ekspedycji przeprowadzo
no również pomiary poziomu zakłóceń cywili
zacyjnych. Typowe poziomy zakłóceń na kilku 
częstotliwościach obserwacji ilustruje tabela 1. 
Kolejne pozycje oznaczają: natężenie pola ele

ktrycznego <E>dom+sieć w pobliżu samotnie 
stojącego domu myśliwskiego, z doprowadzoną
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siecią energetyczną, położonego na obrzeżu Sę- 
kowca, natężenie pola <E>d om zmierzone po 
odłączeniu sieci z budynku a w trzeciej ko
lumnie, natężenie pola zmierzone na polanie 
Szczolb, położonej z dala od skupisk zamiesz
kania.

Tbbela 1. Przykładowy poziom zakłóceń ele
ktromagnetycznych w wybranych miejscach

[Hz]
<E>dom+sieć

|/<V/m]
<E>dom
|/<V/m]

< E > p o In n a

[«V/m]

8

50
60

100

9.0 X103

1.6X106
2.3x10s

1.5 xio5

1.8X103

3.0 X105 
4.5x10'*

2.5 X104

poziom 

naturalny 

70 
poziom 

naturalny 
brak pomiaru

Rozkład spektralny zakłóceń w pobliżu często
tliwości 50 Hz, zmierzony na polanie Szczolb, 
przedstawia rys. 3. Szerokość linii jest szersza 
od szerokości krzywej instrumentalnej.

Z  lektury tabeli widać jak duży jest po

ziom zakłóceń cywilizacyjnych występujący w 
pobliżu lini energetycznych, nawet w Bieszcza
dach. Energia zakłóceń przewyższa na często
tliwości 8 Hz dziesiątki tysięcy razy energię po
la naturalnego. Podobny pomiar przeprowadzo
ny na polanie w pobliżu Obserwatorium As
tronomicznego UJ w Krakowie, wskazuje na 
około miliona razy większy poziom zakłóceń w 
pobliżu dużych ośrodków miejskich.

Unikalność Bieszczad, potrzeba ochrony 
przed zakłóceniami

Uzyskane wstępnie wyniki należy traktować ja
ko dowód możliwości prowadzenia systematy
cznych obserwacji rezonansów Schumanna w 
Polsce. Niezwykle mały poziom sygnałów cy
wilizacyjnych w zakresie infraniskich częstotli
wości w Bieszczadach, skłania do szczególnej 
ochrony tego unikalnego obszaru w Europie. 
W wyniku uzgodnień z Ministerstwem Ochro
ny Środowiska i życzliwej współpracy z Dyrekcją

9 0 -

70-

>
13 50-

3 0 -

10

POLE ELEKTRYCZNE SIECI 
polana Szczolb, 24.09.1992
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Hz
Rys. 3 Zakłócenia cywilizacyjne docierają również w głąb Bieszczad. Tak wygląda rozkład pola w pobliżu 
częstotliwości 50 Hz, zmierzony na polanie Szczołb. Zakłócenia te są na tyle małe, że nie przeszkadzają w 
obserwacji rezonansów Schumanna na niższych częstotliwościach.
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Bieszczadzkiego Parku Narodowego, powstał 
wstępny projekt stworzenia strefy chronionej 
przed cywilizacyjnymi polami elektromagnety
cznymi na terenie Parku. Strefę chronioną sta
nowiłby wydzielony lub cały obszar Bieszcza
dzkiego Parku Narodowego, wewnątrz które
go dążono by do zachowania naturalnych pól 
elektromagnetycznych. Strefa ta byłaby chro
niona przed sztucznymi polami elektromagne
tycznymi w całym zakresie spektralnym dos
tępnym pomiarowo, szczególnie w zakresie czę
stotliwości infraniskich, skrajnie niskich i bar
dzo niskich (ULF, ELF i VLF). Dzięki temu, 
Park stałby się atrakcyjnym miejscem do pro
wadzenia badań geofizycznych i biologicznych, 
związanych ze słabymi polami elektromagne
tycznymi. Zachowanie naturalnego środowiska 
elektromagnetycznego miałoby niewątpliwie ko
rzystny wpływ na żyjące w Parku liczne gatun
ki roślin i zwierząt. Choć dzisiaj mechanizmy 
oddziaływania słabych pól elektromagnetycznych 
na układy biologiczne ciągle nie są w pełni po
znane, rośnie ilość prac potwierdzających wyj
ątkową wrażliwość życia na pola, w zakresie 
infraniskich częstotliwości. Specyficzne reakcje 
biologiczne obserwuje się tu przy poziomie na
tężeń pól setki razy słabszych niż dla pól za
kresie radiowym, na którym dotąd koncentro
wały się badania. Zastanawiająca jest również 
pewna zgodność częstotliwości pierwszych re
zonansów Schumanna z częstotliwością niektó
rych rytmów biologicznych (np. częstotliwości 
pierwszego rezonansu z rytmem thela mózgu 
naczelnych). Jedną ze skutecznych zasad och
rony Parku przed zakłóceniami byłaby rezyg
nacja z budowy napowietrznych linii energety
cznych i stopniowe zastępowanie linii istnieją
cych liniami podziemnymi. Postępowanie takie, 
w nie mniejszym stopniu, wynika z potrzeby 
zachowania piękna krajobrazu Parku.

Obserwatorium Astronomiczne UJ zamie
rza podjąć długoczasowe obserwacje infranis- 
kiego naturalnego pola jonosferycznego w Biesz
czadach, sięgające co najmniej jednego cyklu 
słonecznego. Poza znaczeniem takich obserwacji 
w studiowaniu dynamiki aktywności słonecznej 
w układzie Słońce — Ziemia i jej wpływu na 
rezonanse Schumanna, prace te, w przypadku 
podjęcia współpracy z biologami, mogłyby się 
przyczynić do głębszego poznania roli infrani
skich pól elektromagnetycznych w biosferze.

Andrzej Kulak, Stanisław Zięba, 
Adam Michalec

Antena Galileo: 
ostateczne rozstrzygnięcie

Wielokrotnie na łamach Uranii pisaliśmy o pró
bach odblokowania zakleszczonej anteny wy
sokiego zysku na sondzie kosmicznej Galileo i 
o wpływie, jaki jej ewentualny brak może wy
wrzeć na naukowe rezultaty wyprawy. Wyglą
da na to, że sprawa ta wreszcie została roz
strzygnięta, niestety nie po myśli uczestniczą
cych w projekcie naukowców.

Mimo wielokrotnych prób anteny nie uda
ło się do końca otworzyć i w stanie, w jakim 
znajduje się obecnie, pozostaje całkowicie bez
użyteczna. Tygodnik Space News przeprowadził 
w swym wydaniu z 19-25 kwietnia br. wywiad 
z szefem projektu Galileo Wiliamem O ’ N e i l  
obszerny wywiad na temat obecnych perspek
tyw misji.

Z  tego, co powiedział dr O’Neil wynika, że 
nie wiadomo do końca, dlaczego antena się 
nie otworzyła. Podejrzewa się, że przyczyną jest 
wycieknięcie smaru z mechanizmu otwierania 
anteny z powodu wibracji, jakim poddany był 
próbnik podczas transportu samochodem z Jet 
Propulsion Laboratory na Florydę na Cap Ca
naveral i z powrotem. Nie jest jasne, czy tak 
być musiało. Próbnik ważono wielokrotnie ze 
względu na opóźnienia terminu startu z powo
du katastrofy Challengera. Jeśli jednak istotnie 
przyczyną jest wyciek smaru, nie wiadomo czy 
opóźnienia miały nań jakiś wpływ — to znaczy 
czy wyciek nastąpił podczas pierwszej podróży, 
która tak czy inaczej musiała się odbyć, czy 
podczas jednej z następnych. Nie to jest zresz
tą obecnie najważniejsze — najważniejsze jest 
takie przygotowanie misji, by móc ściągnąć na 
Ziemię jak najwięcej informacji.

Jak mówi dr O ’Neil, nastroje wśród zes
połu Galileo są dobre. Jednak brak anteny wy
sokiego zysku nie może pozostać bez wpływu 
na uzyskane wyniki. Liczba zdjęć Jowisza, ja 
kie zostaną przesłane na Ziemię, zmniejszy się 
z ok. 45,000 do ok. 2-4 tysięcy, przy czym jed
no zdjęcie będzie mogło zostać przesłane na 
Ziemię w ciągu ok. dwóch godzin (w porów
naniu z kilkoma minutami w przypadku ante
ny wysokiego zysku), więc podczas fazy naj
większego zbliżenia mowy nie będzie o ewen
tualnym sterowaniu próbnikiem „na żywo” dla 
wykonania najciekawszych ujęć.

Oprócz zdjęć na Ziemię miały być prze
słane dane z wielu innych instrumentów statku.
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Mimo trudności naukowcy spodziewają się u- 
zyskać 80 procent przewidywanych poprzednio 
danych dotyczących atmosfery planety. 70 pro
cent danych o jej księżycach i do 60 procent 
danych o jej otoczeniu (polach elektromagne
tycznych i cząstkach). Procent możliwych do 
uzyskania danych o  atmosferze jest tak duży, 
gdyż awaria anteny głównej nie ma wpływu na 
przekaz danych z sondy atmosferycznej, którą 
ma spuścić Galileo.

Mimo wszystkich trudności i zadań, które 
wskutek awarii anteny pozostały jeszcze do 
wykonania przed spotkaniem z Jowiszem, dr 
O’Neil spodziewa się, że zasób nowych infor-

KĄCIK OLIMPIJCZYKA

XXXXI Olimpiada Astronomiczna

Rozstrzygnięta została kolejna olimpiada 
astronomiczna. Na jej finałową część przy
jechało do Planetarium Śląskiego szesna- 
ścioro najlepszych, wyłonionych w elimi
nacjach pierwszego i drugiego stopnia. Nie
mal połowa z nich to uczestnicy ubiegło
rocznego finału — spośród nich właśnie 
rekrutują się w większości laureaci i wy
różnieni finaliści tegorocznej olimpiady.

Zwycięzcami XXXVI Olimpiady As
tronomicznej i laureatami I nagrody zo
stali, ex aequo:

Piotr G r z y w a c z  — uczeń IV klasy III 
Liceum Ogólnokształcącego im. T Koś
ciuszki w Łodzi i 

Maciej Ś l u s a r c z y k  — uczeń IV klasy 
V Liceum Ogólnokształcącego im. A. 
Witkowskiego w Krakowie.

Kolejni laureaci to:
II miejsce: Maria P i e t r y s — uczen

nica IV klasy Liceum Ogólnokształcącego 
im. M. Kopernika w Żywcu;

III miejsce: Roman W e n c e l  — uczeń 
V klasy Zespołu Szkół Elektrycznych im 
T. Kościuszki w Opolu.

Trzema wyróżnieniami tytułem finali
sty uhonorowani zostali:

Kacper K o r n e t  — IV kl. I L. O. im 
M. Kopernika w Gdańsku,

macji, jaki uzyskamy dzięki misji Galileo, bę
dzie ogromny. Liczba przekazanych zdjęć i ich 
jakość — najbardziej spektakularny wynik mi
sji z punktu widzenia opinii publicznej — prze
wyższy z pewnością osiągnięcia programu Voya
ger. Ponadto po raz pierwszy w historii prze
prowadzona zostanie bezpośrednia analiza at
mosfery jednej z wielkich planet. Pozostaje więc 
powściągnąć żal, że nieszczęsna antena odm ó
wiła współpracy i czekać na wyniki, które i tak 
nie pozwolą naukowcom na bezczynność przez 
długi jeszcze czas.

Maciej Bzowski

Piotr L i g ę z a  — IV kl. L. O. im. H. 
Kołłątaja w Krotoszynie,

Janusz P o p ł a w s k i  — IV Kł. VI L. 
O. J. Kochanowskiego w Radomiu.

Dalsze miejsca zajęli, w kolejności al
fabetycznej: Witold B e d y k  — II kl. IV 
L. O. w Łodzi, Paweł C i e c i e l ą g  — IV 
kl. II L. O. w Starachowicach, Michał 
C i e ś l a  — IV kl. IV L. O. w Rzeszowie, 
Michał N o w a k  — IV kl. L. O. w Lębor
ku, Daniel O l s z o w y  — V kl. "Ifechn. 
Górnictwa Rud w Lublinie, Marcin O s 
t r o w s k i  — II kl. I L. O. w Łodzi, Anna 
P a j k a  — IV kl. I L. O. w Jaworznie, 
Adam R y c e r z  — I kl. V L. O. w Krako
wie, Igor S o s z y ń s k i  — III kl. LX L. O. 
w Warszawie.

Kolejne etapy olimpijskich eliminacji 
rozgrywane były od października 1992 ro
ku. Pierwsza seria zadań I etapu olim
piady, jak co roku, przesłana została do 
szkół średnich z początkiem roku szkol
nego. Dokładnie 100 uczniów zadeklaro
wało udział w zawodach przesyłając swoje 
rozwiązania.

Wystarczyło rozwiązać trzy spośród pię
ciu zadań: znaleźć zależność elementów 
eliptycznej orbity sztucznego satelity od 
wartości chwilowego przyrostu prędkości 
zmieniającego orbitę z kołowej na elip-
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tyczną; przeanalizować możliwość wystę
powania na obu biegunach ziemskich rów
nocześnie dnia lub równocześnie nocy; wy
kazać słuszność podanego wzoru na mak
symalną temperaturę ciała doskonale czar
nego ogrzanego obrazem Słońca w ogni
sku teleskopu; opisać właściwości fizyczne 
i procesy zachodzące w gwiazdach zbudo
wanych wyłącznie z wodoru i helu; korzy
stając z podanego algorytmu znaleźć mak
symalne i minimalne odstępy czasu pomię
dzy kolejnymi przejściami Księżyca przez 
perygeum i, podobnie, przez apogeum.

Kolejne trzy zadania, stanowiące dru
gą serię zadań I etapu, przesłano imiennie 
do wszystkich, którzy nadesłali rozwiąza
nia pierwszej serii. Polegały one na: osza
cowaniu temperatury jądra komety w po
bliżu Słońca, znając strumień cząsteczek 
wody opuszczających to jądro; wyznacze
niu momentów, gdy z danego miejsca na 
Ziemi satelita ASTRA widoczny jest na 
tle tarczy słonecznej; omówieniu cech i 
zjawisk fizycznych istotnie różniących 
gwiazdy w końcowych stadiach ewolucyj
nych od pozostałych gwiazd.

Warunkiem udziału w dalszych etapach 
eliminacji było rozwiązanie trzech zadań 
drugiej serii oraz nadesłanie wyników za
dania obserwacyjnego. Do wyboru były dwa 
zadania obserwacyjne dostarczone uczniom 
już z zadaniami pierwszej serii: w oparciu
o własne obserwacje wyznaczyć różnicę a- 
zymutów i momentów zachodu Słońca i 
Wenus; sporządzić mapkę gwiazdozbioru 
Małej Niedźwiedzicy na podstawie włas
noręcznie wykonanej fotografii. Można by
ło również przedstawić inne, oryginalne 
obserwacje astronomiczne, zaliczane jako 
rozwiązanie zadania obserwacyjnego.

Tym razem „sito” egzaminacyjne oka
zało się życzliwe dla dokładnie połowy u- 
czestników startujących w olimpiadzie. Do 
eliminacji okręgowych, przeprowadzonych 
tym razem 18 stycznia br. w Katowicach i 
Łodzi, stanęło więc 50 uczniów. Kolejne 
cztery zadania wymagały: wyznaczenia pro
mienia planetoidy na podstawie jej jas

ności obserwowanej i odległości od Z ie
mi; obliczenia prawdopodobieństwa zde
rzenia z Ziemią planetek przecinających 
ziemską orbitę i o oszacowania tempa po
wstawania na Ziemi większych kraterów 
meteorytowych; określenia stosunku gę
stości składników układu podwójnego 
gwiazd z pomocą wykresu H ertzsprunga- 
Russela; znalezienie ekstremalnych róż
nic między wschodami Słońca w Warsza
wie i czterech innych miastach położonych 
w różnych regionach Polski.

Finałowe eliminacje z udziałem 16 naj
wyżej ocenionych uczniów odbyły się 12 i 
13 marca br. w Katowicach i pod kopulą 
chorzowskiego planetarium. W końcowej 
serii sześciu zadań należało: oszacować 
tem peraturę efektywną planet związanych 
z pulsarem PSR 1257+12, przy założeniu, 
że „ogrzewane” są one wskutek strat ener
gii wirowania pulsara; znaleźć dolną gra
nicę średniej wartości ciśnienia we wnę
trzu Jowisza; opracować metodę wyzna
czania topocentrycznych współrzędnych 
Księżyca na podstawie momentu zakrycia
i odkrycia gwiazdy podczas całkowitego 
zaćmienia Księżyca; określić kształt linii 
widmowej w widmie pojedynczej ra tu ją
cej gwiazdy, w zależności od kierunku ob
serwacji; przedyskutować problem m ate
rii nie skupionej w gwiazdach naszej G a
laktyki i galaktyki M 31 w Andromedzie, 
analizując położenie i wzajemny ruch o- 
bydwu galaktyk z jednej strony, a znaną 
masę skupioną w gwiazdach — z drugiej. 
Zupełnie inny charakter miało zadanie roz
wiązywane pod kopułą planetarium, gdzie 
na podstawie obserwacji dwóch nietypo
wych sytuacji na niebie trzeba było okreś
lić m. in. czas i miejsce tych obserwacji.

W poniedziałek, 15 marca br. odbyło 
się spotkanie wieńczące XXXVI Olimpia
dę Astronomiczną, podczas którego ogło
szono wyniku kilkumiesięcznych intelek
tualnych zmagań. Laureaci i finaliści z rąk 
przewodniczącego Komitetu Głównego 
Olimpiady — ustępującego, prof, dr hab. 
Józefa S m a k a i nowo wybranego, prof.
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dr hab. Jerzego K r e i  n e r  a przyjęli dy- wodów zaowocowała w tym roku drugim 
plomy i nagrody rzeczowe. Obaj zwycięz- miejscem Marysi Pietrys, która jest pier-
cy, jako główną nagrodę, otrzymali tele
skopy systemu Newtona 90/900 mm ufun
dowane już tradycyjnie przez ich wytwór
cę — Zakład Optyki Instrumentalnej pa
na Jacka Uniwersała w Żywcu.

Nieco mniejsza w tej olimpiadzie licz
ba uczestników zrekompensowana zosta
ła liczniejszym udziałem dziewcząt. Wzra
stająca od kilku lat liczba uczestniczek za

OBSERWACJE

Bolid nad Częstochową

Podczas powrotu do domu w dniu 14 kwiet
nia 1993 zaobserwowałem przelot jasnego 
meteoru. Oto szczegółowe dane:

Współrzędne geograficzne dla miasta 
Częstochowy wynoszą: szerokość 50°48’N, 
długość 19°07’E.

M eteor pojawił się o godzinie 20:57, 
jego lot trwał około 5 sekund. M eteor po
jawił się w a  =  6h30m, <5 = + 40° (gwiazdoz
biór Woźnicy), a zgasł w a  =  7h45m, ó = 
24° (gwiazdozbiór Bliźniąt). Na początku 
jasność meteoru wynosiła 1 mag., a pod 
koniec lotu wzrosła do około -4  mag. Ko
lor meteoru czerwony, pod koniec lotu 
meteor rozpadł się, usłyszałem efekt aku
styczny. Dźwięk był podobny do odgłosu 
zderzających się kamieni. Śladu meteoru 
nie zaobserwowałem.

Grzegorz Czepiczek — Częstochowa

Jeśli komuś jeszcze udało się zaobser
wować to zjawisko, prosimy o przesłanie 
informacji pod adres:

Sekcja Meteorów i Meteorytów PTMA 
skr. poczt. 6,14-530 Frombork 

tel. (0-506) 73-92

Prosimy również o informacje o innych 
zjawiskach bolidów, zwłaszcza powolnych, 
mogących zakończyć się spadkiem m eteo
rytów. Informacje takie powinny wyglądać

wszą laureatką olimpiady astronomicznej 
od 20 lat!

Większość finalistów to tegoroczni ma
turzyści. Tylko czterech, być może, stanie 
do zawodów następnej olimpiady, której 
zadania czekają już na kolejnych młodych 
adeptów astronomii.

Jan Desselberger

podobnie jak powyższa, czyli zawierać od
powiedzi na następujące pytania:
— Kiedy zaobserwowano zjawisko? — 

dzień, godzina, minuta.
— Jak długo trwało zjawisko od zauważe

nia do zniknięcia?
— Jak jasne było zjawisko? Można po

równać z gwiazdą, planetą lub Księ
życem.

— Jaką formę miało zjawisko? Warto 
zrobić szkic.

— Jaki kolor miało zjawisko? Czy ulegał 
on zmianie?

— Czy był widoczny świecący ogon, chmu
ra dymu lub jakiś inny ślad? Jak długo 
pozostawał on na niebie?

— Jak przebiegała droga względem gwiazd 
lub szczegółów terenu?

— Czy było słychać hałas i jakiego rodza
ju? Np. grzmot, trzaski, huk, turkot, 
szum, syk.

— Ile czasu upłynęło od początku zjawi
ska świetlnego do początku hałasu?

Podczas trwania zjawiska obserwator 
nie powinien zastanawiać się, czy widzi 
meteor, bolid czy U FO  lecz starać się za
uważyć i zapamiętać jak najwięcej szcze
gółów. Wiele zjawisk łączonych potocznie 
z UFO, jak np. wahania napięcia, czy za
niki energii elektrycznej, towarzyszy spad
kom meteorytów.

Andrzej Pilski
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PERSEIDY ’92

Podobnie jak w latach poprzednich (patrz 
Urania 5/92 i 12/92) i w 1992 roku polscy 
miłośnicy astronomii nie przespali nocy, 
w czasie których aktywny byl jeden z naj
piękniejszych rojów meteorowych nieba
— Perseidy. Pomimo tego, że warunki nie 
były dobre jak w roku 1991 i w czasie 
maksimum Księżyc byl w pełni, zebraliś
my spory material obserwacyjny, który go
dzien jest opracowania.

Program „Perseidy ’92” trwał od 19 li- 
pca do 21 sierpnia. W obserwacjach wzię
ło udział 25 osób z całej Polski. Lista ob
serwatorów jest zbyt długa by podać ją w 
całości, więc wymieńmy tych najaktywniej
szych. Byli to (w nawiasie podano liczbę 
udziałów w wyznaczaniu liczb godzinnych): 
Arkadiusz O l e c h  (25), Bartosz D ą 
b r o w s k i  ( 1 6 ) , A n n a G a r n y s  (13),Ja
nusz W. K o s i ń s k i  (10), Piotr S c h i l 
l i n g  (10), Piotr G i l  (10), Tomasz W e 
s e l  a k (9). Natomiast najwytrwalej sekre
tarzowali Ireneusz T. S ł a w i ń s k i  (14), 
Ścibor B u d k o w s k i  (4) i Monika S a - 
p i e 1 a k (3). W wyżej wymienionym o- 
kresic zarejestrowano w sumie pojawie
nie się 625 meteorów z roju Perseidy.

Najprostszą i chyba najważniejszą rze
czą do przedstawienia jest wykres natęże

nia pojawień meteorów, który charakte
ryzuje jednocześnie aktywność danego ro
ju. "foki wykres dla tegorocznych Perseid 
mamy na rys. 1. Linią ciągłą zaznaczono 
obserwacje wykonane przez grupy obser

watorów, a linią przerywaną obserwacje 
indywidualne. Obydwie krzywe pokazują, 
że maksimum wypadło w nocy z 11 na 12 
sierpnia, a nie jak w latach poprzednich z 
12 na 13. Niestety, nie ma tu żadnej astro
nomicznej sensacji. Po prostu rok 1992 
był rokiem przestępnym i stąd to prze
sunięcie.

Maksymalna obserwowana liczba go
dzinna dla obserwacji grupowych wynios
ła 41 meteorów. Jest to liczba dość mala w 
porównaniu do lat ubiegłych, kiedy obser
wowano około 60-70 zjawisk w ciągu go
dziny. Nic też nie wskazuje, by pojawił się 
„deszcz meteorów” zapowiadany przez Ja
pończyków o północy z 11 na 12 sierpnia, 
związany z powrotem „twórczyni” Perseid
— komety P/Swift-Tlittle. Przyjrzyjmy się 
jednak dokładnie wykresowi. Z  roku na 
rok wyglądał on zawsze w podobny spo
sób, to znaczy od 16 lipca do 9 sierpnia 
liczby godzinne wahały się w granicach od 
1 do 10, około 10 sierpnia aktywność wzra
stała do ponad 10 zjawisk na godzinę, by w 
maksimum ostro podnieść się do 60-70, a 
czasem nawet powyżej 100. W tym roku 
było jednak inaczej. Patrząc na najbardziej 
obiektywne obserwacje grupowe widzimy, 
że Perseidy zachowywały się standardowo 
do nocy z 3 na 4 sierpnia. Już następnej 
nocy osiągnęły liczbę godzinną n/h =  24 
by do maksimum utrzymać się na podo
bnym poziomie. Początek byl więc cieka
wy i zapowiedzi na maksimum były niezłe. 
Dlaczego jednak widać było tak mało me
teorów? Niewątpliwie przeszkodą byl Księ
życ w pełni. Otóż w ciągu nocy z 11 na 12 i 
12 na 13 sierpnia, najsłabsze gwiazdy wi
doczne gołym okiem mały jasność około 3 
mag (momentami do 4-4.2 mag). Oczywi
ste jest więc, że nie można było obser
wować meteorów z przedziału 3-6 mag, 
których przecież nie jest malo. Biorąc pod 
uwagę fakt, że podczas bezksiężycowych 
nocy na początku sierpnia jasności grani
czne gwiazd wynosiły nawet 6.2 mag, to 
liczba otrzymana w maksimum nie jest 
znów tak mala.
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Co się jednak stało z deszczem? Wie
my na pewno, że nie było go w nocy z 11 
na 12 sierpnia. W pierwszym przybliżeniu 
uznaliśmy, że był ale... w ciągu dnia, 11 
sierpnia. Dlaczego? Niech przemówią fa
kty. W okresie pięciu minut, od 19.40 do 
19.45 U T (niebo było wtedy jeszcze mo
cno rozjaśnione), kilku obserwatorów w 
Obserwatorium Astronomicznym we From
borku, zaobserwowało 10 meteorów o jas
nościach od -2  do -6  mag, przy czym na 
pewno są to wartości zaniżone z powodu 
jasności tła i braku obiektów porównania. 
Następnie druga grupa, pracująca na from -. 
borskim molo, w okresie 19.55-20.10 UT 
zaobserwowała 16 meteorów o jasnościach 
od 0 do -3  mag. Wywnioskowaliśmy — 
jak wyżej — że deszcz byl nieco wcześniej 
i pozostał jedynie żal, że nie jesteśmy w 
tym momencie na przykład na Syberii... 
Nasze przypuszczenie potwierdzili w ca
łości Japończycy. Jak doniósł listopadowy 
Sky & Telescope, właśnie 11 sierpnia i 
właśnie w godzinach 19.00-20.00 UT gru
pa obserwatorów z Okinawy zaobserwo
wała około 200 zjawisk. Po korekcie tego 
wyniku na warunki obserwacyjne i atm o
sferyczne uzyskana liczba godzinna wynio
sła Z H R  =  8000 !!!

Rys.3

Z  liczb godzinnych i prędkości Perse- 
id, możemy wyliczyć (oraz przedstawić na 
wykresie) średnie odległości cząstek w stru
mieniu w zależności od daty. Wynik tej 
operacji widzimy na rys. 2. Na początku

odległości te wahały się w granicach 100- 
200 tys. km, a potem (od 28 lipca do 3 
sierpnia) wynosiły około 50 tys. km. Bliżej 
maksimum, w dniach od 4 do 10 sierpnia 
cząstki poruszały się średnio w odległoś
ciach 9-17 tys. km od siebie, aż wreszcie w 
maksimum w odległościach 5-7 tys. km. 
Przy czym ta ostatnia wartość jest na pew
no zawyżona i rzeczywiste odległości są 
dużo mniejsze. Powodem tego jest oczy
wiście Księżyc, który nie pozwolił na ob
serwację słabych zjawisk. Przyjmując, że 
obserwujemy tylko dziesiątą część odłam
ków, które wchodzą do ziemskiej atmosfe
ry, otrzymujemy odległości (dla maksimum 
aktywności) rzędu kilkuset kilometrów.

Następnym jest wykres na rys. 3. Jest 
to zależność ogólnej ilości obserwowanych 
meteorów od jasności zjawisk. Krzywa ta 
jest dość charakterystyczna i wyglądała po
dobnie w latach poprzednich. Można jesz
cze dodać, że średnia jasność tegorocz
nych Perseid wyniosła 1.91 mag. jeśli weź
miemy jednak pod uwagę fakt, że jest to 
wartość zawyżona (znowu Księżyc!) to o- 
trzymamy wynik typowy dla omawianego 
roju (w 1991 roku było 2.2 mag).
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Możemy także przedstawić średnią ja 
sność meteorów każdej nocy, której wyko
nywane byty obserwacje. Wykres taki wi
dzimy na rys. 4. Na pierwszy rzut oka wi
dać, że wraz ze zbliżaniem się do maksi
mum, średnia jasność meteorów rośnie. 
Może to być prawdą, ale również może 
być spowodowane jasnym Hem nieba, któ
re nie pozwala zauważyć słabych zjawisk.

Tfego roku również określano barwę me
teorów. Zrobiono to dla 546 zjawisk. Więk
szość, bo 79.4% była biała, 15.1% meteo
rów było żółtych, 2% biało-niebieskich, 
także 2% pomarańczowych i 1.5% zielo
nych. Smugi pozostawiło po sobie 21% 
meteorów, a ślady 3.1%.

Zbyt mala liczba zjawisk oraz wspo
mniane przeszkody obiektywne nie poz
walają na dokonanie szerszego opracowa
nia. Miejmy nadzieję, że z następnej akcji 
otrzymamy więcej wyników. Nie są to w 
sumie obserwacje ani trudne, ani nieprzy
jemne. Nie jest chyba dla nikogo proble
mem położyć się na godzinkę łub dwie, a 
jak ktoś lubi to nawet na trzy, podczas 
ciepłej sierpniowej nocy i spoglądać w czy
ste, rozgwieżdżone niebo. Jeśli ma się ma
łe doświadczenie i kłopoty z ocenianiem 
jasności czy prędkości meteoru, można do
konywać zliczeń i ocen barw. Dla tak ak
tywnego roju jak Perseidy wystarcza to w 
zupełności. Tak więc każda obserwaq'a mo
że być wartościowa i chętnie wykorzysta
my ją  do opracowania w roku przyszłym. 
Nie wolno się zniechęcać gdy z roju nie 
pojawi się żaden meteor. Tb też jest ważny

wynik — po prostu oznacza, że w danym 
momencie rój nie wykazał aktywności. 
Miejmy jednak nadzieję, że tak nie będzie. 
W grudniu 1992 blisko Słońca i Ziemi zna
lazła się macierzysta kometa Perseid i fakt 
ten może mieć znaczny wpływ na częstość 
pojawień „spadających gwiazd” latem 1993.

Życząc wszystkim „meteorowcom” po
godnych nocy z samymi bolidami, serdecz
nie zapraszamy i zachęcamy do obserwacji 
meteorów, nie tylko z roju Perseid. Wszy
stkich zainteresowanych prosimy o kon
takt pod adresem:

Sekcja Meteorów i Meteorytów PTMA 
skr. poczt. 6,14-530 Frombork

Janosz W. Kosiński, Frombork 
Arkadiusz Olech, Pruszcz Gdański

Komunikat Sekcji Obserwacji Słońca 
PTMA, marzec 1993

Wyniki obserwacji Słońca w marcu 1993 r. 
przysłało 10 obserwatorów: Krzysztof 
Czar t ,  Grzegorz C z e p i c z e k ,  Bartosz 
D ą b r o w s k i ,  Janusz W. K o s i ń s k i ,  
Jerzy Łą g i e wk a ,  Wiktor M a j e w s k i ,  
Andrzej P i l s k i ,  Mariusz S a w i n e l ,  
Sebastian S o b e r s k i i Jerzy Z a 
g r o d n i k .  Łącznie wykonano 100 ob
serwacji w 29 dniach.

Średnie dzienne względne liczby Wol
fa w marcu 1993 r. wyniosły:
1 ... 63 9 .... ....56 17 .... .... — 25 .... 33
? ...60 10.... ....77 18 .... .... — 26 .... 35
3 ... 61 11.... ....47 19 ........43 27 .... ?6
4 ... 74 12.... ....75 2 0 ........57 28 .... ?8
5 .,.. ... 77 13.... ....60 2 1 ........79 29 .... ....45
6 ...41 14.... ....51 2 2 ........69 30 .... 51
7 ...66 15.... ....44 2 3 ........57 31 .... 54
8 ... 73 16.... ....46 2 4 ........35

Średnia miesięczna względna liczba 
Wolfa w marcu 1993 r. wyniosła 61.1 
(54.5). Średnia względna liczba Wolfa z 
obrotu Słońca No. 1866 wynosi 73.0 (67.7). 
W nawiasach podano średnie Liczone bez 
współczynników obserwatorów.

Janusz W. Kosiński
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Komunikat Sekcji Obserwacji Słońca 
PTMA, kwiecień 1993

Wyniki obserwacji Słońca w kwietniu 1993 
r. przysłało 13 obserwatorów: Marcin B e 
t l e j ,  Mariusz C h i r o w s k i ,  Krzysztof 
C z a r t ,  Grzegorz C z e p i c z e k ,  Michał 
I z d e b s k i ,  Janusz W. K o s i ń s k i ,  Je
rzy Ł ą g i e w k a, Wiktor M a j e w s k i ,  
Andrzej P i l s k i ,  Mariusz S a w i n e 1, 
Sebastian S obe r s k i ,  Stanisław Świer -  
c z y ń s k i  i Jerzy Z a g r o d n i k .  Łącz
nie wykonano 178 obserwacji w 29 dniach.

Średnie dzienne względne liczby Wol
fa w kwietniu 1993 r. wyniosły:

ERRATA

W sprawozdaniu Janusza W. Kosińskiego 
z III Seminarium Meteorowo-Meteory- 
towego we Fromborku (Urania 1/93, str. 
28) po zdaniu: „O określaniu aktywności i 
funkcji jasności meteorów z obserwacji 
wizualnych mówił dr W. Cwietkow” opu
szczony został następujący fragment: 

„Przedstawił w swym wystąpieniu su
biektywne i obiektywne czynniki wpływa
jące na wartość obserwacji oraz opisał mo-

1 ... . ... 76 9.... ....55 17... .... 23 25.... 86
7 ... 84 10.... ....64 18... .... 26 26.... ... .  57
3 . . . .  — 11.... ....46 19. .... 49 27.... ....67
4 ... 75 12.... ....37 7.0 ... .... 71 28.... 58
•i ... 89 13....... 0 21... .... 90 29.... 4?
6 ... ... 33 14.... ..... 4 7 2 ... .... 97 30.... 33
7 ...54 15.... ....15 ?3„. ...100
8 ... 62 16.... ....11 7 4 ... .... 87

Średnia miesięczna względna liczba 
Wolfa w kwietniu 1993 r. wyniosła 54.6 
(51.3). Średnia względna liczba Wolfa z 
obrotu Słońca No. 1867 wynosi 57.1 (51.1). 
W nawiasach podano średnie liczone bez 
współczynników obserwatorów.

Janusz W. Kosiński

del obróbki danych stosowany w Rosji. W 
odpowiedzi J. W. Kosiński przedstawił „pol
ską metodę obserwacji meteorów” stoso
waną od kilku lat głównie przez Pracow
nię Komet i Meteorów mieszczącą się we 
Fromborku”.

Bardzo przepraszamy Autora i Czytel
ników!

Redakcja

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Październik—listopad 1993 r.

Słońce: Wędrując po ekliptyce stale ob
niża się pod równikiem niebieskim, łuk 
jego dziennej drogi nad horyzontem jest 
coraz krótszy, w związku z czym dnia cią
gle ubywa. W Warszawie 1 października 
Słońce wschodzi o 5h36m, zachodzi o 17h 
14m, 1 listopada wschodzi o 6h31m, zacho
dzi o 16h8m, a 30 listopada wschodzi o 
7h21m, zachodzi o 15h28m. W październiku 
Słońce wstępuje w znak Skorpiona (Nie
dźwiadka), a w listopadzie w znak Strzelca.

W listopadzie zdarzą się dwa intere
sujące zjawiska, u nas niestety niewidocz
ne (widoczne będą na półkuli południo
wej): 6 listopada Merkury przejdzie na tle 
tarczy Słońca, a 13 listopada nastąpi czę
ściowe zaćmienie Słońca.

Księżyc: Kolejność faz Księżyca będzie na
stępująca: w październiku ostatnia kwa
dra 8d21h, nów 15d13\ pierwsza kwadra 
22d10h, pełnia 30d14h, a w listopadzie os
tatnia kwadra 7d8h, nów 13d23h, pierwsza 
kwadra 21d3h, pełnia 29d8h. W perygeum 
Księżyc znajdzie się 15 października i 12 
listopada, a w apogeum 28 października i 
24 listopada. W listopadzie zdarzy się cał
kowite zaćmienie Księżyca (widoczne nad 
ranem 29 listopada).
Planety i planetoidy: Rankiem coraz niżej 
nad wschodnim horyzontem błyszczy W e 
n u s  jak gwiazda -3.9 wielkości. Wieczo
rem nisko nad zachodnim horyzontem wi
doczny jest M e r k u r y  około zerowej 
wielkości i M a r s  +1.5 wielkości; obie
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D ane dla obserwatorów Słońca (na 13h czasu środk.-europ.)

Data
1993

P Bo Lo Data
1993

P Bo Lo

X  1 +26.01 +6.68 252.80 1111 XI 1 +24.42 +4.31 203. 90
3 +26.12 +6.58 226.42 3 +24.06 +4.10 177.53
5 +26.21 +6.47 200.02 U l 5 +23.67 +3.90 151.16
7 +26.26 +6.35 173.64 i l l 7 +23.25 +3.68 124.79
9 +26.29 +6.23 147.26 9 +22.80 +3.46 98.42

11 +26.28 +6.10 120.87 111 11 +22.32 +3.23 72.06
13 +26.25 +5.96 94.48 111 13 +21.80 +3.00 45.69
15 +26.19 +5.82 68.10 111 15 +21.26 +2.77 19.32
17 +26.10 +5.66 41.72 17 +20.69 +2.53 352.96
19 +25.98 +5.50 15.34 19 +20.08 +2.29 326.60
21 +25.82 +5.34 348.96 1111 21 + 19.46 +2.05 300.24
23 +25.153 +5.16 322.60 111 23 +18.80 + 1.80 273.87
25 +25.42 +4.98 296.22 111 25 + 18.10 + 1.56 247.51
27 +25.18 +4.80 269.84 HI 27 + 17.40 + 1.31 221.15
29 +24.90 +4.60 243.46 111 29 + 16.66 + 1.06 194.79
31

1
+24.58 +4.41 217.09 XII 1 + 15.90 +0.80 168.43

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
X. 20d16h55m i XI. 17d0hl l m — momenty, w których heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

planety widoczne będą w październiku. 
S a t u r n  (+0.4 wielk.) widoczny jest w 
pierwszej połowie nocy na granicy gwiazdo
zbiorów Wodnika i Koziorożca. Pozostałe 
planety przebywają na niebie zbyt blisko 
Słońca i są niewidoczne. W listopadzie wi
doczny będzie na niebie tylko Saturn, a nad 
ranem może jeszcze z trudem odnajdzie
my Wenus bardzo nisko nad horyzontem.

Przez lunety możemy poszukiwać pla
netoid: C e r e s  7.5 wielk. przez całą noc 
oraz P a l l a s  10 wielk. i W e s t ę 7 
wielk. wieczorem w październiku. Dla od
nalezienia planetoid wśród gwiazd poda
jemy ich współrzędne równikowe dla kil
ku dat. Ceres: X. 2d: rekt. 2h23.9m, deki. 
+0°38’; 12d: rekt. 2h16.6m, deki. 0°0’; 22d: 
rekt. 2h8.1m, deki. -0°32’; XI. l d: rekt. l h 
59.2m, deki. -0°54’; l l d: rekt. l h50.8m, deki. 
-1°2’; 21d: rekt. l h43.9"\ deki. -0°54’; XII. 
l d: rekt. l h39.0m, deki. -0°29\ Pallas: X. 2d: 
rekt. 21h26.4m, deki. +0°25’; 12d: rekt. 21h

25.2m, deki. -1°27’; 22d: rekt. 21h26.0m, deki. 
-3°4’; XI. l d: rekt. 21h28.9m, deki. -4°25\ 
Westa: X. 2d: rekt. 22h17.2m, deki. -21°8’; 
12d: rekt. 22h15.3m, deki. -20°56’; 22d: rekt. 
22h16.4m, deki. -20°25’; XI. l d: rekt. 22h 
20.1% deki. -19°38\
Meteory: Od 16 do 26 października pro
mieniują meteory z roju O r i o n i d ó w. 
Radiant meteorów leży na granicy gwiaz
dozbiorów Oriona i Bliźniąt i ma współ
rzędne: rekt. 6h24m, deki. +15°. W tym 
roku warunki obserwacji nie są złe.

W listopadzie promieniują dwa roje me
teorów, T a u r y d y  i L e o n i d y .  Tku- 
rydy mają podwójny radiant w gwiazdoz
biorze Byka o współrzędnych: rekt. 3h44ra, 
deki. +14° i +22°, a maksimum ich aktyw
ności przypada 8 listopada. Leonidy pro
mieniują od 15 do 19 listopada, a maksi
mum przypada na 18d; radiant Leonidów 
leży w gwiazdozbiorze Lwa i ma współ
rzędne: rekt. 10h8m, deki. +22°.
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Październik
6d18h Złączenie Merkurego i Marsa w 

odl. 2°. Wieczorem powinniśmy odnaleźć 
obie planety nisko nad zachodnim hory
zontem.

13d Dwie planetoidy zmieniają kieru
nek swego pozornego ruchu wśród gwiazd 
na sferze niebieskiej (są wówczas nieru
chome w rektascensji): o 2h Pallas, a o l l h 
Westa.

14d O 2h nastąpi złączenie Wenus z 
Księżycem w odl. 7°, a o 5h Merkury znaj
dzie się w największym wschodnim odchy
leniu od Słońca (w odl. 25°).

16d23h Złączenie Marsa z Księżycem w 
odl. 1.7°.

17d6h Merkury w złączeniu z Księży
cem w odl. 1.7°.

18dl l h Złączenie Jowisza ze Słońcem.
21d15h Księżyc znajdzie się w złączeniu 

z dwiema planetami: z Uranem  w odl. 4° i 
z Neptunem w odl. 3°.

22d20h Planetoida Ceres w przeciwsta
wieniu ze Słońcem względem Ziemi (w 
opozycji).

23d10h36ra Słońce wstępuje w znak 
Skorpiona, jego długość ekliptyczna wy
nosi wówczas 210°.

24d14h Złączenie Saturna z Księżycem 
w odl. 7°.

26d4h Merkury nieruchomy w rekta
scensji.

28d O 7h złączenie Merkurego z M ar
sem w odl. 2° (po raz drugi w tym miesią
cu). O l l h Saturn nieruchomy w rekta
scensji.
Listopad

2d24h Złączenie Wenus ze Spiką (Kło
sem Panny), gwiazdą pierwszej wielkości 
w gwiazdozbiorze Panny (w odl. 4°).

6d5h Dolne złączenie Merkurego ze 
Słońcem. Przejście planety na tle tarczy 
Słońca widoczne będzie na Hawajach, na 
Oceanie Spokojnym, w Australii, na Oce
anie Indyjskim i we wschodniej Afryce.

8d18h Złączenie Wenus z Jowiszem w 
odl. 0.4°.

12d Księżyc znajdzie się w złączeniu z 
dwiema planetami (w odl. 4°): o 16h z Jo 
wiszem, a o 22h z Wenus.

13d23h Częściowe zaćmienie Słońca wi
doczne w Ameryce Południowej, na Ana- 
tarktydzie, na Nowej Zelandii i południo
wej części Australii.

14d14h Złączenie Merkurego i Wenus 
w odl. 0.7°.

15dl h Merkury nieruchomy w rekta
scensji.

17d19h Złączenie Plutona ze Słońcem.
18d Księżyc znajdzie się w złączeniu: o 

l h z Neptunem w odl. 3°, a o 2h z Uranem 
w odl. 4°.

20d23h Złączenie Saturna z Księżycem 
w odl 7°.

22d O 8h5m Słońce wstępuje w znak 
Strzelca, jego długość ekliptyczna wynosi 
wówczas 240°. O 17h Merkury w najwię
kszym zachodnim odchyleniu od Słońca w 
odl. 20°.

29d Całkowite zaćmienie Księżyca. U 
nas widoczny jest początek zaćmienia przed 
wschodem Słońca. Podajemy momenty po
szczególnych faz zjawiska: wejście Księży
ca w półcień Ziemi o 4h27m, wejście Księ
życa w cień Ziemi o 5h40m, początek za
ćmienia całkowitego o 7h26m.

Momenty wszystkich zjawisk podane 
są w czasie środkowo-europejskim.

Opracował G. Sitarski

OGŁOSZENIA

Sekcja Meteorów i Meteorytów PTMA zaprasza do udziału w IV SEMINARIUM METEORO- 
WO-METEORYTOWYM które odbędzie się we Fromborku w dniach 14-15 sierpnia 1993 roku. 
Bliższe informacje można uzyskać pod adresem: Sekcja Meteorów i Meteorytów PTMA, skr. 
poczt. 6, 14-530 Frombork.
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Najbardziej uniwersalnym laborato
rium, w którym testować można prawa 
fizyki jest... Wszechświat. Bogactwo zja
wisk i obiektów, jakie nam oferuje, po
zwala weryfikować rozmaite przewidy
wania teoretyczne. Jedne teorie dosko
nale tłumaczą obserwacje, inne należy 
odrzucić, bo są z obserwacjami sprze
czne. Przykłady takiego postępowania 
znajdują się we wszystkich trzech ar
tykułach tego numeru Uranii W pier
wszym Tadeusz JARZĘBOWSKI opi
suje historię mierzenia przez astrono
mów poczerwienienia grawitacyjnego, 
zjawiska, które jest zauważalne w sil
nym polu grawitacyjnym. Następnie Le
szek ZDUNIK przedstawia sposoby o- 
kreślania równania stanu dla supergę- 
stej materii w gwiazdach neutronowych 
— na podstawie danych obserwacyjnych 
o pulsarach podwójnych. A  w kolejnej 
części artykułu „Od Talesa do Koperni
ka” Stanisław BRZOSTKIEWICZ u- 
kazuje drogę weryfikacji astronomicz
nych teorii w starożytności.

Okładkę zdobi piękne zdjęcie wyko
nane przez polskiego astronoma pra
cującego w USA, Wiesława WIŚNIE
WSKIEGO. A na zdjęciu odkryty kilka 
miesięcy temu niezwykły obiekt, który 
ma szanse stać się astronomiczną sen
sacją przyszłego roku — o czym dono
simy w Kronice.
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Tadeusz Jarzębowski — Słupsk 

POCZERWIENIENIE GRAWITACYJNE

W tegorocznym, kwietniowym numerze 
Physical Review Letters ukazał się artykuł 
zatytułowany The Galileo Solar Redshift 
Experiment. Tytuł ten mógłby na pierwszy 
rzut oka wywołać nierealne skojarzenie o 
badaniu poczerwienienia grawitacyjnego 
przez Galileusza. Rzecz dotyczy oczywiś
cie eksperymentu, realizowanego na no
szącym imię tego uczonego pojeździe kos
micznym. Po raz pierwszy badano tu wpływ 
pola grawitacyjnego Słońca na częstotli
wość emitowanych z sondy sygnałów ra
diowych.

Ale, ab ovo.

Opis zjawiska
Poczerwienienie grawitacyjne (gravitatio
nal redshift) to jedno ze zjawisk wynikają
cych z einsteinowskiej ogólnej teorii wzglę
dności, z zasady równoważności. Jak z sa
mej nazwy wynika, obserwowany przyrost 
długości fali promieniowania elektromag
netycznego wynika tu z obecności masy; 
zjawisko to zauważalne będzie zatem w 
silnym polu grawitacyjnym.

Oznaczmy przez A0 długość fali, emito
wanej przez atom znajdujący się na po
wierzchni Ziemi (której masę traktujemy 
jako znikomo małą). Otóż gdyby to samo 
źródło emisji znajdowało się w pobliżu ja
kiegoś masywnego ciała, to długość fali, 
jaką zarejestruje obserwator ziemski, bę
dzie inna — będzie nieco większa (rys. 1). 
Oznaczmy tę obserwowaną długość fali 
przez A. Wywołane polem grawitacyjnym 
poczerwienienie A A ^ . =  A-A0, przy czym 
zawsze A Ag™. > 0.

Jeżeli zamiast długości fali wprowadzi
my częstotliwość v, to oczywiście v0 > v. 
Uwypukla się tu wyraźniej istota zjawiska. 
Z  wzoru na energię fotonu E  = hv wy
nika, że energia pierwotna jest większa od 
energii fotonu obserwowanego. Tb właś

nie konsekwencja faktu, że część energii 
fotonu zostaje tu zużyta na wydostanie się 
z pola grawitacyjnego owego masywnego 
ciała.

Niech M  oznacza masę tego ciała zaś r 
odległość źródła emisji od jego środka. Wy
stępuje tu zależność

A  Ajgrmv. _ G  M
Ao c2 r ’

gdzie G  oznacza stałą grawitacji zaś c pręd
kość światła. Jest to zależność przybliżo
na, słuszna tylko przy słabszych polach 
grawitacyjnych. Niemniej w astrofizyce — 
w tych przypadkach, gdzie można doko
nywać pomiarów poczerwienienia grawi
tacyjnego — z takimi względnie niewielki
mi polami mamy właśnie do czynienia.

Rys. 1. Promieniowanie, emitowane z powierzchni 
masywnego ciata, odbierane jest przez obserwatora z 
zewnątrz jako promieniowanie o zwiększonej dłu
gości fali (niżej częstotliwości). Zjawisko to nazywa
my poczerwienieniem grawitacyjnym

Obliczmy wielkość tego efektu dla na
szej gwiazdy — Słońca. Gdy emitujący a- 
tom znajduje się na jego powierzchni, to r 
=  7 x  108 m; po podstawieniu na Af, G  i c2 
odpowiednio wartości 2 x  1030kg, 6.7 x  ICH1 
i 9 x l 0 16 otrzymamy

■A -̂ —  (Słońca) =  2 .1 X 1 0 - 6  , 

Promieniowanie Słońca, odbierane na Zie-
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mi, winno być zatem w następstwie wpływu 
grawitacji „poczerwienione” o taką właś
nie wielkość. Tfegoż rzędu przesunięcia win
ny też wystąpić w widmach gwiazd po
dobnych do naszej gwiazdy. "Kik więc np. 
linia widmowa o ziemskiej, laboratoryjnej 
długości fali Ao = 500 nm (barwa zielona) 
jest przesunięta ku czerwieni o 0.001 nm. 
W angstremach byłoby to 1/100 A. Kto

DŁUGOŚti FAII /angstremy/

Rys. 2. Fragment widma Słońca; tryplet tlenu z bli
skiej podczerwieni. Badanie pozycji tych wyjątkowo 
ostrych linii widmowych (szerokość połówkowa rzę
du ćwierci angstrema) pozwoliło na dokładny po
miar poczerwienienia grawitacyjnego Słońca

jest obznajomiony z obserwacyjną spek
troskopią wie, że szerokość linii w wid
mach gwiazd rzadko spada poniżej jedne
go angstrema (por. rys. 2). W obserwowa
nym przez nas widmie Słońca linie wid
mowe przesunięte są zatem w kierunku 
fal dłuższych o około jedną setną swej 
szerokości. Wpływ pola grawitacyjnego jest 
tu więc skromniutkL

Ale zwróćmy uwagę na występującą we 
wzorze proporcjonalność do M/r. Wska
zuje to jednoznacznie, że w obiektach skon
densowanych — białych karłach, gwiazdach 
neutronowych — grawitacyjne przesunię
cie ku czerwieni winno ujawniać się bar
dziej wyraziście. Rząd wielkości można o- 
szacować natychmiast w oparciu o dane 
dla Słońca.

W białych karłach, jak wiemy, promień 
jest około sto razy mniejszy, natomiast ma
sa zbliżona do słonecznej — prawie za
wsze nieco mniejsza. Stosunek M/r będzie

tu więc kilkadziesiąt razy większy. Dla bia
łego karła mielibyśmy zatem 

A A^yA o* 10- 4 .
Linie widmowe z dziedziny widzialnej win
ny tu być przesunięte o blisko jeden an- 
gstrem. Efekt, zdawałoby się, łatwo mie
rzalny, gdyby nie ta złośliwość natury, że w 
białych karłach — w porównaniu z gwiaz
dami ciągu głównego — linie widmowe są 
znacznie szersze.

No a gwiazdy neutronowe? TU promień 
jest przecież o pięć rzędów wielkości mniej
szy, a masa nawet trochę większa od sło
necznej (tam, gdzie można było wyzna
czyć, otrzymywano wartości wahające się 
około 1.4 Mej). Dla gwiazd neutronowych 
mielibyśmy więc już liczbę 10-1; dokład
niejsze oszacowania wskazują, że tu 

AA^yAo = 2 x l0 -1 .
Chciałoby się więc od razu wykrzyknąć, o 
ile to angstremów linie widmowe są w 
gwiazdach neutronowych przesunięte ku 
czerwieni. Przyroda, niestety, jest w tym 
wypadku jeszcze bardziej złośliwa: tu nie 
obserwuje się żadnych linii widmowych.

Pomiary poczerwienienia 
grawitacyjnego Słońca
Praca Einsteina, dotycząca przesunięcia 
ku czerwieni w widmie Słońca, została o- 
publikowana w roku 1911 (całość ogólnej 
teorii względności wyszła na świat w roku 
1916). Wywołało to lawinę badań, mają
cych na celu obserwacyjną weryfikację tej 
nowej, epokowej teorii. Wchodziło pod
ówczas w grę badanie trzech zjawisk, któ
re mogłyby dostarczyć danych na przechy
lenie szali w kierunku „za” czy też „prze
ciw” teorii Einsteina. Były to:
1) ruch peryhelium Merkurego,
2) odchylanie przebiegających w pobliżu

Słońca fotonów,
3) omawiane tu przesunięcie ku czerwie

ni w widmie Słońca.
Znany w okresie międzywojennym fi

zyk, Stanisław L o r i a, opisał tę proble
matykę w wydanej we Lwowie w roku 1922 
książce pt. Względność i grawitacja. Teorja
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A. Einsteina. Zajrzyjmy do tej książki. Dy
skutowane są tam szczegółowo możliwe 
źródła błędów w mierzonych pozycjach li
nii widmowych. Dużo uwagi poświęcono 
zwłaszcza wpływowi ciśnienia na pozycje 
linii (w myśl ówczesnych danych, ciśnienie 
w atmosferze Słońca miałoby być znacz
ne). Rozpatrywano także możliwości prze
sunięć w laboratoryjnym widmie porów
nawczym, wynikające z istnienia pola ele
ktrycznego między biegunami łuku (efekt 
Starka). Wybrano do pomiarów dziewięć 
linii azotu, usytuowanych na fioletowym 
krańcu widma widzialnego (AA 3844- 
3873 A); linie te miałyby być mało wrażli
we na wpływ ciśnienia. Wyniki pierwszych 
badań wyszły spod prasy już w roku 1914. 
Wśród zaangażowanych w tej problematyce 
autorów znajdujemy takie znane nazwiska 
jak S c h w a r z s c h i l d ,  B a b c o c k  czy 
E v e r s h e d .  Z  czterech niezależnych serii 
badań, wykonanych w różnych obserwato
riach, uzyskano na AA/A0 następujące war
tości: + 1.1 x ICH, +1.9 x ICH, +2.1xl(H  i 
+2.3 x 10-6. Rozrzut spory, ale znak i rząd 
wielkości dobry. Bez wątpienia można by
ło zatem skonstatować, iż były to wyniki 
przemawiające raczej za niż przeciw teorii 
Einsteina.

Przeskoczmy teraz siedem dziesięcio
leci i zajrzyjmy do Astrophysical Journal z 
roku 1991. Ukazała się tam praca zatytu
łowana: Solar Gravitational Redshift from  
the Infrared Oxygen Triplet. Jak wynika z 
tytułu, tym razem wybrane były linie z prze
ciwległego krańca widma, z zakresu AA 
7772-7775 A. Ttyplet ten widzimy na ry
sunku 2. Są to oczywiście linie absorpcyj
ne, ale badano też ten tryplet w widmie 
chromosferycznym, gdzie występują one 
w emisji. Porównanie ich pozycji z pozy
cjami linii laboratoryjnych tegoż trypletu 
dało wartość poczerwienienia grawitacyj

nego z niespotykaną dotąd dokładnością. 
Zmierzona wartość wynosi 0.99 ±0.02 war
tości przewidzianej przez Einsteina.

Poczerwienienie grawitacyjne 
w białych kartach
Zanim przejdziemy do tematu, najpierw 
istotna dla zagadnienia uwaga.

Wiadomo, że przesunięcie linii widmo
wych ku czerwieni wyniknie także z ruchu, 
z oddalania się świecącego ciała czy też 
obserwatora. Jest to znane dobrze zjawis
ko, odkryte w roku 1842 przez D o p p 1 e - 
r a. Otóż to wynikające z względnego ru
chu przesunięcie w widmie jest bardzo trud
ne do odróżnienia od przesunięcia wywo
łanego grawitacją. W myśl pierwszego

A Adoppl. _
J T  c ’

gdzie v określa prędkość,* w myśl dru
giego

A _ (jrAf
Ao rc2

Prosty rachunek wskazuje, że liczbową war
tość 2.1 x ICH, odpowiadającą grawitacyj
nemu poczerwienieniu Słońca, otrzymali
byśmy w przypadku jego oddalania się z 
prędkością v =  630 m/s. Oczywiście o żad
nym zwiększaniu się odległości Ziemi od 
Słońca nie ma mowy; stwierdzone prze
sunięcie linii widmowych wywołane jest tu 
wpływem pola grawitacyjnego. No ale gdy 
chodzi o gwiazdy, to sytuacja jest już zu
pełnie inna. Nie wiąże ich już z nami siła 
grawitacji, jedne zbliżają się do nas, inne 
oddalają. W widmach tych pierwszych li
nie przesunięte będą ku fioletowi, w wid
mach drugich — ku czerwieni. Dopple- 
rowskie przesunięcie ku czerwieni to tu 
rzecz codzienna.

Przechodząc już do białych karłów, pa
miętamy, że to grawitacyjne AA/A0 jest tu

* Podana tu przybliżona zależność stosowalna jest tylko dla prędkości v niewielkich w stosunku do prędkości 
światła c. Ścisły wzór, opisujący zjawisko Dopplera, ma postać AAdoppL/Ao = (l+ v/c)V2/( l-v /cy12 -1. 
Zauważmy przy okazji, że przesunięcia ku czerwieni w widmach galaktyk i kwazarów, wynikające z rozsze
rzania się Wszechświata (nazywane poczerwienieniem kosmologicznym) to zjawisko zupełnie innej natury 
niż omawiane tu przez nas poczerwienienie grawitacyjne.
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rzędu ICH. Odpowiadające tej wielkości 
przesunięcie linii widmowych otrzymało
by się przy oddalaniu się gwiazdy z pręd
kością v =  ICH c, tj. 30 km/s. Wertując ka
talog prędkości radialnych gwiazd, zauwa
żymy, że tego rzędu prędkości należą do 
przeciętnych. Wyłuskanie efektu grawita
cyjnego nie jest tu więc zadaniem łatwym.

Pomiaru poczerwienienia grawitacyjne
go białego karła dokonać można tylko wó
wczas, gdy wchodzi on w skład jakiegoś 
układu gwiazd o wspólnym ruchu prze
strzennym. Zmiana pozycji linii widmo
wych, wywołana efektem einsteinowskim, 
da się wówczas oddzielić od dopplerow- 
skiego.

Doskonałym do tego celu obiektem jest 
nasz bliski sąsiad — odległy zaledwie o 16 
lat świetlnych — układ potrójny 40 Erida- 
ni. Tę trójkę gwiazd widzimy na rysunku

Rys. 3. Układ potrójny 40 Eridani. 'Iii jasna gwiazda 
po prawej stronie to składnik A, odległy na niebie od 
pozostałych o 83". Niższa z dwójki po lewej — skład
nik B — to biały karzeł. B i C okrążają się w okresie 
248 lat, natomiast ich okres obiegu wokół gwiazdy A  
trwa ponad 8 tysięcy lat.

3. Jedna z nich jest białym karłem, stosun
kowo jasnym (9.5m), o masie 0.42 masy
Słońca. Cała ta trójka, związana siłami gra
witacji, biegnie oczywiście w przestrzeni w 
tym samym kierunku i z tą samą prędkoś
cią. Analiza widm składników A i C wska
zuje na prędkość radialną -45 km/s; zna
czy to, że układ zbliża się do nas z taką 
właśnie prędkością. Ale — uwaga! — pręd

kość radialna składnika B (biały karzeł) 
wynosi tylko -17 km/s. Sytuacja na pozór 
paradoksalna: cała trójka biegnie razem, 
ale prędkość jednej z nich jest mniejsza! 
Ot, wyobraźmy sobie, że biegnie ku nam 
trójka trzymających się za ręce dzieci, my 
badamy ich ruch i stwierdzamy, że jedno z 
nich cały czas biegnie wolniej, chociaż wi
dać, że trzymają się za rączki. Paradoks 
zniknie, jeżeli uwzględnimy występujące 
w białym karle poczerwienienie grawita
cyjne. Jest to proste. Wszystkie trzy gwiaz
dy zbliżają się do nas, więc ich linie wid
mowe przesunięte są w stronę fioletu; ale 
w tym składniku skondensowanym prze
sunięcie linii jest mniejsze, gdyż nakłada 
się tu działający w kierunku przeciwnym 
efekt einsteinowski. I wszystko jest w do
skonałej zgodności z teorią, gdy na M  pod
stawi się wyznaczoną z podwójności war
tość masy gwiazdy.

Jedną z najnowszych prac z tej dziedzi
ny (Astrophysical Journal, rok 1991) był 
pomiar poczerwienienia grawitacyjnego w 
23 białych karłach, których ruch w prze
strzeni można było określić niezależnie. 
Otrzymane wartości grawitacyjnego AA/A0 
wynosiły tu od 7 X 10~5 do 3 x  ICH. Zauważ
my, że znajomość tego poczerwienienia 
pozwala na obliczenie masy gwiazdy — 
gdy określony zostanie jej promień. Poda
no więc tam też wartości mas badanych 
białych karłów: zawierają się one w grani
cach od 0.42 do 1.08 M©; średnia wartość 
wynosiła 0.65 masy Słońca.

Eksperymenty
a) Pomiar częstotliwości sygnałów radio
wych

Omówiliśmy wyniki badań nad poczer
wienieniem grawitacyjnym promieniowa
nia emitowanego przez źródła naturalne. 
Ale dzisiaj ów grawitacyjny „redshift” moż
na badać również i w promieniowaniu po
chodzącym ze źródeł sztucznych — można 
tu więc też eksperymentować. W tym celu 
do pola grawitacyjnego masywnego ciała 
wprowadzić należy aparaturę emitującą
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promieniowanie elektromagnetyczne i śle
dzić z Ziemi zmiany częstotliwości. Bada
nym promieniowaniem nie będą już oczy
wiście fale widzialne lecz fale radiowe.

Eksperymenty takie realizuje się na son
dzie przebiegającej w pobliżu planety, czy 
też zbliżającej się do Słońca. Musi tam 
znajdować się generator, emitujący pro
mieniowanie o stabilnej, ściśle określonej 
częstotliwości. Gdy pojazd zbliża się do 
ciała niebieskiego, odbierany przez na
ziemne stacje sygnał jest o niższej często
tliwości, gdy pojazd oddala się, rejestro
wana częstotliwość wzrasta.

Po raz pierwszy pomiary tego typu zre
alizowano wykorzystując sondę Voyager 1 
w trakcie przebiegania jej w pobliżu Sa
turna. Eksperyment został opisany w Phy
sical Review Letters z 1990 roku pod zna
miennym tytułem: Test o f  the Gravitatio
nal Redshift Effect at Saturn. Bliższe dane 
na rysunku 4.

Podobny eksperyment realizowany jest 
obecnie na sondzie Galileo, na pokładzie 
której znajduje się nadzwyczaj stabilny ge
nerator częstotliwości, emitujący sygnały 
na 2.3 GHz. Dla pojazdu tego, który wy
startował pod koniec 1989 roku, zaplano
wano długą i dość zawiłą trasę. Przebiegał 
on koło Wenus, dwukrotnie koło Ziemi 
— obiegając oczywiście Słońce — a 7 grud
nia 1995 roku ma dotrzeć do Jowisza. Ba
da się tu wpływ pola grawitacyjnego na 
odbierane od generatora sygnały, gdy po
jazd zbliża się do poszczególnych ciał nie
bieskich. Opublikowano już wyniki, uzy
skane w oparciu o dane z pierwszego roku 
lotu (maksymalne zbliżenie do Słońca wy
nosiło 0.7 jedn. astron.); zarejestrowane 
zmiany częstotliwości pozostają w dosko
nałej zgodności z teorią, odstępstwa nie 
przekraczają pięciu promil.

b) Badanie chodu zegarów
Zauważmy, że zjawisku poczerwienie

nia grawitacyjnego odpowiada równorzęd
ne pojęcie zwolnienia chodu zegara. Jest 
to oczywiste. Poczerwienienie to przecież 
zmniejszenie częstotliwości, a np. aktual

na definicja sekundy oparta jest przecież 
na wzorcu częstotliwości: sekunda to o- 
wych 9 192 631 770 drgań w atomie cezu. 
W rejonie o silniejszym polu grawitacyj
nym zegary winny więc wykazywać zwol
nienie chodu. Relatywistyczne wyrażenie, 
opisujące to wydłużenie jednostki czasu,

Ryc. 4. Zarejestrowane zmiany w częstotliwości sy
gnałów, odbieranych od sondy Voyager 1, gdy zbliża
ła się ona i oddalała od Saturna. Liczby na osi od
ciętych podają odległość pojazdu od planety w jed
nostkach jej promienia (maksymalne zbliżenie wy
nosiło 3.1 promienia Saturna). Wyniki pomiarów zga
dzają się z teorią w granicach 1%.

zawiera omawianą tu przez nas wielkość 
GM/rc2.

Zam iast więc mierzyć grawitacyjne 
przesunięcia długości fal promieniowa
nia, można badać opóźnianie chodu zega
ra. Zatem — pofantazjujmy trochę — za
miast trudzić się mozolnymi pomiarami 
pozycji linii w widmie Słońca, wystarczy 
umieścić tam zegar i obserwować z Ziemi 
jego opóźnianie. A opóźnianie to byłoby 
nawet całkiem znaczne: byłaby to jedna 
sekunda na każde sześć dni. Dla współczes
nych zegarów atomowych, które rozbież
ność o sekundę dopuszczają dopiero po 
jakimś milionie lat, badanie tego typu o- 
późnienia byłoby dziecinną zabawą. No ale 
zegara na Słońcu umieścić się nie da.

Badanie chodu zegarów można nato
miast przeprowadzać na Ziemi. Wpraw
dzie tu już nie słoneczne a tylko to mizer-
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ne ziemskie pole grawitacyjne, niemniej 
współczesne zegary wyłapią różnice i w ta
kim polu grawitacyjnym. Jak wielkie jest 
to ziemskie „poczerwienienie grawitacyj
ne”? Łatwo otrzymamy je ze słonecznego 
pamiętając, że promień naszej planety jest 
109 razy mniejszy od słonecznego, pod
czas gdy masa Słońca jest 330 000 razy 
większa od ziemskiej. Stosunek tych liczb 
wynosi 3x  10-4 i w takim stopniu „redshift” 
ziemski jest mniejszy od słonecznego. Dla 
naszej planety zatem AA^/Ao = 6x 10-10.

Eksperymenty przeprowadzano tu róż
ne. Jeden z nich polegał na umieszczeniu 
zegarów na pokładzie samolotu przeby
wającego przez szereg godzin na znacznej 
wysokości i porównaniu ich wskazań ze 
wskazaniami zegarów pozostałych na po
wierzchni Ziemi. Te w samolocie wyprze
dzały pozostające na Ziemi, jako że znaj
dowały się w rejonie o słabszym polu gra
witacyjnym.

Omówmy bliżej ten ciekawy ekspery
ment.

Z obliczeń wynika, że np. na wysokości 
10 km sekunda winna być o około 10“12 s 
krótsza od sekundy na poziomie morza. 
Brzmi to nieco surrealnie, ale jest to właś
nie konsekwencja różnicy w oddziaływa
niu grawitacyjnym. Jeżeli samolot znajdo-

Julian Leszek Zdunik — Warszawa
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wał się na tej wysokości przez 15 godzin 
(54 000 sekund), to w ciągu tego okresu 
czasu znajdujące się na jego pokładzie ze
gary winny wyprzedzić te pozostałe na po
wierzchni Ziemi o około 5 x 10-8 s. Jest to 
różnica jak najbardziej mierzalna. Ale przy 
eksperymencie tym trzeba pamiętać i o 
innym jeszcze zjawisku, wynikającym ze 
szczególnej teorii względności, o dylatacji 
czasu. Wchodzą tu bowiem w grę dwa 
efekty:
1) skrócenie jednostki czasu będące na

stępstwem oddalenia się od masywne
go ciała (ogólna teoria względności),

2) wydłużenie jednostki czasu spowodo
wane ruchem samolotu (szczególna te
oria względności).
Tfen drugi efekt, zależny od prędkości, 

jest o blisko rząd wielkości mniejszy od 
pierwszego (dla omawianego tu ekspe
rymentu było to opóźnienie zegarów o 
6x 10-9 s). Otóż po uwzględnieniu tych re
latywistycznych efektów otrzymuje się do
skonałą zgodność stwierdzonych różnic 
chodu zegarów z teorią.

W następnym numerze kontynuacja tej 
tematyki. Wrócimy znowu do gwiazd, ale 
tym razem bohaterami będą gwiazdy neu
tronowe.

URANIA

PULSARY W RELATYWISTYCZNYCH 
UKŁADACH PODWÓJNYCH

Jednym z najbardziej interesujących od
kryć w dziedzinie obserwacji pulsarów by
ło w ostatnich latach znalezienie pulsarów 
w relatywistycznych układach podwójnych.

Układy podwójne gwiazd nie są obiek
tami wyjątkowymi, obserwuje się je czę
sto, a badanie teoretyczne własności ta
kich systemów jest zajęciem wielu astrono
mów. Z układem podwójnym gwiazd ma
my do czynienia wówczas, gdy oddziały
wanie grawitacyjne dwóch mas prowadzi

do układu grawitacyjnie związanego, w któ
rym oba obiekty krążą wokół środka ma
sy. Układy podwójne gwiazd są bardzo in
teresującymi systemami, gdyż ich obser
wacje pozwalają na określenie wielu cie
kawych własności gwiazd. Często w ukła
dach takich dochodzi do wymiany masy 
między składnikami, co może całkowicie 
zmienić ewolucję gwiazd wchodzących w 
skład układu podwójnego.

Artykuł ten poświęcony jest bardzo
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szczególnemu rodzajowi układów podwój
nych, a mianowicie takiemu systemowi 
gwiazd, w którym jedna jest pulsarem zaś 
odległość między składnikami jest na tyle 
mała, że istotne i obserwowalne są rela
tywistyczne efekty teorii grawitacji (będą
ce odstępstwem od klasycznego opisu sfor
mułowanego przez Newtona).

Podstawowe znaczenie (dla obserwacji 
i wyciągnięcia z nich daleko idących wnio
sków dotyczących składników układu po
dwójnego) ma fakt, że rejestrujemy sygna
ły wysłane przez pulsara. Pierwszy pulsar 
został odkryty w 1967 roku przez grupę 
radioastronomów z Cambridge kierowa
ną przez A  H e  w is  ha. Dzisiaj znamy 
już kilkaset takich obiektów (patrz czwar
ta strona okładki). Wysyłane przez nie pro
mieniowanie, dochodzące do nas w posta
ci pulsów, charakteryzuje się wyjątkową 
stałością okresu pomiędzy pulsami — „do
kładność” pulsara dorównuje zegarom ato
mowym. Dlatego też umieszczenie tak do
kładnego „zegara” w układzie podwójnym 
z drugą gwiazdą daje nam wielkie możli
wości zmierzenia wpływu położenia dwóch 
gwiazd i ich względnego ruchu na zmiany 
okresu pomiędzy docierającymi na Z ie
mię pulsami.

Dotychczas zaobserwowano dwa tego 
typu układy: PSR 1913+16 i PSR 1534+  
12. Pierwszy z nich odkryli w 1974 roku 
Joseph T a y l o r  i Russel H u l s e ,  drugi 
został zaobserwowany po raz pierwszy 
przez Aleksandra W o l s z c z a n a w  1991 
r. Obydwu odkryć dokonano przy użyciu 
radioteleskopu w Arecibo w Puerto Rico 
(patrz trzecia strona okładki). Okresy pul- 
sarów, tzn. odstęp czasu pomiędzy pulsa
mi, w obu tych układach wynoszą 59 mili
sekund (PSR 1913+16) i 38 milisekund 
(PSR 1534+12) zaś okresy obiegu wokół 
drugiej gwiazdy (odpowiednik ziemskiego 
roku) odpowiednio: 7 godzin 45 minut i 
10 godzin.

W układach takich, zwanych krócej pul- 
sarami podwójnymi, obserwujemy jedynie 
jedną gwiazdę, pulsara. Druga jest niewi

doczna, a o jej obecności świadczy zmien
ność częstotliwości mierzonych pulsów pul
sara z okresem równym okresowi obiegu 
w układzie podwójnym. Na podstawie a- 
nalizy tej zmienności możemy wyciągnąć 
wiele niezwykle interesujących wniosków. 
Obserwowany na Ziemi okres pulsów zmie
nia się w głównej mierze z powodu prze
sunięcia dopplerowskiego będącego wyni
kiem ruchu orbitalnego pulsara. Efekt ten 
możemy opisać w ramach szczególnej teo
rii względności i jest on bezpośrednią kon
sekwencją skończonej prędkości rozcho
dzenia się promieniowania elektromagne
tycznego. W tym przypadku chodzi o pro
mieniowanie o długościach odpowiadają
cych falom radiowym. W momentach, w 
których pulsar zbliża się do nas odstęp 
pomiędzy pulsami będzie krótszy, a w cza
sie oddalania dłuższy niż gdyby pulsar nie 
obiegał drugiej gwiazdy. Skrócenie lub wy
dłużenie tego okresu jest proporcjonalne 
do radialnej prędkości pulsara i rejestru
jąc te zmiany możemy wykreślić tzw. krzy
wą prędkości. Jest oczywiste, że możemy 
w ten sposób zmierzyć jedynie składową 
prędkości w kierunku Ziemia-pulsar, gdyż 
tylko ona daje wkład do obserwowanego 
efektu Dopplera. Analizując kształt tej 
krzywej w ramach klasycznej teorii grawi
tacji można w oparciu o prawa Keplera 
wyznaczyć następujące elementy orbity 
pulsara:
a) Pb — okres obiegu orbitalnego
b) e — mimośród orbity
c) a r  sin i — zrzutowana długość półosi 

wielkiej orbity, a\ jest półosią orbity 
pulsara, i — kątem między płaszczyzną 
orbity a płaszczyzną nieba.

d) f i  =  (w 2-s in /)3/(/ni+W 2)2 — funkcję 
mas, gdzie m i i m i oznaczają masy pul
sara i drugiej gwiazdy.

e) o j  —  położenie peryastronu tzn. kąt 
pomiędzy linią węzłów a kierunkiem  
peryastronu.
Specyficzną własnością wspomnianych 

dwu układów podwójnych jest mała odle
głość pomiędzy wchodzącymi w ich skład



9/1993 URANIA 233

Pulsary podwójne PSR 1534 +12 PSR 1913+16
Parametry keplerowskie

Okres orbitalny Pb (s) 36351.7 27906.98
Mimośród e 0.27368 0.61713
Rzut półosi wielkiej a sin i (105 km) 11.1806 7.0204
Położenie peryastronu w (°) 264.97 226.575

Parametry relatywistyczne

Prędkość ruchu peryastronu w (°/rok) 1.7560 4.22663
Dylatacja czasu y  (ms) 2.05 4.29
Pochodna okresu orbitalnegoĄ ( 1(H2) -0.1 -2.425
Opóźnienie Shapiro (wielkość) — r (as) 6.2
Opóźnienie Shapiro (kształt) — s =  sin i 0.986

Ziemia

Rys 1. Orbita pulsara w układzie podwójnym. Druga 
gwiazda znajduje się w ognisku elipsy.

gwiazdami, przy masach tych gwiazd prze
wyższających masę Słońca. Odległość ta 
dla obydwu układów jest rzędu promienia 
Słońca. Bezpośrednią tego konsekwencją 
jest bardzo silne przyciąganie grawitacyj
ne gwiazd; „potencjał grawitacyjny” wy
tworzony przez jedną gwiazdę w miejscu, 
gdzie znajduje się druga jest bardzo duży. 
Tak silne efekty grawitacyjne bardzo szyb
ko uwidaczniają się w postaci odstępstw

od klasycznego opisu oddziaływania gra
witacyjnego przedstawionego przez New
tona. Efekty te dają się jednak bez kło
potu wyjaśnić za pomocą ogólnej teorii 
względności; teorii grawitacji sformułowa
nej przez Einsteina w drugiej dekadzie XX 
wieku.

Dające się zmierzyć parametry wyni
kające z odstępstw od opisu keplerowskie- 
goto:

a) prędkość ruchu peryastronu a>, czy
li zmiana położenia orbity w czasie. Moż
na z grubsza powiedzieć, że eliptyczna or
bita powoli obraca się pozostając ciągle w 
tej samej płaszczyźnie — w rzeczywistości 
orbita jest skomplikowaną krzywą przy
pominającą kwiat o wielu płatkach (rysu
nek 2). Ruch peryastronu jest bezpośred-

Rys 2. Ruch peryastronu orbity pulsara.

nią konsekwencją odstępstwa od klasycz
nego newtonowskiego opisu ruchu dwóch 
mas punktowych (lub dwóch kul), zgod-
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nie z którym siła przyciągania grawitacyj
nego jest odwrotnie proporcjonalna do 
kwadratu odległości pomiędzy dwoma cia
łami. Okazuje się, że odstępstwa od tego 
prawa pojawiają się już w teorii nierelaty- 
wistycznej w przypadku gdy kształt jednej 
z gwiazd (lub obydwu) odbiega od kuliste
go (jest to najczęściej elipsoida obroto
wa). Przyczyną mogą tu być siły pływowe 
pochodzące od drugiego składnika układu 
lub rotacja gwiazdy (czyli siła odśrodko
wa). Z  ogólnej teorii względności ruch pe- 
ryastronu wynika w sposób bezpośredni, 
nawet w przypadku dwu „punktowych” 
mas. Należy zaznaczyć, że na ruch pery- 
astronu mogą w sposób istotny wpływać 
inne ciała, zakłócające ruch orbitalny ba
danego obiektu. Z  sytuacją taką mamy w 
przypadku orbity Merkurego, której ob
serwowany ruch peryhelium jest w ponad 
90% wynikiem oddziaływania innych pla
net (głównie Wenus i Jowisza). Pozostałą 
część, wynoszącą 43 sekundy łuku na stu
lecie, bardzo dobrze tłumaczy ogólna teo
ria względności.

W przypadku obydwu układów pulsa- 
rów podwójnych zmiana położenia peryas- 
tronu jest o ponad 4 rzędy wielkości więk
sza niż dla Merkurego. Tak silny efekt szyb
ko uwidacznia się jako zmiana kształtu ob
serwowanej na Ziemi krzywej prędkości 
radialnej (rysunek 3).

Rys 3. Krzywa prędkości radialnej obserwowana dla 
pulsara PSR 1913+16 w trzech różnych epokach 
(lata 1974,1981 i 1984).

9/1993

b) dylatacja czasu y  — jest spowodo
wana „innym” mierzeniem czasu w ukła
dzie poruszającym się lub znajdującym się 
w silnym polu grawitacyjnym. Ogólna teo
ria względności mówi, że promieniowanie 
wysłane z silnego pola grawitacyjnego do
trze do nas przesunięte ku czerwieni, a 
więc będzie miało mniejszą energię niż w 
momencie emisji. Chodzi tu o pole grawi
tacyjne w jakim znajduje się pulsar. Po
chodzi ono od drugiej gwiazdy i jest tym 
silniejsze im pulsar jest bliżej niej. Bę
dziemy więc obserwować zmiany częstości 
pulsara w zależności od zmian odległości 
między dwoma gwiazdami w układzie po
dwójnym. Oczywiście w przypadku orbity 
kołowej (e =  0) efekt ten byłby zerowy. 
Szersze przedstawienie tego efektu znaj
dzie Czytelnik w następnym numerze Ura
nii w artykule T  J a r z ę b o w s k i e g o .

c) zmiana okresu orbitalnego Pb — 
okres orbitalny maleje. Ogólna teoria 
względności przewiduje, że układ podwój
ny wysyła fale grawitacyjne tracąc w ten 
sposób energię i moment pędu ruchu or-

Rys 4. Pulsy od pulsara 1 przechodzą w pobliżu dru
giej gwiazdy 2.

bitalnego. Prowadzi to do stopniowego za
cieśniania orbity i malenia okresu obiegu.

d) zmiana częstości pulsów wynikają
ca z faktu, że promieniowanie — w drodze 
do Ziemi, biegnąc od pulsara — przecho
dzi w pobliżu masywnego ciała, jakim jest 
druga gwiazda w układzie (rysunek 4). Pro
wadzi to do opóźnienia dotarcia pulsów 
do Ziemi, zwanego opóźnieniem S h a p i - 
r o. Jest to bardzo subtelny efekt mierzal
ny w tej chwili z wystarczającą dokładnoś
cią tylko dla układu PSR 1534+12. Daje 
on w efekcie dwa obserwacyjne parametry

URANIA
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r i j  =  sin i, określające wielkość oraz 
kształt opóźnienia Shapiro.

Pomiary powyższych wielkości pozwa
lają na wyznaczenie takich parametrów u- 
kładu podwójnego i gwiazd w jego skład 
wchodzących, które są niemożliwe do wy
znaczenia w innych przypadkach (gdy efe
kty teorii względności są niemierzalne).

Możemy więc obliczyć na przykład kąt 
i tzn. określić położenie płaszczyzny orbi
ty względem płaszczyzny nieba. Pozwala 
to na wyznaczenie rzeczywistej wielkości 
orbity (a nie jedynie jej rzutu).

Przede wszystkim jednak jesteśmy w 
stanie określić, z bardzo dużą dokładnoś
cią, masy gwiazd w tych układach. Dla wszy
stkich czterech gwiazd mieszczą się one 
pomiędzy 1.3 a 1.45 Mq . Są to jedyne tak 
dokładne wyznaczenia mas gwiazd neutro
nowych (dokładność jest równa ok. 0.4% 
dlaPSR 1913+16 i 4% dla PSR 1534+12).

Wyniki te mają duże znaczenie teore
tyczne i można na ich podstawie wyciąg
nąć pewne wnioski dotyczące budowy ma
terii przy bardzo dużych gęstościach, prze
wyższających kilkakrotnie gęstość w jądrach 
atomowych. Z  materii takiej zbudowane 
są gwiazdy neutronowe. Konstruując mo
dele gwiazd neutronowych musimy opie
rać się na pewnych modelach gęstej m ate
rii, nie wiemy bowiem z doświadczenia jak 
zachowuje się materia przy tak wysokich 
gęstościach. Dla wyznaczenia struktury, 
masy i promienia gwiazdy neutronowej 
ważna jest, wynikająca z określonego mo
delu materii, postać równania stanu tzn. 
zależności ciśnienia od gęstości P(p). Przyj
mując jakieś równanie stanu możemy o- 
kreślić parametry całego ciągu gwiazd neu
tronowych zbudowanych z danej materii. 
Gwiazdy w tym ciągu różnią się np. gę
stością centralną panującą w środku, od 
czego zależy cała ich struktura. Różne mo
dele materii dają różne równania stanu i 
różne kształty wspomnianych ciągów mo
deli gwiazd. Na rysunku 5 przedstawione 
są trzy przykłady dla trzech typów równa
nia stanu: sztywnego (duża wartość dP/dp),

miękkiego (małe dP/dp) i pośredniego. Jak 
widać jedną z własności gwiazd neutrono
wych jest istnienie dla nich masy maksy
malnej, powyżej której nie mogą istnieć 
konfiguracje w równowadze (krzywe M(R) 
na rysunku 4 mają maksimum). Gdybyś
my chcieli utworzyć gwiazdę neutronową 
z większą masą uległaby ona grawitacyjne
mu zapadnięciu do czarnej dziury. Z  ry
sunku 5 widzimy, że różne modele materii 
dają w rezultacie różne masy maksymalne 
gwiazd neutronowych. Dokładny pomiar 
masy gwiazd wchodzących w skład dysku
towanych tu układów podwójnych prowa
dził bezpośrednio do wniosku, że masa 
maksymalna musi być większa niż 1.4 M©. 
Ograniczenie to pozwoliło na odrzucenie 
(jako niezgodnych z doświadczeniem) pew
nych modeli gęstej materii, tych miano
wicie, które dawały gwiazdy neutronowe o 
masie maksymalnej mniejszej niż powyż-

Rys 5. Krzywe M (R ) dla gwiazd neutronowych zbu
dowanych z przy użyciu trzech różnych modeli gęstej 
materii (M — materia miękka, S — sztywna)

sza wartość (są to najbardziej miękkie 
równania stanu).

Pomiar wielkości charakteryzujących 
odstępstwa od klasycznej, newtonowskiej 
teorii daje unikalną możliwość testo
wania relatywistycznych teorii grawitacji. 
Sformułowano bowiem dotychczas wiele 
relatywistycznych teorii opisujących od-
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działywanie masywnych ciał. Tfeorie te róż
nią się od ogólnej teorii względności przed
stawionej przez Einsteina zarówno pod
stawowymi założeniami jak i przewidywa
niami dotyczącymi ruchu ciał w silnym po
lu grawitacyjnym. Oczywiście w słabym polu 
wszystkie te teorie muszą opisywać ruch 
zgodny z teorią newtonowską. W dwóch

opisywanych układach podwójnych pole 
grawitacyjne jest na tyle silne, że możemy 
porównać obserwowany ruch pulsarów z 
przewidywaniami poszczególnych teorii. 
Okazuje się, że ten eksperymentalny eg
zamin ogólna teoria względności Einstei
na zdaje najlepiej.

Stanisław R. Brzostkiewicz — Dąbrowa Górnicza 

OD TALESA DO KOPERNIKA (II)

A r y s t o t e l e s  to — jak wiadomo — 
jeden z najwybitniejszych i najbardziej 
wszechstronnych myślicieli Starożytności. 
Wszechświat wyobrażał sobie w postaci 
systemu sfer „homocentrycznych”, czyli 
miał to być układ współśrodkowych kul, w 
środku których znajduje się nieruchoma 
Ziemia. Miała ona jednak kształt kulisty, 
bo — jak pisze w drugiej księdze swego 
dzieła O niebie (Per uranu) — „zaćmienia 
Księżyca nie przedstawiałyby odcinków ko
ła”. Na zewnątrz ziemskiej sfery miała się 
według niego rozpościerać sfera oceanu, 
dalej — sfera powietrza, a poza nią — 
sfera ognia. Mamy tu więc kolejno sfery 
czterech żywiołów (ziemi, wody, powie
trza i ognia), a na zewnątrz sfery ognia 
miały znajdować się dalsze sfery (Księ
życa, Słońca, pięciu planet) i wreszcie naj
dalszą była sfera gwiazd stałych. Arystote
les zakładał przy tym, że nieustannie musi 
na nie działać jakaś siła, by utrzymywać je 
w ruchu wraz z przyczepionymi do nich 
ciałami niebieskimi. Dlatego założył ist
nienie jeszcze jednej sfery, obejmującej 
wszystkie pozostałe. Była to — jego zda
niem — „pierwsza przyczyna ruchu”, któ
rą utożsamiał z Bogiem. Ona to miała 
wprawiać w ruch gwiazdy i planety na od
powiednich sferach.

Tfen skomplikowany model Układu Sło
necznego dzięki autorytetowi Arystotele
sa miał stanowić punkt wyjścia dla tworze
nia innych układów geocentrycznych. Nie

znaczy to jednak wcale, że wszyscy się z 
nim godzili i że nie podejmowano prób 
znalezienia lepszego rozwiązania. Podró
żnicy badali przecież coraz odleglejsze re
jony naszego globu i przy okazji dokonali 
ważnych dla nauki spostrzeżeń. Stwierdzi
li na przykład, że długość dnia jest różna w 
różnych miejscach i że zależy to od szero
kości geograficznej. Fakt ten potwierdzał 
kulisty kształt Ziemi, a nieznany nam bli
żej E  k f a n t o s jako jeden z ostatnich pi- 
tagorejczyków wypowiadał pogląd, iż kula 
ta obraca się wokół własnej osi i odbiciem 
tego jest dzienny ruch sfeiy gwiazd sta
łych. Natomiast gdzieś w połowie IV wie
ku p.n.e. H e r a k l i d e s  z Pontu (388- 
315) nie tylko głosił coś podobnego, lecz 
jednocześnie dodawał, że wprawdzie Księ
życ i trzy planety (Mars, Jowisz i Saturn) 
krążą dokoła znajdującej się w środku ukła
du Ziemi, to jednak dwie pozostałe plane
ty (Merkury i Wenus) obiegają wokół krą
żącego dokoła naszego globu Słońca. W 
ten oto sposób znowu w astronomii poja
wiła się idea, którą podjął i jeszcze bar
dziej rozwinął A r y s t a r c h  z Samos (ok. 
310 — ok. 230 p.n.e.).

O życiu tego uczonego greckiego wie
my bardzo mało. Niektóre źródła nazywają 
go matematykiem, lecz W i t r u w i u s z  
mówi o nim jako o jednym z nielicznych 
wielkich ludzi, którzy posiadali jednako
wo głęboką wiedzę we wszystkich gałęziach 
nauki — w geometrii, astronomii, muzy-
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ce. Urodził się na Samos, był uczniem 
E u k l i d e s a  i S t r a t o n a  z Lamppsa- 
kos. Tfen ostatni zaś starał się wyjaśniać 
wszystko w sposób racjonalistyczny i jest 
rzeczą zrozumiałą, że wpoił to swemu ucz
niowi. Arystarch zagadnienia astronomi
czne istotnie rozpatruje z analogicznego 
stanowiska, pierwszy traktuje obserwacje 
astronomiczne w duchu ściśle naukowym 
i wysuwa z nich wnioski przy pomocy ści
słych metod matematycznych. W zacho
wanym do dziś dziełku O wielkości i od
ległości Słońca i Księżyca (Peri megethon 
kaiapostematon heliu kai selenes) starał się 
poszukiwane wielkości ustalić — jak się 
przekonamy — drogą czystej dedukcji z 
obserwacji.

Prawdziwe wytłumaczenie powstawa
nia faz Księżyca — o czym już wspomi
naliśmy — podał Anaksagoras z Klazo- 
menaj. Tb on bowiem jako pierwszy zdał 
sobie sprawę z tego, że towarzysz Ziemi 
swój blask zawdzięcza Słońcu, a ponieważ 
— jak tłumaczył — oba ciała poruszają się 
po niebie, oświetlona promieniami sło
necznymi część powierzchni globu księży
cowego nieustannie musi ulegać zmianie. 
Arystarch założył zatem, że w czasie kwa
dry, a więc dokładnie w tym momencie, 
gdy oświetlona jest dokładnie połowa tar
czy księżycowej, linie łączące Ziemię, Słoń
ce i Księżyc muszą tworzyć w przestrzeni 
kosmicznej trójkąt prostokątny. Kąt przy 
Księżycu musi być oczywiście kątem pro
stym, wystarczy więc zmierzyć wtedy kąt 
przy Ziemi, aby na tej podstawie wyzna
czyć kąt przy Słońcu, a tym samym obli
czyć odległość do Słońca i Księżyca. Była 
to metoda bardzo pomysłowa i zupełnie 
poprawna, chociaż chwila dokładnej kwa
dry Księżyca jest trudna do uchwycenia i 
dlatego Arystarch kąt przy Ziemi w tym 
momencie mylnie ocenił na 87°, podczas 
gdy faktycznie wynosi on 89° i 51’. Błąd 
popełniony przez niego był poważniejszy 
niż się to na pierwszy rzut oka wydaje, 
ponieważ ostateczny wynik rachunku za
leży właśnie od małej różnicy pomiędzy

tym kątem a kątem prostym. Według oce
ny Arystarcha różnica ta wypadła 20 razy 
za duża w porównaniu z wartością praw
dziwą, toteż błędnie wywnioskował, iż Słoń
ce znajduje się około 19 razy dalej niż 
Księżyc. W rzeczywistości wartość tego sto
sunku jest akurat 20 razy większa (średnio 
wynosi 389.3).

A w jaki sposób Arystarch wyznaczył 
rozmiary Słońca i Księżyca? Otóż i w tym 
przypadku posłużył się niebywale prostą 
metodą, opierającą się na pomiarze wiel
kości cienia, który Ziemia rzuca na Księ
życ w czasie zaćmienia. Ponieważ — słusz
nie rozumował — Słońce jest tak bardzo 
odległe, średnica ziemskiego cienia musi 
być prawie równa średnicy samej Ziemi i 
na tej podstawie wywnioskował, iż jej śred
nica mniej więcej siedmiokrotnie przewy
ższa średnicę Księżyca. Niestety, tym ra
zem też się mylił, bo w rzeczywistości — 
jak dziś wiadomo — średnica naszej pla
nety nawet czterokrotnie nie przewyższa 
średnicy globu księżycowego. Ale jakkol
wiek oceny Arystarcha były niedokładne, 
to wszakże świadczyły o tym, że Słońce 
musi być znacznie większe od Ziemi. Było 
to niezmiernie ważne stwierdzenie.

O dalszym toku rozumowania Arystar
cha właściwie nic nie wiemy. Możemy je
dynie wyobrażać sobie, że zastanawiał się 
nad wynikami swych pomiarów i doszedł 
zapewne do wniosku, iż nieprawdopodo
bieństwem jest, by duże Słońce miało krą
żyć dokoła znacznie mniejszej Ziemi. Mo
że przypomniał sobie wtedy zarówno o po
glądach Filolaosa z Krotony, jak i o hipo
tezie Heraklidesa z Pontu. Dlaczegóżby 
nie połączyć obu tych przypuszczeń — my
ślał może Arystarch — i nie założyć, że 
wszystkie planety łącznie z Ziemią obie
gają dokoła Słońca? Są to oczywiście wy
łącznie nasze domysły, bo swe idee Ary
starch zawarł w dziele, które zaginęło i o 
jego hipotezach dowiedzieliśmy się jedy
nie z drugiej ręki. Najwięcej na ten temat 
pisze Archideedes w dziele O liczeniu pia
sku (Psammites), gdzie znajdujemy między
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innymi takie słowa: „Arystarch z Samos 
natomiast opublikował dzieło zawierające 
pewne hipotezy, przesłanki, które prowa
dzą do wniosku, iż wszechświat jest wielo
krotnie większy niż ten, który obecnie tak 
nazywamy. Hipotezy te zakładają, że gwiaz
dy stałe oraz Słońce pozostają nierucho
me, a Ziemia krąży po obwodzie koła wo
kół Słońca znajdującego się w środku or
bity.”

Tak więc Arystarch ma pełne prawo 
uchodzić za prekursora naszego Koperni
ka. Tb on bowiem pierwszy postarał się o 
to, by astronomia weszła na właściwą dro
gę i w związku z tym można było ocze
kiwać, że dalsze jej dzieje, to szybki roz
wój. Tymczasem stało się inaczej, chociaż 
— powiada Plutarch — poglądy Arystar- 
cha jeszcze w drugim wieku p.n.e. przyj
mował i gorąco ich bronił niejaki S e -  
1 e u k o s z Babilonii. Był to jednak zdaje 
się zupełnie odosobniony przypadek, gdyż 
poglądy te zbyt wyprzedzały swoją epokę, 
by mogły być przyjęte nie tylko przez ludzi 
prostych, ale nawet przez ludzi wykształ
conych.

Solidny, nieco tępy i pozbawiony wy
obraźni „zdrowy rozsądek” przeciętnego 
człowieka mówił mu, że absurdem jest wy
obrażać sobie, żeby coś tak ogromnego 
jak Ziemia mogło być tylko drobniutką 
cząstką Wszechświata, a jeszcze większą 
niedorzecznością wydawało się przypusz
czenie, aby obiekt tak wielki i masywny 
mógł się poruszać. Gdyby zresztą tak rze
czywiście było, to skąd — pewnie zapyty
wano — wzięłaby się ta olbrzymia siła, któ
ra w myśl ówczesnych wyobrażeń z zakre
su mechaniki, byłaby niezbędna do pod
trzymywania tego ruchu? A przy tym ła
two sobie wyobrazić, że człowiek niechęt
nie wyrzekał się miłego poczucia wyższoś
ci jako mieszkaniec najważniejszej — jak 
mu się długo jeszcze wydawało — części 
Wszechświata. W rezultacie astronomia 
cofnęła się do stanu, w jakim pozostawili 
ją Eudoksos z Knidos, Kallippos z Kyzi- 
kos i Arystoteles ze Stagiry. Ich poglądy

miały ją kształtować właściwie aż do cza
sów Kopernika.

W tym długim przedziale czasu żyło i 
działało oczywiście wielu wybitnych ludzi. 
Należy do nich E r a t o s t e n e s  z Cyre
ny (ok. 276-195 p.n.e.), naczelny kustosz 
słynnej biblioteki w Aleksandrii i wycho
wawca późniejszego faraona Ptolemeusza 
IV Filopatora. Posiadał on reputację naj- 
uczeńszego człowieka owych czasów, zaj
mował się różnymi problemami, ale naj
bardziej znany jest wszakże z udanego po
miaru wielkości Ziemi. Wynik uzyskany 
przez Eratostenesa znany był zapewne 
H i p p a r c h o w i  z Nikai (ok. 190-120 
p.n.e.), który jest kolejną wielką postacią 
starożytnej astronomii. Poczynione przez 
niego obserwacje dowodzą, że działał w 
latach 162-126 p.n.e., z czego przez dłuż
szy czas na wyspie Rodos, gdzie zbudował 
obserwatorium i wykonywał pomiary po
łożeń jaśniejszych gwiazd względem pew
nych ustalonych punktów na niebie. Bodź
cem do tej pracy był fakt wykryty przezeń 
około roku 134 p.n.e., że jasna gwiazda 
Kłos w Pannie zmieniła swe położenie w 
ciągu ostatnich 160 lat o jakieś 2 stopnie i 
dlatego — zdaniem Hipparcha — wyłoni
ła się potrzeba sporządzenia dokładnego 
spisu położeń gwiazd.

Tciki katalog Hipparch istotnie opra
cował. Obejmuje on około tysiąca gwiazd, 
których położenia wyznaczył z dostępną 
mu dokładnością. Następnie porównywał 
otrzymane dane z danymi zachowanymi 
od czasów Arystarcha i wcześniejszymi za
piskami Babilończyków, Najprawdopodob
niej spodziewał się w ten sposób dowie
dzieć, czy ta lub inna gwiazda zmieniła 
swe położenie na niebie, a tymczasem wy
krył systematyczne zmiany położeń wszy
stkich gwiazd. Dziś jest całkiem zrozumia
łe, bo oś ziemska — jak wiemy — zmienia 
swój kierunek w przestrzeni, wskazując 
coraz to inny punkt na niebie. Można po
wiedzieć — posługując się prostym po
równaniem — że Ziemia nie wiruje jak 
bąk kręcący się „spokojnie”, lecz chwieje
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się. Wywołuje to zjawisko noszące nazwę 
„precesji punktów równonocy” i jego od
krycie przypisuje się właśnie Hipparcho- 
wi, aczkolwiek niektórzy przypuszczają, iż 
faktycznym odkrywcą był K i d e n a s z Ba
bilonii (a w każdym razie jego prace zna
ne były greckiemu astronomowi). Tak czy 
inaczej wiemy obecnie, że oś ziemskiego 
„bąka” zużywa 25 800 lat na zatoczenie 
pełnego stożka i na powrót do poprze
dniego położenia. Jest to okres niemały, 
ale i nie nadmiernie długi w porównaniu z 
epokami historycznymi, toteż w ciągu dzie
jów ludzkich oś ziemska zwracała się ku 
punktom nieba bardzo różnym od tego, 
który dzisiaj wskazuje. Gdybyśmy więc nie 
wiedzieli, kiedy żył i działał Hipparch, mo
glibyśmy to wywnioskować na podstawie 
podanych przezeń położeń gwiazd.

Hipparch badał również ruchy Słońca, 
Księżyca i planet na niebie, osiągając w tej 
dziedzinie bardzo dokładne — jak na owe 
czasy — wyniki. I tak na przykład długość 
miesiąca synodycznego podał z dokładnoś
cią do jednej sekundy, a na długość roku 
słonecznego z błędem wynoszącym zale
dwie 6 minut. Zawdzięczamy mu też sta
ranne pomiary wielu podstawowych wiel
kości w astronomii, przez co dał solidne 
podstawy do jej dalszego rozwoju. Sam 
zresztą starał się obmyślić taki układ świa
ta, aby wyjaśniał obserwowane na niebie 
ruchy ciał niebieskich za pomocą deferen- 
sów i epicykli, których teorię sformułował 
A p o l l o n i o s  z Perge w Pamfilii (ok. 
262-190 p.n.e.). Niestety, większa część 
pism Hipparcha zaginęła i nic bliższego 
na ten temat nie wiemy, ale najprawdopo
dobniej podany przezeń schemat był po
dobny do schematu szczegółowo rozpra
cowanego i dokładnie opisanego przez 
Klaudiosa P t o l o m a i o s a ,  zwanego u 
nas po prostu P t o l e m e u s z e m  (ok. 
100 -  ok. 147 lub 178 n.e.).

Ptolemeusz był niewątpliwie najbardziej 
utalentowanym astronomem po Hippar- 
chu. Zajmował się także matematyką i geo
grafią, lecz najwięcej sławy przysporzyły

mu dzieła astronomiczne, zwłaszcza zaś 13 
ksiąg dzieła System matematyczny (Mathe- 
matike syntaksis), przez Arabów zwanego 
Almagestem. Stanowiło ono szczyt astro
nomii greckiej, odgrywając wielką rolę w 
jej rozwoju i aż do początku XVI wieku 
było podstawowym traktatem w tym przed
miocie. Część dzieła jest oryginalnym wkła
dem Ptolemeusza, wiele jednak zaczerp
nął od swych poprzedników, a przede wszy
stkim od Hipparcha. Zawiera ono dużo 
matematyki, pozycje 1022 gwiazd i oczy
wiście geocentryczną teorię ruchu planet. 
Ziemia została umieszczona z powrotem 
w środku układu, o ile jednak Eudoksos, 
Kallippos i Arystoteles wyobrażali sobie, 
że obiegające ją planety są przytwierdzo
ne do skomplikowanego układu ruchomych 
sfer, to Ptolemeusz owe „wydrążone kule” 
zastąpił równie skomplikowanym syste
mem ruchomych kół. W schemacie tym 
Słońce i Księżyc poruszają się dokoła nie
ruchomej Ziemi po kołowych orbitach, ale 
ruchy planet są bardziej złożone. I tak na 
przykład na zewnątrz orbity Słońca znaj
duje się orbita kołowa, po której jednak 
nie porusza się nic materialnego, a tylko 
abstrakcyjny punkt matematyczny — „fik
cyjny Mars” i dopiero dokoła niego krąży 
po mniejszym okręgu planeta Mars. Duże 
koło, po którym biegnie Mars fikcyjny, zwie 
się deferensem. Natomiast koło mniejsze, 
po którym porusza się Mars rzeczywisty, 
nosi nazwę epicyklu. Ruchy te nakładały 
się na siebie i wyjaśniały zachowanie się 
planety na niebie.

W pewnych okresach czasu Mars po
rusza się po swym epicyklu w tym samym 
kierunku, w jakim fikcyjny Mars obiega 
swój deferens. Oba ruchy (po epicyklu i 
po deferensie) wzmacniają się wówczas 
wzajemnie i wtedy rzeczywisty Mars zdaje 
się bardzo szybko przesuwać po niebie. 
Kiedy indziej, gdy ruch po epicyklu zaczy
na odbywać się w innym kierunku niż ruch 
po deferensie, planeta posuwa się na fir
mamencie coraz wolniej i w końcu się za
trzymuje. Zdarza się wreszcie, że ruch po
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epicyklu ma już kierunek przeciwny w po
równaniu z ruchem po deferensie, toteż 
Mars dla ziemskiego obserwatora zdaje 
się cofać na niebie. A zatem wszystko to

ten oto sposób Ptolemeusz tłumaczył po
wstawanie na niebie pętli planetarnych.

W jeszcze większych odległościach od 
Ziemi umieszczone zostały przez Ptole-

ep ic yk le

d e fe re n s

Z IE M I A

Rys. 1. Wyjaśnienie powstawania pętli Marsa na niebie według teorii geocentrycznej Ptolemeusza (cyframi 
rzymskimi oznaczono kolejne położenia środka epicyklu na deferensie, a cyframi arabskimi — kolejne poło
żenia planety na obwodzie epicyklu).

razem dobrze zgadza się z obserwowany
mi ruchami planety, bo zazwyczaj porusza 
się ona na niebie w tym samym kierunku 
co Słońce i Księżyc, ale niekiedy jakby za
trzymuje się na krótko i potem przez jakiś 
czas biegnie w kierunku przeciwnym. W

meusza podobne układy deferensów i epi- 
cykli należących do Jowisza i Saturna. 
Oczywiście także Merkury i Wenus posia
dały swoje deferensy i epicykle, ale trzeba 
im było nadać nieco inny charakter, by 
wyjaśniały ruchy tych planet. O ile bowiem
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Mars, Jowisz i Saturn poruszają się po 
niebie wolniej niż Słońce i ono je co pe
wien czas dopędza od strony zachodniej, 
potem  wymija i oddala się od nich ku 
wschodowi aż o 180°, po czym znowu za
czyna te trzy planety dopędzać, to Merku
ry i Wenus jedynie oscylują wokół niego i 
nigdy nie oddalają się odeń na sklepieniu 
niebieskim. Ptolemeusz wyjaśnia to za po
mocą hipotezy, że koła deferencyjne tych 
dwóch planet leżą między Ziemią i defe- 
rensem Słońca i że środki ich epicykli krą
żą po swych deferensach w ten sposób, iż 
stale znajdują się ściśle w linii łączącej Zie
mię ze Słońcem, toteż zawsze widzimy je 
na niebie w jego pobliżu. Był to jednak 
pomysł wysoce już sztuczny i wydaje się 
rzeczą dziwną, że aleksandryjskiemu as
tronomowi nie przyszło na myśl utożsa
mić deferensy Merkurego i Wenus z defe- 
rensem Słońca, jak to uczynił Heraklides z 
Pontu. Nie musiałby wymyślać tak zawiłej 
konstrukcji dla tych dwóch planet.

Jako obraz rzeczywistości cały schemat 
podany przez Ptolemeusza był oczywiście 
zupełnie błędny. Okazał się jednak zrozu
miały nie tylko dla ówczesnych ludzi, ale i 
dla wielu późniejszych pokoleń i dlatego 
mimo swych wad odegrał pozytywną rolę. 
Prawdę bowiem — jak twierdzi znany bry-

KRONIKA

Sznur pereł wokół Jowisza

Sznurem pereł nazwał David H. L e v y  nie
zwykłą kometę 1993 e, którą odkrył wspólnie z 
Carolyn S h o e m a k e r w  końcu marca 1993 
roku. Została ona nazwana Shoemaker-Levy 
9, gdyż jest już dziewiątą kometą odkrytą przez 
tych słynnych amerykańskich łowców komet 
(warto dodać, że w końcu maja tego roku C. 
Shoemaker — której zdjęcie opublikowaliśmy 
w tegorocznym numerze lutowym na str. 53 
-  odkryła trzydziestą kometę stając się wśród 
poszukiwaczy komet absolutną rekordzistką). 
Niezwykłość komety Shoemaker-Levy 9 bie
rze się z trzech powodów. Pierwszym jest po 
prostu wygląd — rzeczywiście przypominający

tyjski astrofizyk James Hopwood J e a n s  
(1877-1946) — trzeba podawać każdemu 
pokoleniu za pomocą pojęć, które są mu 
już dobrze znane i które przez to łatwiej 
mu zaakceptować. Arystarch nie przeko
nał nikogo do swej koncepcji, gdyż znacz
nie wyprzedził swą epokę, ale nie posia
dający tak dalekosiężnego spojrzenia P to
lemeusz zyskał powodzenie, bo zbliżał się 
bardziej do ogólnego poziomu myśli ów
czesnej. Nakreślony przez niego obraz bu
dowy świata ludzkość uznawała ponad 
czternaście stuleci!

Tabela 1. Liczba sfer w poszczególnych 
modelach budowy Układu Słonecznego.

Nazwa ciała 
niebieskiego

Liczba sfer w modelu:

Eudoksosa Kallip-
posa

Arysto
telesa

Gwiazdy stale 1 1 1
Saturn 4 4 7
Jowisz 4 4 7
Mars 4 5 9
Wenus 4 5 9
Merkury 4 5 9
Słońce 3 5 9
Księżyc 3 5 5
Ogólna liczba sfer 27 34 56*

* Liczba ta nie obejmuje najbardziej zewnętrznej 
sfery w modelu Arystotelesa.

sznur pereł (patrz zdjęcie na pierwszej stronie 
okładki) — pokazujący, że jej jądro składa się z 
co najmniej kilkunastu brył rozłożonych wzdłuż 
orbity. Drugim jest nietypowy ruch wskazujący 
na to, że została prawdopodobnie schwytana 
przez Jowisza i może być obecnie traktowana 
jak satelita największej planety. I wreszcie trze
cią przyczyną niezwykłości komety 1993 e jest 
to, że — jak wynika z dotychczasowych badań 
jej ruchu — w lipcu 1994 roku zderzy się z 
Jowiszem! Tfe wszystkie niezwykłości uzasadniają 
wyjątkowość nowoodkrytego obiektu i ogrom
ne zainteresowanie jakie wzbudził w świecie as
tronomicznym.

Przechodząc do szczegółów podkreślmy, że 
kometa 1993 e jest obserwowana dopiero od
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kilku miesięcy i wobec tego wnioski, które z 
dotychczasowych obserwacji są wyciągane — 
przede wszystkim dotyczące jej ewolucji — są 
obarczone odpowiednią dozą niepewności. Pa
miętając o tym zastrzeżeniu zacznijmy od in
formacji o orbicie intrygującego obiektu. Pier
wszego jej wyznaczenia dokonał astronom ame
rykański Brian G. M a r s d e n, później zajął się 
tym jego kolega Donald Y e o m a n s ,  my na
tomiast podamy tu dane uzyskane przez pol
skiego astronoma Grzegorza S i t a r s k i e g o  
z Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie. 
Swe obliczenia oparł on na prawie 200 obser
wacjach pozycyjnych obejmujących dwumie
sięczny okres ruchu komety. Zważywszy, że jej 
okres obiegu wokół Słońca wynosi około 17 
lat, czujemy jak trudno jest z tak krótkiego 
przedziału obserwacyjnego wydobywać wiary
godne informacje. Współczesne możliwości o- 
bliczeniowe oraz umiejętnie stosowane meto
dy numeryczne pozwalają jednak na to. Helio- 
centryczna orbita komety 1993 e leży w płasz
czyźnie nachylonej do płaszczyzny ekliptyki pod 
kątem 5.7°, ma mimośród równy 0.20 i od
ległość peryhelium wynoszącą 5.4 j. a. Przez 
peryhelium przejdzie 6 kwietnia 1994 roku. O r
bita jowicentryczna tej komety okazała się na
tomiast być silnie wydłużoną elipsą o mimo- 
środzie 0.997 i okresie obiegu wokół Jowisza 
równym 2.5 roku. Przez swe perycentrum przej
dzie ona 23 lipca 1994 roku w odległości od 
środka planety zaledwie 0.00050 j. a. Pamięta
jąc, że -promień Jowisza wynosi około 0.00048 
j. a. można się więc spodziewać tego dnia zde
rzenia komety z Jowiszem. Badania ruchu ko
mety przed jej odkryciem pokazały, że 9 lipca 
1992 roku zbliżyła się do Jowisza na odległość 
zaledwie 0.0012 j. a. Podejrzewa się, że pod
czas tego właśnie zbliżenia sity pływowe rozer
wały jądro komety na wiele części rozpraszając 
je wzdłuż orbity, co daje dziś komecie tak spek
takularny wygląd. Rozmiary największego frag
mentu ocenia się na 10 km, natomiast pier
wotny obiekt przed rozpadem mógł mieć śred
nicę około 20 km. Jeszcze raz podkreślmy, że 
dalsze obserwacje komety mogą prowadzić do 
wyraźnych zmian podanych wartości liczbowych.

Największe emocje wzbudza oczywiście per
spektywa zderzenia komety z Jowiszem. Oce
nia się, że główny fragment komety wpadając 
do atmosfery planety z prędkością 60 km/s mo
że wyzwolić energię rzędu miliarda megaton 
TN T Niestety spadek komety nastąpi prawdo

podobnie na niewidoczną z Ziemi półkulę pla
nety, co uniemożliwi bezpośrednią obserwację 
zjawiska. Niemniej jednak promieniowanie odbi
te od księżyców Jowisza pozwoli zapewne osza
cować parametry wybuchu. Czy jego wynikiem 
będzie pojawienie się na powierzchni planety 
nowej czerwonej palmy? A jeśli do zderzenia 
nie dojdzie, to czy kometa rozdrobni się jesz
cze bardziej tworząc być może zaczątek nowe
go pierścienia wokół Jowisza? Przypomnijmy, 
że jedna z najnowszych hipotez powstania pier
ścienia Saturna mówi, że jest on rezultatem 
rozpadu przelatującego bardzo blisko planety 
obiektu podobnego do Chirona. A może ja 
kieś fragmenty ubiegłorocznego rozpadu ko
mety Shoemaker-Levy 9 spowodowały wybi
cie nowych kraterów na którymś z satelitów 
Jowisza? Być może dowiemy się o tym porów
nując zdjęcia, które wykona sonda Galileo z 
fotografiami uzyskanymi dzięki misji Voyager. 
Chociaż szkoda, że Galileo dotrze do Jowisza 
dopiero w 16 miesięcy po prawdopodobnym 
zderzeniu.

Równie intrygującym zagadnieniem, do któ
rego poznania i lepszego zrozumienia z pew
nością walnie przyczyni się nowa kometa, jest 
od dawna nurtujący astronomów problem prze- 
chwytu komet lub planetoid przez wielkie pla
nety. A  może Shoemaker-Levy 9 okaże się 
schwytanym przez Jowisza „trojańczykiem”, czyli 
jedną z planetoid okrążających Słońce w rezo
nansie 1:1 z Jowiszem? Tb zapewne tylko część 
pytań, które rodzi „sznur pereł” wokół Jowi
sza. Astronomów czekają nie lada wyzwania.

Krzysztof Ziołkowski

Przelot planetoidy koło Ziemi

Znowu udało się zaobserwować planetoidę, któ
ra przeleciała bardzo blisko Ziemi. David R a  - 
b i n o w i t z w obserwatorium na Kitt Peak w 
Arizonie (USA) odkrył 21 maja 1993 roku za 
pomocą Spacewatch ifelescope obiekt, który w 
momencie odkrycia znajdował się w odległości 
0.0047 j. a. od Ziemi i miał jasność absolutną 
około 29 mag. Oszacowano, że jego rozmiary 
nie przekraczają 10 m, a masa wynosi około 
6000 ton. Po obliczeniu elementów orbity oka
zało się, że jest to planetoida typu Apollo, któ
rą oznaczono 1993 KA 2. Obiega Słońce w o- 
kresie ponad 3 lat poruszając się w płaszczyź
nie nachylonej do płaszczyzny ekliptyki pod ką
tem 3° po orbicie o mimośrodzie 0.7 i wielkiej
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półosi 2.2 j. a. W peryhelium zbliża się do Słoń
ca na odległość 0.5 j. a., a w aphelium oddala 
od niego na 4 j. a. Tuż przed odkryciem, 20 
maja 1993 roku, planetoida zbliżyła się do Zie
mi na odległość zaledwie 0.0010 j. a. czyli o- 
koło 150 tys. km. Ostatnio tak bliski przelot do
strzeżono 18 stycznia 1991 roku w przypadku 
planetoidy 1991 BA (patrz Urania nr 6/1991); 
jej minimalną odległość od Ziemi oceniono wte
dy na 170 tys. km. Zwróćmy uwagę, że są to 
odległości mniejsze niż połowa odległości Księ
życa od Ziemi.

Krzysztof Ziołkowski

Drugi obiekt pozaplutonowy

Niedawno dowiedzieliśmy się o odkryciu pier
wszego obiektu pozaplutonowego (Urania nr 
5/1993, str. 150). Jest nim planetoida 1992 
QB 1, mająca — jak się wstępnie ocenia — 
około 200 km średnicy, w chwili odkrycia (na
stąpiło to 30 sierpnia 1992 roku) oddalona od 
Słońca o około 41 j. a. Obecnie znamy już 
drugi taki obiekt (oznaczenie prowizoryczne 
1993 FW), który został znaleziony 28 marca 
1993 roku przez tych samych astronomów a- 
merykańskich (David J e w i 11 i Jane L u u ) i 
za pomocą tego samego narzędzia (teleskop o 
średnicy 2.2 m Obserwatorium Uniwersytetu 
Hawajskiego). W chwili odkrycia znajdował się 
on — jak obliczył Brian M a r s d e n  — w od
ległości około 42 j. a. (przy wyznaczaniu pro
wizorycznej orbity planetoidy 1993 FW wyko
rzystano obserwacje wykonane w maju 1993 
roku przez astronomów europejskich telesko
pem o średnicy 1.5 m w Obserwatorium ESO 
na La Silla) i jego jasność wynosiła 23 wielkoś
ci gwiazdowe. Uwzględniając powyższe para
metry i przyjmując odpowiednie albedo moż
na sądzić, że i ta planetoida ma kilkaset kilo
metrów średnicy. Za orbitą Plutona mogą jed
nak krążyć także mniejsze obiekty tego rodza
ju, a ich istnienie potwierdzałoby hipotezę, z 
jaką przez laty wystąpił Gerard P. K u i p e r. 
'len wybitny uczony amerykański (z pochodze
nia Holender) zakładał bowiem, że pierścień 
planetoid znajduje się nie tylko między orbita
mi Marsa i Jowisza, ale i za orbitą najdalszej 
planety Układu Słonecznego. W każdym razie 
nowo odkryte planetoidy świadczą na rzecz tej 
hipotezy.

Tcik więc — biorąc pod uwagę nieustanny 
postęp w technikach obserwacyjnych — w naj-

Fot. 1. Ruch obiektu 1993 FW  względem gwiazd.

bliższych latach należy liczyć się z możliwością 
lawinowego odkrywania planetoid pozapluto- 
nowych.

Wg The Messenger, 1993, No 72
Stanisław R. Brzostkiewicz

Ile mamy planet wokół Słońca?

W majowym numerze Astronomical Journal 
Myles S t a n d i s h z Jet Propulsion Labora
tory w Kaliforni opublikował bardzo ciekawą 
pracę. Sugeruje w niej, że usilne poszukiwania 
dziesiątej planety w Układzie Słonecznym są 
najprawdopodobniej wynikiem... nieporozumie
nia. Hipoteza o transplutonowej planecie X  — 
„dziesiątej” czy „nieznanej” — ma długą his
torię. W późnych latach trzydziestych XIX wie
ku przekonanie o obecności nieznanej planety
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w Układzie Słonecznym brało się stąd, że ob
serwowana pozycja Urana (odkrytego w 1781 
roku) różniła się o dziesiątki sekund łuku od 
pozycji obliczanej. Odnalezienie Neptuna w 1846 
roku — w odległości około 1 stopnia od tego, 
co wynikało z obliczeń przewidujących tę do
datkową planetę — było z pewnością najwięk
szym sukcesem mechaniki nieba tamtych cza
sów. Dodanie perturbacji od Neptuna zmniej
szyło niezgodności pozycji Urana do ułamków 
sekund — co było już porównywalne z błę
dami obserwacji tamtej epoki. Ale i tak już 
wtedy znaleźli się tacy, którzy przewidywali obec
ność planety bardziej niż Neptun odległej od 
Słońca. Dopiero jednak w 1930 roku przeszu
kiwanie nieba przez Clyde To m b a u g h ’a (na 
podstawie obliczeń Percivala L o w e  11 a) do
prowadziło do odkrycia Plutona. Paradoksal
nie nie zmieniło to sytuacji; w dalszym ciągu 
wydawało się, że astronomowie nie potrafili wy
tłumaczyć dokładnie ruchów Urana i Neptu
na. Pluton bowiem okazał się planetą bardzo 
lekką (zaledwie około 0.2 masy Ziemi). Skąd 
więc konkluzja Standish’a, że już nie potrze
bujemy „domykać” Układu Słonecznego do
datkową planetą? Otóż jak wynika z cytowa
nej pracy:

— wszystkie „niewytłumaczalne anomalie 
w ruchach Urana” znikną, jeżeli w obliczeniach 
prawidłowo uwzględni się masę Neptuna (po 
przelocie Voyagerów można dokładnie okre
ślić masy planet olbrzymów; z nich przyjmo
wana dawniej masa Neptuna różni się najbar
dziej, bo aż o 0.5%) i poprawnie dopasuje się 
orbitę Urana do wszystkich danych obserwa
cyjnych jednakowo zredukowanych.

— „nieregularności w mierzonych pozy
cjach Neptuna” dadzą się doskonale wytłuma
czyć w ramach znanego Układu Słonecznego 
o ile poprawnie przeanalizuje się wszystkie, na
wet najstarsze, obserwacje w jednolity sposób. 
Po tych poprawkach zostają jeszcze pewne błędy 
systematyczne, ale są tak małe, że dadzą się 
wyjaśnić błędami samych obserwacji. Najbliż
sza przyszłość pokaże czy rzeczywiście obalony 
został zakorzeniony od dziesiątków lat astro
nomiczny mit — po prostu wielu mechaników 
nieba niezależnie powtarzać będzie obliczenia 
Standish’a. W każdym razie okazuje się kolej
ny raz, że sztuka korzystania z obserwacji — 
zarówno starych jak i nowych — nie zawsze 
jest łatwa!

wg Astronomical Journal 1993,105, 2000 
Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska

KĄCIK OLIMPIJCZYKA

XXXVII Olimpiada astronomiczna 1993/1994

Informacje regulaminowe

1. Olimpiada Astronomiczna jest or
ganizowana dla uczniów szkół ponadpod
stawowych.

2. Zawody olimpiady są trójstopnio
we. W zawodach I stopnia (szkolnych) każ
dy uczestnik rozwiązuje dwie serie zadań, 
w tym zadanie obserwacyjne. Rozwiązanie 
zadań zawodów II stopnia (okręgowych 
— 10.01.1994 r.) i III stopnia (finałowych, 
w Planetarium Śląskim — od 3 do 7 marca 
1994 r.) odbywa się w warunkach kontro
lowanej samodzielności.

3. W pierwszej serii zawodów I sto
pnia należy nadesłać (do 18 października 
1993 r.) rozwiązania 3 zadań, dowolnie

wybranych przez uczestnika spośród ze
stawu zawierającego 5 zadań.

4. Rozwiązanie zadania obserwacyjne
go należy przesłać wraz z rozwiązaniami 
zadań drugiej serii I etapu (do 22 listopa
da br.). Nadesłanie rozwiązania zadania 
obserwacyjnego jest warunkiem koniecz
nym dalszego udziału w olimpiadzie.

5. W przypadku nadesłania rozwiązań 
większej liczby zadań z danego zestawu, 
do klasyfikacji zaliczane będą rozwiązania 
ocenione najwyżej (po trzy zadania z każ
dej serii i jedno zadanie obserwacyjne).

6. Rozwiązania zadań zawodów I sto
pnia należy przesłać za pośrednictwem 
szkoły pod adresem: KOMITET GŁÓWNY 
OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ, Piane-
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tarium i Obserwatorium Astronomiczne, 
41-501 Chorzów 1, skrytka pocztowa nr 
10, w terminach podanych w p. 3 i 4.

7. Każdy uczestnik powinien dołączyć 
do swej pracy kopertę z wypisanym adre
sem szkoły (lub adresem prywatnym). Do 
końca października bieżącego roku zosta
ną rozesłane w tych kopertach tematy dru
giej serii zadań.

8. Rozwiązania zadań powinny być 
krótkie i zwięzłe, ale z wystarczającym u- 
zasadnieniem. Przy rozwiązywaniu zadań 
należy korzystać z danych zawartych w te
matach. W przypadku polecenia samodziel
nego wyszukania danych, należy podać ich 
źródło.

Jako dane traktuje się również podręcz
nikowe stałe astronomiczne i fizyczne (jeśli 
w fabule zadania nie ma innych ustaleń).

9. Rozwiązanie każdego zadania na
leży napisać na oddzielnym arkuszu pa
pieru formatu A-4. Każdy arkusz oraz 
wszelkie załączniki (mapki, wykresy, tabe
le itp.) należy podpisać imieniem i nazwi
skiem. W nagłówku zadania o najniższej 
numeracji należy umieścić dodatkowo: datę 
i miejsce urodzenia, pełną nazwę szkoły, 
jej adres, klasę i jej profil oraz adres pry
watny z kodami pocztowymi).

10. O uprawnieniach laureatów i fina
listów olimpiady decydują senaty uczelni.

* * *

ZALECANA LITERATURA: obowiązu
jące w szkołach średnich podręczniki do 
przedmiotów ścisłych; E. Rybka Astrono
mia ogólna-, H. Chrupała, M. T. Szczepań
ski 25 lat olimpiad astronomicznych; J. M. 
Kreiner Astronomia z astrofizyką; Astro
nomia popularna — praca zbiorowa pod 
redakcją Stefana Piotrowskiego; P. Kuli
kowski Poradnik miłośnika astronomii; 
Encyklopedia fizyki współczesnej — paca 
zbiorowa; atlas nieba; obrotowa mapa nie
ba; czasopisma: Urania, Postępy Astrono
mii, Wiecha i Życie, Delta, Problemy, Świat 
Nauki.

Zadania pierwszej serii I  etapu

1. Na skutek rotacji planet kierunek 
swobodnie zwisającego pionu nie pokry
wa się z kierunkiem przechodzącym przez 
środek masy planety i punkt zawieszenia 
pionu.

Oblicz kąt między tymi kierunkami na 
45° szerokości planetograficznej dla każ
dej z planet grupy ziemskiej i dla Plutona. 
Porównaj wartości obliczonych kątów z 
wartościami takich kątów na powierzch
niach pulsarów milisekundowych. Skomen
tuj otrzymane wyniki.

Załóż brak anomalii grawitacyjnych 
oraz sferyczność rozpatrywanych ciał nie
bieskich.

Potrzebne dane wyszukaj samodzielnie.
2. Jaką maksymalną długość powinna 

mieć ogniskowa obiektywu aparatu foto
graficznego o rozmiarach klatki filmowej 
6x6  cm, aby w jednym kadrze uzyskać ob
razy gwiazd: /? Cyg i Peg.

Potrzebne dane wyszukaj samodzielnie.
3. Jasności absolutne dwóch gwiazd 

różnią się o AM = M { -  A/2 = 1.3”. Znany 
jest typ widmowy gwiazdy o jasności abso
lutnej Mi. Co można powiedzieć o typie 
widmowym drugiej gwiazdy, jeśli wiado
mo, że ma ona 1.8 razy większą średnicę 
od gwiazdy pierwszej.

4. Na dowolnie wybranych przykładach 
krótko omów obserwatoria satelitarne słu
żące do obserwacji astronomicznych w róż
nych zakresach promieniowania elektro
magnetycznego.

5. Na podstawie załączonego algoryt
mu oblicz dla 1993 roku odstępy czasu 
między kolejnymi obserwowanymi z Zie
mi przejściami Ganimedesa przed tarczą 
Jowisza i porównaj je z gwiazdowym okre
sem obiegu tego satelity wynoszącym 7.155 
dnia.

Wyniki zinterpretuj.
Algorytm pozwala znaleźć kąt u poło

żenia satelity na orbicie dla momentu JD 
wyrażonego w dniach juliańskich. W tym 
celu należy obliczyć:
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d = J D -  2415020
V =  134.63+0.00111587 d
Mz =  358.476+0.9856003 d
Mj =  225.328+0.0830853 d+0.33 sin (V)
dl =  221.647 +  0.9025179 d -  0.33 sin (V)
Cz =  1.916 sin (Mz)+0.020 sin (2 Mz)
Cj =  5.552 sin (My)+0.167 sin (2 Mj)
K = dl+Cz -  Cj
Rz =  1.00014-0.01672 cos (Mz) -  0.00014 

cos (2 Mz)
Rj =  5.20867 -  0.25192 cos (Mj) -  0.00610 

cos (2 Mj) 
ro =  (Rz2 +  Rj1 - 2 RzRj  cos (K)) w 
ksi =  arcsin ((Rz/ro) sin (K ))
G = 187.3 +  50.310674 (d -ro l  173) 
u = 109.9770 +  50.2345160 (d-ro l  173) +  

As/ - C j  +  0.174 sin (G)

Dla kąta u =  0 satelita znajduje się 
przed tarczą Jowisza. Wielkości V, Mz, Mj, 
dl, Cz, Cj, K, ksi oraz u i G wyrażone są w 
stopniach i do dalszych obliczeń można je 
zredukować do przedziału (0-360) °.

Przykład: dla 1 stycznia 1993 roku, 
godz. 0.0 mamy:

JD =  2448988.5, d =  33968.5,
V =  172.5344, Mz =  33837.8398,
Mj =  3047.6539, dl =  30878.7834,
Cz =  -0.073728, Cj = 1.11734,
K  =  30877.5923, Rz =  0.98329,
Rj = 5.4492, ro = 5.40786,
ksi = -10.3833, G = 1709163.8571,
u = 87.93718.

Prosimy o przesłanie rozwiązań trzech 
spośród pięciu powyższych zadań do dnia 
18 października 1993 r.

Zadania obserwacyjne

1. Wykonaj fotografię umożliwiającą 
identyfikację na niej punktu zenitu. Na 
podstawie takiej obserwacji wyznacz sze
rokość geograficzną miejsca wykonywania 
zdjęcia. Oceń dokładność uzyskanego wy
niku.

2. Przeprowadź co najmniej dwie ob
serwacje wizualne lub fotograficzne pla- 
netoidy Westa i określ jej położenia wzglę
dem okolicznych gwiazd. Do rozwiązania 
dołącz mapkę ze zidentyfikowanymi gwiaz
dami i pozycją Westy.

Przewidywane pozycje planetoidy po
daje tabelka:

D ata a 2000 <52000 jasność

1993 08 01d 23lbfl2 -151)5’
U 22 56.5 -16 27 6.1
21 22 48.7 -17 53 6.0
31 22 39.7 -19 10 5.9

09 10 22 30.8 -2012 6.1
20 22 23.2 -20 52 6.4
30 22 17.9 -2107 6.6

10 10 22 15.5 -2100 6.8
20 22 15.9 -20 33 7.0
30 22 19.2 -19 49 7.2

11 09 22 24.9 -18 51 7.4
19 22 32.6 -17 41 7.6
29 22 42.1 -16 22 7.7

3. Jako rozwiązanie zadania obserwa
cyjnego można również nadesłać opraco
wane wyniki innych własnych obserwacji 
astronomicznych prowadzonych systema
tycznie w 1993 roku.

* * *

Rozwiązanie zadania obserwacyjnego 
powinno zawierać: dane dotyczące przy
rządów użytych do obserwacji i pomiarów, 
opis metody i programu obserwacji, stan
dardowe dane dotyczące przeprowadzonej 
obserwacji (m. in. datę, czas, współrzędne 
geograficzne, warunki atmosferyczne), wy
niki obserwacji i ich opracowanie oraz oce
nę dokładności uzyskanych rezultatów. W 
przypadku zastosowania metody fotogra
ficznej prosimy o dołączenie negatywu.

Rozwiązanie jednego zadania obser
wacyjnego należy nadesłać wraz z rozwią
zaniami zadań drugiej serii zawodów II 
stopnia do dnia 22 listopada 1993 r.

KOMITET GŁÓWNY 
OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ



9/1993 URANIA

PORADNIK OBSERWATORA

247

Obserwujemy gwiazdy podwójne
Miłośnicze obserwacje gwiazd podwójnych 
można w jakimś stopniu porównać z a- 
matorskim uprawianiem jakiejś dyscypli
ny sportowej. W jednym i drugim przy
padku trzeba włożyć pewien wysiłek, po
święcić mniej lub więcej wolnego czasu, 
po osiągnięciu zaś upragnionego celu nie 
otrzymując nic w zamian poza odrobiną 
satysfakcji. Ale chociaż dziś miłośnicze ob
serwacje gwiazd podwójnych nie mają właś
ciwie żadnego znaczenia dla nauki, to jed
nak warto je polecić tym wszystkim, któ
rzy choć na chwilę pragną oderwać się od 
codziennej szarzyzny i jednocześnie chcą 
rozszerzyć nieco swe horyzonty poznaw
cze. Wbrew bowiem pozorom nie są to 
łatwe obserwacje, wymagają przecież do
brej znajomości topografii rozgwieżdżo
nego nieba i zmuszają obserwatora do po
głębienia swych wiadomości na temat fizy
cznych właściwości obserwowanych obiekt
ów. Już z tego tylko powodu śmiało moż
na je polecać początkującym miłośnikom 
astronomii.

Aż do XVIII wieku astronomowie nie 
zajmowali się gwiazdami podwójnymi i o- 
czywiście nic o tego rodzaju obiektach nie 
wiedzieli. Po prostu w ogóle nie uznawa
no za możliwe istnienie gwiazd fizycznie 
podwójnych, w co zapewne trudno dziś 
uwierzyć, bo przecież w wielu miejscach 
na niebie już za pomocą niewielkiej lune
ty lub nawet gołym okiem można dostrzec 
dwie blisko siebie leżące gwiazdy, a za przy
kład mogą służyć Mizar i Alkor w gwiaz
dozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy. Nieg
dyś bowiem sądzono, że podwójność ta
kich gwiazd wynika wyłącznie z ich przy
padkowego położenia na sferze niebies
kiej i chociaż widoczne są jedna obok dru

giej, to w rzeczywistości — jak wówczas 
mylnie uważano — znajdują się daleko od 
siebie. W jakimś stopniu dawniejsi astro
nomowie mieli rację, obiektów tego ro
dzaju nie brakuje na niebie, zwiemy je u- 
kładami optycznie podwójnymi. Sytuacja 
uległa zmianie dopiero wtedy, gdy powy
ższą sprawą bliżej zainteresował się znany 
astronom angielski William H e r s c h e l .  
Tb on bowiem pierwszy definitywnie stwier
dził, iż sporo gwiazd rzeczywiście tworzy 
układy fizyczne, a więc w przestrzeni znaj
dują się one faktycznie blisko siebie i zgod
nie z prawem powszechnego ciążenia krą
żą dookoła wspólnego środka mas. Są to 
właśnie gwiazdy fizyczne podwójne i one 
też mają być celem naszych obserwacji.

Astronomowie skatalogowali już kil
kadziesiąt tysięcy gwiazd fizycznie podwój
nych lub wielokrotnych. Do miłośniczych 
obserwacji są oczywiście dostępne tylko 
niektóre z nich, co uzależnione jest natu
ralnie od wielkości lunety, a ściślej mó
wiąc — od jej zdolności rozdzielczej. Przy
bliżone możliwości naszej lunety w tym 
zakresie możemy obliczyć za pomocą ta
kiego oto wzoru:

R = 110": D, 
gdzie R oznacza poszukiwaną wartość, a 
D — średnicę obiektywu lunety wyrażoną 
w milimetrach*. Jeżeli na przykład nasza 
luneta ma obiektyw o średnicy 70 mm, to 
jej teoretyczna zdolność rozdzielcza wy
nosi 1.57 sekundy kątowej (110 : 70). Oz
nacza to po prostu, że składniki intere
sującej nas gwiazdy podwójnej muszą być 
oddalone od siebie o co najmniej taką 
odległość kątową, aby za pomocą danej 
lunety można je było widzieć oddzielnie. 
Wiele tu jednak zależy również od jakości

* Zdolność rozdzielczą lunety można też obliczyć za pomocą wzoru, który w ubiegłym stuleciu podał 
astronom angielski William R. D a  w es. W zór ten ma następującą postać: D  =  4.56 :A,  gdzie Z) oznacza 
poszukiwaną wartość, a A  — średnicę obiektywu wyrażoną w calach (1 cal =  2.52 cm).
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obiektywu i od warunków atmosferycz
nych w chwili dokonywania obserwacji.

Faktyczną zdolność rozdzielczą naszej 
lunety najlepiej wyznaczyć właśnie na pod
stawie obserwacji gwiazd podwójnych. Do 
takich obserwacji należy oczywiście wybrać 
te obiekty, dla których odległości kątowe 
składników są nam dobrze znane. Ich ob
serwacji dokonujemy podczas pogodnej, 
bezksiężycowej nocy, stosując możliwie naj
większe powiększenie, przy jakim uzysku
jemy jeszcze dobre obrazy. Musimy jed
nak pamiętać o tym, że wiele tu zależy nie 
tylko od warunków obserwacyjnych i ja
kości obiektywu lunety, ale i od jasności 
składników gwiazdy podwójnej. Jeżeli bo
wiem jasność słabszego towarzysza jest du
żo mniejsza od jasności składnika głów
nego, wówczas ten pierwszy może ginąć w 
blasku drugiego. Za przykład niech po
służy Gwiazda Polarna, której wielkość 
gwiazdowa wynosi około 2m (jej jasność 
zmienia się w granicach od 2.12m do 2.25m), 
a która ma towarzysza około 9 wielkości 
gwiazdowej (świeci on mniej więcej 600 
razy słabiej od gwiazdy głównej). Skutek 
tego jest taki, że chociaż znajduje się on w 
odległości 18.3 sekundy kątowej, to jed
nak mniejszymi lunetami o wiele trudniej 
go dostrzec niż składniki gwiazdy podwój
nej Arich (Gamma Virgo), które dzieli od 
siebie tylko 6 sekund kątowych. Po prostu 
oba składniki tego układu mają prawie ta
kie same jasności (3.66m i 3.68m).

Miłośnik astronomii dysponujący więk
szą lunetą może pokusić się o samodziel
ne wyznaczanie odległości kątowej skład
ników niektórych gwiazd podwójnych. Przy 
tego rodzaju pomiarach musimy posługi
wać się okularem typu Ramsdena lub Kel- 
lnera, bo ich ogniska znajdują się na zew
nątrz układu optycznego i tam najlepiej 
umieścić przyrząd, zwany mikrometrycz- 
nym krzyżem dzielonym. Jest to neutralna 
optycznie płytka cienkiego szkła, na któ
rej w postaci rys wykonano krzyż z odpo
wiednią podziałką. W pierwszej kolejnoś
ci trzeba ustalić wartość jednej podziałki,

co osiągniemy kierując lunetę na dobrze 
zbadaną gwiazdę podwójną i mierzymy 
dzielącą jej składniki, a następnie wynik 
porównujemy z danymi opublikowanymi 
w katalogach. W ten sposób poznamy war
tość jednej podziałki naszego mikrome-

1 1 1 1 I i

■ 3 \

- 2  \

1 1 
1 1 1 1 1 1  ]

3 2 1 1 2  3 

1 1

- 2  /

3 /

Ryc. 1. Mikrometryczny krzyż dzielony.

tru, a znając ją można już przystąpić do 
wyznaczania odległości kątowej składni
ków dowolnej gwiazdy podwójnej. Są to 
jednak bardzo trudne pomiary i osiągnięte 
przez nas wyniki nie będą zbyt dokładne.

Z  podobnym problemem zetkniemy się 
przy wyznaczaniu drugiego parametru tej 
lub innej gwiazdy podwójnej. Jest nim kąt 
pozycyjny, informujący obserwatora o po
łożeniu słabszego składnika względem jaś
niejszego w układzie biegunowym. Pod
stawę tego układu stanowi gwiazda jaś
niejsza (składnik A), bo w stosunku do 
niej określa się położenie gwiazdy słabszej 
(składnik B), o czym mówi właśnie ów kąt 
pozycyjny. Liczymy go od 0° do 360° po
czynając od kierunku północnego (0°), po
przez kierunek wschodni (90°), południo
wy (180°) i zachodni (270°). Jego pomiaru 
dokonuje się za pomocą specjalnego, dla 
przeciętnego miłośnika astronomii nieo
siągalnego urządzenia, zwanego mikro
metrem pozycyjnym. Ale w ostateczności
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obejdziemy się bez tego przyrządu, choć 
osiągane przez nas wyniki będą jedynie 
zbliżone do rzeczywistych wartości, z czym 
jednak musimy się pogodzić. W tym celu 
trzeba sobie wyobrazić, że interesujący nas 
układ gwiazdy podwójnej tworzy tarczę ze-

N
xit (O-l

Ryc. 2. Prosty sposób wyznaczania kąta pozycyjnego 
(P) gwiazdy podwójnej (D =  odległość kątowa skład
ników).

gara i że je j środkiem jest gwiazda jaś
niejsza. Godziną 12 na tej tarczy będzie 
kierunek północny, godziną 9 — kierunek 
wschodni, godziną 6 — kierunek połud
niowy, a godziną 3 — kierunek zachodni. 
Pomiar polega na ustaleniu, którą godzi
nę wskazuje słabsza gwiazda, na naszym 
wyimaginowanym zegarze pełniąca rolę 
wskazówki godzinnej. Jeżeli na przykład 
wskazuje godzinę 11, to wartość kąta po
zycyjnego dla danej gwiazdy wynosi 30°, 
gdy wskazuje godzinę 6 — jego wartość 
wynosi 180°, a jeżeli 3 — to 270° itd. W 
ten oto prosty sposób można obejść się 
bez mikrometru pozycyjnego.

Wypadałoby jeszcze wyznaczyć wielkość 
gwiazdową składników obserwowanej przez 
nas gwiazdy podwójnej i określić ich bar
wy. W pierwszym przypadku możemy użyć 
fotometru lub po prostu wykorzystać me
todę, jaką stosują obserwatorzy gwiazd

zmiennych, a więc wyznaczyć jasność skład
ników przez porównanie ich blasku z bla
skiem sąsiednich gwiazd. Natomiast do o- 
kreślenia barwy składników gwiazdy pod
wójnej doskonale nadaje się podana swe
go czasu przez H. O s t h o f f a  skala, roz
poczynająca się od czystej bieli, kończąca 
zaś na czystej czerwieni. Należy bowiem 
podkreślić, że większość omawianych o- 
biektów wykazuje dość intensywne zabar
wienie, przy czym barwy składników są czę
sto barwami dopełniającymi, nie zawarty
mi w tej skali i dlatego obserwator po uzy
skaniu pewnej wprawy winien ją  odpowie
dnio rozszerzyć. A  oto nieco zmodyfiko
wana skala barw Osthoffa:

0 — czysta biel
1 — biel
2 — żółtawo-biała (biała przeważa)
3 — jasno-żółta albo blado-żółta
4 — czysto żółta
5 — ciemno-żółta (nasycona ciemna żółć)
6 — czerwonawo-żółta (żółta przeważa)
7 — czerwonawo-żółta (jednakowe nasy

cenie barw)
8 — czerwonawo-żółta (czerwień przeważa)
9 — żółtawo-czerwona
10 — jasno-czerwona
11 — czysta czerwień
12 — ciemno-czerwona

Na tym w zasadzie wypadałoby zakoń
czyć ten instruktażowy artykuł dla począt
kujących obserwatorów gwiazd podwój
nych. Warto może jednak dodać, że w dzien
niczku obserwacyjnym powinny się zna
leźć zarówno nazwa gwiazdy i data wyko
nanej obserwacji, jak  też uzyskane przez 
obserwatora dane na temat odległości ką
towej składników, ich wielkości gwiazdo
wych, kąt pozycyjny i ewentualnie inne u- 
wagi. Naszą działalność winniśmy oczywiś
cie rozpocząć od obserwacji najbardziej 
znanych gwiazd podwójnych i dlatego po
niżej podajemy dane o obiektach, które 
doskonale się nadają do tego celu. Obok 
nazwy gwiazdy i numeru w katalogu wyda
nym w roku 1932 przez R. G. A  i t k e n a
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pt. New General Catalogue o f Double Stars 
(ADS) znajdziemy jej współrzędne na epo
kę 2000.0 (rektascensja i deklinacja), ogól
na jasność układu (G), jasności poszcze
gólnych składników (A i B), odległość ką
towa składników (D), kąt pozycyjny (P) i 
rok wykonania pomiaru (E).

Eta Cassiopeiae (Achird), ADS 671 
Rektascensja = 00h49m06s 
Deklinacja = +57°49’
G = 3.44m A = 3.67"“ B = 7.42™
D = 11.5" P = 300° E = 1969

Alfa Piscium (Alrischa), ADS 1617 
Rektascensja = 02h02m02s 
Deklinacja = + 02°46’
G = 3.79m A = 4.32™ B = 5.26™ 
D = 1.9" P = 289o E = 1969

Gamma Andromedae (Alamak),
ADS 1630
Rektascensja = 02h03m535 
Deklinacja = +42°20’
G = 2.18m A = 2.28™ B = 5.08™
D = 10" P = 64° E = 1960 
Uwaga: Składnik B jest gwiazdą podwójną.

Lambda Orionis (Meissa), ADS 4179 
Rektascensja = 05h35m08s 
Deklinacja = +09°56’
G = 3.39m A = 3.66m B = 5.56™
D = 4.38" P = 44° E = 1956

Dzeta Cancerii, ADS 6650 
Rektascensja = 09h09m225 
Deklinacja = +22°03’
G = 4.67m A = 5.70m B = 6.04™ 
D = 5.6" P = 82° E = 1969

Alfga Canum Venaticorum (Cor Caroli), 
ADS 6706
Rektascensja = 12h56m02*
Deklinacja = + 38°19’
G = 2.90“ A = 5.39” B = 5.39“
D = 19.5" P =  228° E = 1960

Dzeta Ursae Maioris (Mizar), ADS 8891 
Rektascensja = 13h23m56‘
Deklinacja = +54°56’
G = 2.27“ A = 2.40™ B = 3.96“

D = 14.47" P = 151° E = 1956

Epsilon Bootis (Izar), ADS 9372 
Rektascensja = 14h44m59s 
Deklinacja = 27°05’
G = 2.37” A = 2.70m B = 5.12™ 
D = 2.8" P = 340° E = 1969

Beta Scorpi (Acrab), ADS 9913 
Rektascensja = 16h05m265 
Deklinacja = -09°48’
G = 2.64m A = 2.90m B = 5.00™
D = 14" P = 23° E = 1960

70 Ophiuchi, ADS 11046 
Rektascensja = 18h05m27s 
Deklinacja = +02°30’
G = 4.03m A = 4.27m B = 5.99™
D = 2.6" P = 60° E = 1969 
Uwaga: w okresie 87.85 lat odległość ką
towa składników zmienia się w granicach 
od 1.7" do 6.7".

Epsiloni Lyrae, ADS 11635 
Rektascensja = 18h44m21s 
Deklinacja = +39°40’
G = 4.68m A = 5.06m B = 6.02“ 
D = 2.8" P = 0° E = 1960

Epsilom Lyrae 
Rektascensja = 18h44ra23s 
Deklinacja = +39°36’
G = 5.10™ A = 5.14™ B = 5.37m 
D = 2.3" P = 100° E = 1960

Eta Cygni (Albireo), ADS 12540 
Rektascensja = 19h30m43s 
Deklinacja = +27°58’
G = 3.08™ A = 3.24m B = 5.36™
D = 35" P = 54° E = 1960

61 Cygni, ADS 14636 
Rektascensja = 21h06m54*
Deklinacja = +38°44’
G = 3.08™ A = 3.24™ B = 5.36™
D = 28" P = 142° E = 1960 
Uwaga: W okresie 653 lat odległość kąto
wa składników zmienia się w granicach od 
11" do 34".

Stanisław R. Brzostkiewicz
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OBSERWACJE

Komunikat Sekcji Obserwacji Słońca 
PTMA, maj 1993

Wyniki obserwacji Słońca w maju 1993 
r. przysłało 13 obserwatorów: Marcin B e - 
t l e j ,  Mariusz C h i r o w s k i ,  Krzysztof 
Cz a r t ,  Grzegorz C z a p i c z e k ,  Michał 
I z d e b s k i ,  Janusz W. K o s i ń s k i ,  Je- 
rzy Ł ą g i e w k a, Wiktor M a j e w s k i ,  
Andrzej P i l s k i ,  Mariusz S a w i n e 1, 
Mieczysław S z u l c ,  Stanisław Ś w i e r - 
c z y ń s k i  i Jerzy Z a g r o d n i k .  Łącz
nie wykonano 260 obserwacji w 31 dniach.

Średnie dzienne względne liczby Wol
fa w maju 1993 r. wyniosły:

...31 9..... ....83 17.... ....20 25.... 50

...32 10... ...104 18.... ..20 26.... 47
3 ...38 11... ...111 19.... 16 27.... 53
4 ... 53 12.......102 20.... ....29 28.... 85
S.......62 13........76 21.... 75 29.... 76
6 ... 74 14........57 22.... n 30.... 93
7 ...58 15. .....44 23. ... n 31. .. 98
8 ... 74 16........29 24.... 79

Średnia miesięczna względna liczba 
Wolfa w maju 1993 r. wyniosła 55.1 (52.6). 
Średnia względna liczba Wolfa z obrotu 
Słońca No. 1868 wynosi 52.8 (50.3). W 
nawiasach podano średnie liczby bez współ
czynników obserwatorów.

Janusz W. Kosiński

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Michał Jaroszyński Galaktyka i budowa 
Wszechświata, wyd PWN, rok 1993, stron 
303, cena około 35000 zł.

W tym roku Wydawnictwo Naukowe PWN 
wydało książkę Michała Jaroszyńskiego 
pod tytułem Galaktyka i budowa Wszech
świata. Zawarte są w niej zagadnienia zwią
zane z powstawaniem, budową i grupowa
niem się galaktyk, aktywnymi jądrami ga
laktyk oraz kosmologią. Autor zaczyna od 
opisu podstawowych elementów obserwo
wanego Wszechświata — galaktyk. Podaje 
podział galaktyk ze względu na cechy bu
dowy. Dokładniej omówione są galaktyki 
eliptyczne i spiralne: obserwowane skład
niki, rozkład jasności, masy i prędkości. 
Przedstawione są też metody tworzenia 
modeli dynamicznych i najprostsze mode
le, które mogą mieć zastosowanie przy 
opisie galaktyk wyróżnionych typów. Du
żo miejsca poświęcone jest naszej Galak
tyce, o której posiadamy szerszy i nieco od
mienny zespóił informacji niż w przypadku 
pozostałych galaktyk. Odrębny rozdział o- 
mawia problemy związane z aktywnymi 
jądrami galaktyk (AGN od angielskiego

Active Galactic Nuclei). Przedstawione są 
cechy charakterystyczne galaktyk Seyfer- 
ta, radiogalaktyk, kwazarów i lacertyd o- 
raz procesy prowadzące do powstania ob
serwowanego z nich promieniowania (li
nie emisyjne, promieniowanie z dżetów i 
radioobłoków). Sporo miejsca zajmuje o- 
pis czarnych dziur, które jak się wydaje są 
przyczyną aktywności jąder galaktyk. Po
tem Autor przechodzi do zagadnień zwią
zanych z układami galaktyk. Tteść środ
kowej części książki stanowią galaktyki 
podwójne, grupy i gromady galaktyk ich 
własności oraz metody statystyczne słu
żące do badania rozkładu galaktyk. Pozos
tałe rozdziały dotyczą Wszechświata jako 
całości. Omówione są izotropowe i jedno
rodne modele Wszechświata, problemy 
rozchodzenia się światła w przestrzeni nie
jednorodnie wypełnionej materią (socze- 
wkowania grawitacyjnego), wczesne sta
dia rozwoju Wszechświata, oraz obserwa
cyjne próby wyznaczenia jego podstawo
wych parametrów. Zakończenie poświę
cone jest teoriom powstania struktury we 
Wszechświecie, analizie niestabilności gra
witacyjnej i opisom modeli z „zimną” i
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„gorącą” ciemną materią. Powyższy prze
gląd nie wyczerpuje wszystkich zagadnień 
będących treścią książki. Mimo pewnej 
fragmentaryczności w przedstawieniu nie
których problemów Galaktyki i budowa 
Wszechświata stanowi najobszerniejszą do
stępną w języku polskim pozycję doty
czącą astronomii pozagalaktycznej. Lek
tura tej książki wymaga jednak pewnego 
przygotowania i do pełnego w niej uczest-

TO I OWO

Mikołaj Kopernik i współczesne 
obserwatoria europejskie

Czytelnicy Uranii pamiętają być może cy
towany przeze mnie (Urania 5/89) przy
kład Francji, jako kraju, w którym od kil
kunastu lat działa Komitet Współpracy 
Nauczycieli i Astronomów (CLEA), wy-

nictwa materiał szkoły średniej może się 
okazać niewystarczający. Należy jednak 
stwierdzić, że duża część formuł matema
tycznych w niej użytych ma obszerny ko
mentarz. Powoduje to, że książka może 
być użyteczna nie tylko dla studentów as
tronomii (powstała w oparciu o półroczny 
wykład), lecz dla wszystkich, których inte
resują poruszane w niej problemy.

Marcin Kiraga

dający kwartalnik Les Cahiers Clairaut 
(Zeszyty Clairauta). Wiosenny numer te
go wydawnictwa przynosi na okładce rysu
nek Kopernika kontemplującego współ
czesne obserwatoria astronomiczne roz
siane na mapie Europy. Autorem lysunku 
jest Daniel B a r d i n ,  członek komitetu 
redakcyjnego Zeszytów, znakomity popu-

les cahiers clairaut
bulletin du comitć de liaison e n se ig n a n ts  et astronom es

N * 6 1 -  P R I N T E M P S  1 9 9 3
iaa»M 0 7 a i - i 3 4 y

Rys. 1. Okładka Zeszytów Clairauta.
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laryzator astronomii, nauczyciel... wycho
wania plastycznego w liceum w okolicy 
Marsylii.

Przysyłając swój rysunek na okładkę Ze
szytów Clairauta Daniel Bardin dodał ko
mentarz następujący:
1543: Mikołaj Kopernik publikuje swoje 
sławne dzieło „De revolutionibus orbium 
coelestium libri VI”
1993:450 lat później, Europa. Od 1919 r. 
Międzynarodowa Unia Astronomiczna 
zrzesza astronomów z ponad 50-u krajów 
naszej planety.
Na okładce Zeszytów Clairauta z 1993 r. 
(rys. 1) zamyślony Kopernik przygląda się 
dziwnej mapie Europy astronomicznej, na

między wszystkimi jego przyjaciółmi. Prze
szłość, teraźniejszość, przyszłość Europy... 
cóż pomyślałby Kopernik, gdyby powró
cił?” A wreszcie, coś żartobliwego: rysu
nek można podpisać w taki sposób, aby 
pierwsze litery utworzyły nazwisko Ko
pernika (franc. COPERNIC). U Daniela 
Bardin brzmi to następująco: „Constella
tion des Observetoires; Passion, Enseig- 
nement, Recherche, Nature, Investigations 
dans le Ciel” (Gwiazdozbiór Obserwato
riów; Pasja, Nauczanie, Badanie, Przyro
da, Poszukiwania na Niebie, co próbuję 
spolszczyć jako: „Konstelacja Obserwato
riów; Pasja, Edukacja, Rozwój Nauczania 
Inicjowany przez Kwartalnik” (tj. Zeszyty 
Clairauta).

Rys. 2. „Konstelacja” Kopernik.

której wszystkie obserwatoria to gwiazdy, 
które można połączyć w rodzaj gwiazdoz
bioru. Zarys tej „konstelacji” obserwato
riów pokazuje rys. 2. (rysunek). Można na 
nim wyróżnić, na przykład, wyimaginowa
nego satelitę, zaś proste linie łączące po
szczególne punkty przypominają o konta
ktach zadzierzgniętych przez CLEA po-

A na zakończenie redakcja tego czaso
pisma przypomina także, że rok 1993 jest 
trzecią od końca liczbą pierwszą XX-ego 
wieku, oraz, że jak to powiedział Fermat, 
1993 jest sumą kwadratów liczb 12 oraz 43 
(144+1849).

Cecylia Iwaniszewska
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Grudzień 1993 r.

Słońce: W tym miesiącu wstępuje w znak 
Koziorożca rozpoczynając 21 grudnia o- 
kres zimy astronomicznej. Jednocześnie 
Słońce znajduje się na najniższej części 
ekliptyki pod płaszczyzną równika niebie
skiego i w tym czasie mamy najkrótsze dni 
i najdłuższe noce w ciągu roku na naszej 
półkuli. Długość dnia zmienia się już nie
wiele: w Warszawie 1 grudnia Słońce wscho
dzi o 7h22m, zachodzi o 15h27m, a 31 grud
nia wschodzi o 7h45m, zachodzi o 15h33m.

Natomiast przez lunety możemy po
szukiwać wieczorem dwóch planetoid oko
ło 8 wielk. gwiazd., Ceres i Westę. Podaje
my ich współrzędne równikowe dla kilku 
dat. Ceres: l d: rekt. l h39.0™, deki. -0°29’; 
l l d: rekt. l h36.4"\ deki. +0°11’; 21d: rekt. 
l h36.2m, deki. +  1°4’; 31d: rekt. l h38.3m, deki. 
+2°8\ Westa: l d: rekt. 22h44.2m, deki. -  
16°5’; l l d: rekt. 22h55.4m, deki. -14°36’; 
21d: rekt. 23h7.7"\ deki. -13°1’; 31d: rekt. 
23h20.9ra, deki. -11°20\

D ane dla obserwatorów Słońca (na 14h czasu w schod.-europ.)

Data
1993

P Bo Lo Data
1993

P Bo Lo

XII 1 
3 
5 
7 
9 

11 
13 
15

+  15990 
+  15.11 
+14.30  
+  13.47 
+12.62  
+  11.75 
+  10.86 
+  9.96

+0980
+0.55
+0 .30
+0.04
-0 .22
-0 .48
-0 .72
-0 .98

168943
142.08
115.72
89.36
63.01
36.66
10.31

343.96

111 XII 17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31

+9904
+8.12
+7.18
+6.23
+5.27
+4.31
+3 .34
+2 .38

-0974
-1 .49
-1 .74
-1 .98
-2 .23
-2 .47
-2.71
-2 .95

317961
291.26
264.92
238.57
212.22
185.88
159.54
133.20

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy; 
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
14d7h46m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

Księżyc: Kolejność faz Księżyca jest w 
grudniu następująca: ostatnia kwadra 6d17h, 
nów 13d10h, pierwsza kwadra 20d23h, peł
nia 28d24h. W perygeum Księżyc znajdzie 
się 10 grudnia, a w apogeum 22 grudnia. 
Planety i planetoidy: Na grudniowym nie
bie widoczne są tylko dwie planety. Ran
kiem nad wschodnim horyzontem świeci 
J o w i s z  jak gwiazda -1 .8  wielkości; przez 
lunety od połowy miesiąca możemy już 
obserwować ciekawe zjawiska w układzie 
czterech najjaśniejszych księżyców Jowi
sza. Wieczorem zachodzi S a t u r n  wido
czny na granicy gwiazdozbiorów Wodnika 
i Koziorożca jako gwiazda + 0 .8  wielkości. 
Pozostałe planety przebywają na niebie 
zbyt blisko Słońca i są niewidoczne.

Meteory: W grudniu promieniują dwa sta
łe roje: od 7 do 15 grudnia G e m i n i d y, 
a od 17 do 24 grudnia U r s y d y. Gemini- 
dy mają radiant w gwiazdozbiorze Bliźniąt 
o współrzędnych: rekt. 7h28ra, deki. +32°; 
maksimum aktywności przypada 14 grud
nia, a warunki obserwacji są w tym roku 
bardzo dobre (Księżyc w nowiu). Radiant 
Ursydów leży w gwiazdozbiorze Małej Nie
dźwiedzicy i ma współrzędne: rekL 14h28m, 
deki. +78°; maksimum aktywności przy
pada 22 grudnia, warunki obserwacji nie 
są najgorsze, ale rój jest bardzo słaby.

* * *

10d9h Jowisz w złączeniu z Księżycem 
w odl. 4°.
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12d23h Merkury znajdzie się w złącze
niu z Antaresem, gwiazdą pierwszej wiel
kości w gwiazdozbiorze Skorpiona (w odl.
5°).

15d Księżyc znajdzie się w złączeniu z 
dwiema planetami: o 13h z Neptunem w 
odl. 3°, a o 14h z Uranem w odl. 14°.

16d Księżyc 3 zbliża się do brzegu tar
czy Jowisza, by o 6h59m rozpocząć przej
ście na jej tle; do 5h35m na tarczy planety 
widoczny był cień tego księżyca. O 19h Pla- 
netoida Ceres nieruchoma w rektascen- 
sji (zmienia kierunek swego ruchu wśród 
gwiazd na sklepieniu niebieskim).

18d Od 5h0m księżyc 2 ukryty był w cie
niu, a potem za tarczą Jowisza; księżyc 1 
zbliża się do brzegu tarczy, ale początek 
jego zaćmienia nastąpi już po wschodzie 
Słońca. O l l h Księżyc znajdzie się w złą
czeniu z Saturnem w odl. 7°, a o 16h z 
planetoidą Pallas w odl. 1°.

19d Od 5h48m po tarczy Jowisza wędru

je cień jego 1 księżyca; sam księżyc 1 zbli
ża się do brzegu tarczy i o 6h44m rozpocz
nie przejście na jej tle.

201 Księżyc 1 ukryty jest za tarczą Jo
wisza; o 6h12m obserwujemy koniec zakry
cia (księżyc pojawi się spoza prawego brze
gu tarczy planety, patrząc przez lunetę od
wracającą).

21d21h26m Słońce wstępuje w znak Ko
ziorożca, jego długość ekliptyczna wynosi 
wówczas 270°; mamy początek zimy astro
nomicznej.

27d O 3h złączenie Marsa ze Słońcem. 
Od 4h58m (początek zaćmienia) księżyc 1 
ukryty jest w cieniu, a potem za tarczą 
Jowisza, natomiast do 6h47m księżyc 2 prze
chodzi na tle tarczy planety i jest niewido
czny.

Momenty wszystkich zjawisk podane 
są w czasie środkowo-europejskim.

Opracował G. Sitarski

OGŁOSZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTMA

Składka członkowska w roku 1993 wynosi 240.000, -z ł dla emerytów rencistów oraz 
młodzieży, studentów i dzieci 200.000, -zł. W ramach tej składki członkowie otrzymują 
Uranię. Składka dla członków korespondentów (prenumeratorów Uranii) 200.000, -zł. 
Wpisowe do Tbwarzystwa 20.000, -zł. Komunikat o składkach w 1994 r. ukaże się w 
numerze listopadowym.

Obecnie wysyłamy członkom materiały w ramach składki nadzwyczajnej (kwoty obej
mują koszty wraz z opłatą pocztową):

Amatorski Teleskop Zwierciadlany 13.000, -
Najdalsze Planety Układu Słonecznego 15.000, -
Kalendarz Miłośnika Astronomii na rok 1993 27.000, -
Obrotowa Mapa Nieba (z folią) 17.000,-
Obrotowa Mapa Nieba (karton) 13.000, -
Odznaka członkowska 27.000, -
Przezrocza cz. I i cz. II (48 sztuk) 160.000, -
Paski ze zdjęciami — W  Naszej galaktyce 5.000,-

Księżyc 5.000,-

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

W sprawie starych numerów Uranii prosimy o kontakt listowy.



256 URANIA 9/1993

CONTENTS

T J a r z ę b o w s k i  
The gravitational redshift 

J. L. Z d u n i k  
Pulsars in relativistic binaries 

S. R. B r z o s t k i e w i c z  
From Thales to Copernicus 

(part II)
C h r o n i c l e :

Pearls around Jupiter 
The passage of asteroid near 

the Earth 
Second trans-plutonian object 
How many planets around 

the Sun?
C o r n e r  f o r  an  

A s t r o n o m i c a l  
O l y m p i a n  

V a d e - M e c u m  f o r  
O b s e r v e r s  

O b s e r v a t i o n s  
N e w  B o o k s  
M i s c e l a n e a
A s t r o n o m i c a l  C a l e n d a r

226
T. 3 * c m 6 o b c k h  

r paBHTauHOHHoe KpacHoe
226CMemeHe

231 JI. 3flyHHK
riyjlbcaphl B pejIHTHBHCTCKHX 

Ab o h h h x  CHCTeMax 231
236 C. P. B x o c t k c b h m

O t  OaJieca no K onepH M xa 236
241 X p o H H K a :

242
Hm-ica aceMqyra BOKpyr 

lO nH T epa 241
243 n e p e jie r  acrep o H fla  b6jih3h

3eMjiH 242
243 Bt o po h  3arutyTOHHbiH o&beKT 243

CKOjibKO-JiH iu iaH eT  BOKpyr
Cojimja? 243

244 Y t o ^ o k

247
a c T p o H O M H v e c x o r o
0 / i H M n n i i u . a 244

251 Cn p a BOMHHK
251 h  a  6  ji jo a  a  t  e ji h 247
252 H a 6 j i i o a e H H » 251
254 H O B b i e  K H H T H 251

To h  ce 252
ACTpOHOMHMeCKHH

K a ^ e H f l a p b 254

OBJAŚNIENIA ZDJĘĆ NA OKŁADCE

Pierwsza strona okładki: Zdjęcie komety Shoemaker-Levy 9 wykonane 28 marca 1993 roku za 
pomocą 2.3 m teleskopu na Kitt Peak w Arizonie (USA) podczas 300 s ekspozycji przez 
Wiesława Wiśniewskiego, Polaka od wielu lat pracującego w USA (patrz Kronika).

Druga strona okładki: mgławica Orzeł (M 16, NGC 6611).
Trzecia strona okładki: Widok z góry na czaszę największego (305 m średnicy) radioteleskopu 

świata w Arecibo (Puerto Rico). Czasza wypełnia nieckę wśród gór; w środku — zawieszone 
na linach odbiorniki w ognisku teleskopu.

Czwarta strona okładki: pozostałość po wybuchu supernowej w 1054 roku — rozszerzająca się 
pyłowo-gazowa mgławica Krab (M 1, NGC 1952). W środku mgławicy znajduje się pulsar.

URANIA — Miesięcznik Polskiego Tbwarzystwa Miłośników Astronomii. Redaguje kolegium: 
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PTMA, ul. św. Tbmasza 30/8, 31-027 Kraków, tel. 2238 92; nr konta PKO I OM Kraków 
35510-16391-132. Koszt wytworzenia tego zeszytu 22000 zł. Uranią rozprowadza się w ramach 
składki członkowskiej; w 1993 roku 240 000 zł (zniżka 200 000 zł).
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Nie sposób przecenić tego, co kos
micznym sondom NASA zawdzię
czają astronomowie. Wystarczy przy
pomnieć sobie choćby przekazane 
zdjęcia i inne informacje z przelotów 
koło planet, ich księżyców, planetoid. 
Albo osiągnięcia teleskopu kosmicz
nego Hubble’a czy satelitów pracują
cych w dziedzinie rentgenowskiej lub 
gamma. Niestety nawet w NASA zda
rzają się awarie — 21 sierpnia utra
cono kontakt z sondą Mars Obser
ver (patrz Kronika). Artykuł Dariu
sza SZPLITA i Edwina WNUKA o 
orbicie misji Mars Observer jest więc 
niestety... nieaktualny. Na szczęście 
chyba tylko „chwilowo”, istnieje bo
wiem realna szansa zbudowania i wy
słania w 1996 roku „dublera” z za
pasowych części Dwa pozostałe ar
tykuły to kontynuacja tematów z po
przedniego numeru Uranii Tadeusz 
JARZĘBOWSKI pisze o poczerwie
nieniu grawitacyjnym (tym razem w 
gwiazdach neutronowych) a Stanis
ław BRZOSTKIEWICZ przedstawia 
kolejny odcinek historii astronomii. 
Uwadze Czytelników polecamy także 
dział Poradnik Obserwatora, gdzie 
można znaleźć tym razem informa
cje na temat zbliżającego się zaćmie
nia Księżyca oraz opis bardzo cieka
wego astronomicznego programu dla 
komputerów PC. Program przezna
czony jest zarówno dla początkują
cych jak i dla zaawansowanych mi
łośników astronomii — w zależności 
od potrzeb użytkownika. A  że rynek 
programów komputerowych jest bar
dzo zaśmiecony — z satysfakcją wi
tamy rzetelny program napisany przez 
fachowców.
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Tadeusz Jarzębowski — Słupsk

POCZERWIENIENIE GRAWITACYJNE -  GWIAZDY 
NEUTRONOWE

Poczerwienienie grawitacyjne to jedno z 
podstawowych zjawisk, wynikających z za
łożeń ogólnej teorii względności, tj. teorii 
grawitacji Einsteina. Chodzi tu o wpływ 
pola grawitacyjnego na częstotliwość emi
towanego promieniowania — co jest rów
norzędne wpływowi pola grawitacyjnego 
na chód zegara.

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację 
tej tematyki, rozpoczętej w poprzednim 
numerze Uranii (numer 9/93). Teraz bie
rzemy na warsztat gwiazdy neutronowe, 
które to obiekty stanowią bardzo wdzięcz
ne poletko do tego typu badań.

Problem przesunięciu linii 
widmowych
Jak już o tym mówiliśmy, wielkość wywo
łanego polem grawitacyjnym przesunięcia 
ku czerwieni jest wprost proporcjonalna 
do masy M  gwiazdy i odwrotnie propo
rcjonalna do jej promienia r. Występująca 
tu zależność — po podstawieniu danych 
dla gwiazdy neutronowej — przedstawia 
się następująco:

^o)k»w._GM  ___ q 2
Jo ~ rc1 ~  ' ’ 

gdzie G  oznacza stałą grawitacji zaś c pręd
kość światła. Tik więc np. emitowane z 
powierzchni gwiazdy neutronowej pro
mieniowanie elektromagnetyczne o labo
ratoryjnej długości fali A = 500 nm byłoby 
przez nas obserwowane na długości fali 
X =  600 nm. Linię widmową o barwie zie
lonej znaleźlibyśmy w pomarańczowej czę
ści widma.

Zdawałoby się zatem, że pomiary po
zycji linii widmowych mogłyby stanowić tu 
wspaniałe laboratorium do badań nad te
orią grawitacji. A zwróćmy ponadto w tym 
miejscu uwagę na jeden istotny szczegół. 
Otóż nie wystąpiłyby tu już te trudności, z

jakimi spotykamy się np. przy badaniu po
czerwienienia grawitacyjnego w białych kar
łach, gdzie ów efekt grawitacyjny tak trud
no oddzielić od dopplerowskiego. TUtaj 
przesunięcie wynikające z grawitacji jest 
bez porównania większe od dopplerow
skiego. Zauważmy bowiem, że AA/A„ = v/c 
= 0.2 otrzymałoby się przy prędkości od
dalania v = 0.2 c, tj. przy około 60 000 
km/s. A znane nam gwiazdy neutronowe 
(pulsary) to w przeważającej większości 
obiekty naszej Galaktyki, zaś prędkości 
przestrzenne gwiazd w Galaktyce są o do
bre trzy rzędy wielkości mniejsze.

Mimo tak optymistycznych prognoz — 
niestety nic z tego. Gdy chodzi o dziedzinę 
widzialną, to żadnych linii widmowych w 
gwiazdach neutronowych jak na razie nie 
zaobserwowano. Zresztą, niewiele tu i moż
na było oczekiwać. Wprawdzie pulsarów, 
tj. gwiazd neutronowych, znamy już dziś 
ponad pięćset, ale zdecydowana ich więk
szość to obiekty emitujące tylko w dzie
dzinie radiowej; jakie ćwierć setki to pul
sary rentgenowskie, kilka ujawnia się w 
promieniach gamma. A w dziedzinie wi
dzialnej? Otóż ta znakomita gwiazda neu
tronowa z mgławicy Krab (PSR 0531+21) 
emituje pulsy w ca tym zakresie widma ele
ktromagnetycznego; drugim ujawniającym 
się w falach widzialnych obiektem byłby 
głośny PSR 0833-45 z gwiazdozbioru Ża
gli. I to jest już właściwie wszystko. Wspom
nieć tu ewentualnie można jeszcze o owym 
do niedawna zagadkowym a bardzo jas
nym na niebie gamma obiekcie, noszącym 
imię Geminga; z najświeższych danych wy
nika, że jest to bliska nas gwiazda neutro
nowa, pulsująca w dziedzinie rentgenow
skiej i gamma, zidentyfikowana ze słabiut
kim obiektem widzialnym (mv =  25.5).

No ale linii widmowych oczekiwać moż-
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na także w dziedzinie rentgenowskiej i gam
ma. Na przykład w znanych od czasów mi
sji Uhuru rentgenowskich pulsarach Her 
X-1 i Cen X-3 zaobserwowano linie wid
mowe w rejonie długości fali 2 A (7 keV). 
Sugeruje się, żc mogłyby to być linie żela
za dwudziestoczterokrotnie, ew. dwudzie- 
stopięciokrotnie zjonizowanego.

10 20 40
keV

Rys. 1. Pulsar rentgenowski X  0115 +634. Fragmen
ty dwóch widm z zakresu 6-0.3 angstremów. Obniże
nia w poziomie widma wynikają przypuszczalnie z 
obecności linii absorpcyjnych natury cyklotronowej.

W gwiazdach neutronowych można o- 
czekiwać też linii widmowych o zupełnie 
innym, nietermicznym pochodzeniu — po
wstających w drodze mechanizmu cyklo
tronowego. W myśl klasycznej elektrody
namiki, jeżeli w ośrodku występuje pole 
magnetyczne o indukcji B, to elektron po
rusza się wokół linii sił tego pola, emi
tując promieniowanie elektromagnetycz
ne o częstotliwości

•'■’“ “ i ' 3 * 10” * -  
gdzie q i m oznaczają ładunek i masę ele
ktronu, zaś B  wyrażone jest w teslach. Jak 
wiadomo, w pulsarach występują bardzo 
silne pola magnetyczne o wartości na ogół 
1011—1013 gausów (107—109 tesli). Tkk więc 
w jednorodnym polu, gdzie B wynosi np. 
188 tesli, emitowane byłoby promieniowa
nie o częstotliwości około 3 x 1018 herców.

Jest to już rentgenowska część widma ele
ktromagnetycznego (A ~  1 A, energia fo
tonów ~  10 keV).

Otóż w widmach gwiazd neutronowych 
obserwuje się struktury wskazujące na mo
żliwość występowania rentgenowskich li
nii cyklotronowych. Po raz pierwszy zaob
serwowano to w roku 1978 w widmie Her 
X-1, gdzie występowałaby przypuszczal
nie linia absorpcyjna w rejonie 35 keV 
Najświeższych danych z tej dziedziny do
starczył w roku 1990 japoński satelita rent
genowski Ginga (Galaktyka); w widmie 
przejściowego, tj. pojawiającego się cza
sami, pulsara podwójnego X 0115+634 
zaobserwowane zostały dwie linie absorp
cyjne w zakresie energii 12 i 23 keV; uwa
ża się, iż są to struktury pochodzenia cy
klotronowego. Fragmenty dwóch widm te
go pulsara ukazuje rysunek 1.

Te obserwowane w widmach gwiazd 
neutronowych linie winny już być grawita
cyjnie „poczerwienione”; poza sferą dzia
łania pola grawitacyjnego pozycje tych li
nii byłyby inne. Aby jednak wyznaczyć wiel
kość tego przesunięcia, należałoby okre
ślić teoretyczny kształt i pozycję badanej 
linii. Do tego celu potrzebna jest jednak 
znajomość wartości pola magnetycznego 
na gwieździe oraz topografii tego pola — 
a dane na ten temat są jak na razie skromne.

W nawiązaniu do tej tematyki można 
zwrócić uwagę na inną jeszcze możliwość. 
Otóż w dziedzinie gamma może wystąpić 
linia, której odpowiada energia 511 000 
elektronowoltów (długość fali 0.024 A). 
Rodowód tej linii jest zupełnie inny, po
wstaje ona przy anihilacji pary elektro
nów. W zawierających gwiazdę neutrono
wą ciasnych układach podwójnych, gdzie 
występowałaby akrecja materii, takiej linii 
widmowej można by oczekiwać. A skoro 
teoretyczna, „nie poczerwieniona” pozy
cja linii określona jest tu jednoznacznie, 
zaobserwowanie jej na niższych energiach 
wskazywałoby na wielkość efektu grawita
cyjnego. Ale linii 511 keV w gwiazdach 
neutronowych jeszcze nie zaobserwowano.
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Badanie chodu zegara

Jak widzimy, pomiary grawitacyjnego prze
sunięcia linii widmowych w gwiazdach neu
tronowych to jeszcze kwestia przyszłości. 
Natomiast tę równoważną drugą możli
wość — badanie wpływu pola grawitacyj
nego na chód zegara — realizuje się już w 
całej pełni.

Omawiając tę tematykę w odniesieniu 
do Słońca, w poprzednim artykule pofan
tazjowaliśmy, że zamiast ślęczeć nad wy
łuskiwaniem subtelnych przesunięć w po
zycjach linii widmowych, prościej byłoby 
umieścić tam zegar i badać wywołane po
lem grawitacyjnym opóźnianie jego cho
du. Oczywiście zegara na powierzchni Słoń
ca nie umieścimy, ale w przypadku gwiaz
dy neutronowej zegar jest — umieściła go 
tam natura. Tym zegarem jest cała gwiaz
da, a jednostką czasu jest jej okres rotacji.

Pulsar to obracająca się wokół osi gwiaz
da neutronowa; odstępy między pulsami 
wskazują na okres rotacji. Występuje tu 
silne pole magnetyczne, oś magnetyczna 
nie pokrywa się z osią rotacji (rys. 2). Pro
mieniowanie emitowane jest z rejonów bie
gunów magnetycznych, głównie w kierun
ku linii sił pola. Gdy, w trakcie rotacji,

kierunek osi magnetycznej jest zbliżony 
do kierunku ku obserwatorowi, rejestro
wany jest błysk promieniowania. O tóż od
stępy między błyskami to są właśnie odstę
py między „tyknięciami” owego kosmicz
nego zegara-pulsara.

Pojedynczy, samotny pulsar, tj. poje
dyncza gwiazda neutronowa, nie stwarza 
możliwości badania wpływu pola grawita
cyjnego na chód tego kosmicznego zega
ra. W następstwie wpływu grawitacji czę
stotliwość pulsacji, jaką rejestrujemy, jest 
oczywiście zaniżona — ale poza świado
mością tego faktu niczego więcej dodać tu 
nie można. Możliwość badania wpływu po
la grawitacyjnego istnieje natomiast, gdy 
pulsar wchodzi w skład układu podwójne
go. Musi to być jednak układ ciasny i — co 
stanowi dla tego zagadnienia conditio sine 
qua non — nie mogą to być orbity kołowe. 
Odkryto dotychczas dwa spełniające te wa-

j|-*--- ŚREDNICA SŁOŃCA----

Rys. 3. Układ dwóch gwiazd neutronowych, zawie
rający pulsara PSR 1913+16. Dla porównania zaz
naczono poniżej wielkość średnicy Słońca (1 400 000 
km).

runki układy podwójne: PSR 1913+16 
(badany od blisko dwóch dziesięcioleci) i 
PSR 1534+12 (odkryty przed trzema laty). 
Obydwa te relatywistyczne układy były oma
wiane w artykule J. L. Zdunika, zamiesz
czonym w poprzednim numerze Uranii.

Układ zawierający pulsara 1913+16 
przedstawiony jest na rysunku 3. Są to dwie 
gwiazdy neutronowe, obiegające się w ok
resie 7 godzin i 45 minut. Od jednej z nich
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odbieramy fale radiowe w postaci powta
rzających się co 59 milisekund pulsów; od 
drugiej nie dociera do nas nic, jej obec
ność ujawnia się tylko oddziaływaniem gra
witacyjnym. Masy obu gwiazd są prawie 
identyczne, a zatem rozmiary orbit też takie 
same; punkt odpowiadający środkowi ma
sy leży prawie pośrodku nich. W następ
stwie znacznej eliptyczności orbit (mimo- 
śród e =  0.62) w ciągu tych blisko ośmiu 
godzin odległość między gwiazdami podle
ga znacznym zmianom — od ok. 800 000 
do 3 300 000 km *.

Zauważmy, że jest to układ bardzo cias
ny. T& pierwsza liczba — 800 000 km — to 
niewiele ponad promień Słońca. Wzajem
ne oddziaływanie grawitacyjne jest tu więc 
bardzo silne no i zmienne, skoro odległości 
między gwiazdami podlegają tak znacznym 
wahaniom. Nasz kosmiczny zegar-pulsar 
znajduje się tu w silnym i zmiennym polu 
grawitacyjnym swej towarzyszki. Sytuacja 
taka stwarza wymarzone warunki do ba
dania wpływu grawitacji na chód zegara.

Oddziaływanie grawitacyjne gwiazdy to
warzyszącej będzie oczywiście najsilniej
sze w peryastronie, najsłabsze w położe
niu przeciwległym (apoastron). Jeżeli za
tem Einstein ma rację, to w okresie tych 
ośmiu godzin zegar winien to zwalniać, to 
przyśpieszać. Obserwowane z Ziemi od
stępy między „tyknięciami” zegara, tj. mię
dzy kolejnymi pulsami, winny być najwięk
sze, gdy pulsar znajduje się w pobliżu pe- 
ryastronu.

Ale to jeszcze nie wszystko, tu kłania 
się nam i szczególna teoria względności, 
mianowicie wpływ prędkości na chód ze
gara (dylatacja czasu). Na eliptycznej o r
bicie prędkość jest wielkością zmienną, 
wartość największa wystąpi w rejonie pe- 
ryastronu. Na tym odcinku orbity winno 
wystąpić największe opóźnienie. Jak z tego

wynika, obydwa efekty — ogólnej i szcze
gólnej teorii względności — działają tu 
zgodnie, w tym samym kierunku: winniśmy 
rejestrować największe opóźnienie zegara, 
gdy gwiazdy znajdują się najbliżej siebie.

Postarajmy się porównać wielkości oby
dwu efektów. Otóż matematyczne wyraże
nia na przyrost jednostki czasu są dla obu 
przypadków bardzo podobne. W teorii o- 
gólnej (oddziaływanie grawitacyjne)

dt =  dto — 1

W -2 GM
rc2

natomiast w teorii szczególnej (wpływ pręd
kości)

dt = dto V I—(v/c)2 •
Jak widzimy, różnica tylko w tym, że w 
miejsce 2GM/rc2 pojawia się w drugim 
wyrażeniu (v/c)2. Dla porównania wystar
czy więc tylko oszacować wielkości tych 
dwóch czynników. Największe zbliżenie 
obu gwiazd wynosi 800 000 km, co daje 
2GAf/rc2»10-6. Na prędkość orbitalną pul- 
sara w peryastronie podstawmy wartość 
300 km/s (jest to obserwowana tam mak
symalna wartość prędkości radialnej; moż
na to odczytać np. z rysunku 3 wspom
nianego artykułu J. L. Zdunika). Zatem 
(y/c)2 wynosi też około 10 6. Efekty od
działywania grawitacyjnego i prędkości są 
— jak z tego wynika — porównywalne.

Reasumując, stwierdzamy, że obydwa 
te relatywistyczne efekty wywołują zacho
dzące w okresie obiegu zmiany częstotli
wości pulsara. Obserwator z zewnątrz wi
nien rejestrować zwalnianie i przyśpiesza
nie, zachodzące w okresie 7h45m. Efekty te 
kumulują się na określonych odcinkach 
orbity; w przypadku PSR 1913+16 liczbo
we wartości tych odstępstw dochodzić bę
dą do około 4 ms (rys. 4.) *.

kiem Dopplera. Wywoływane tym okresowe zwiększanie i zmniejszanie częstotliwości zachodzi na znacznie 
większą skalę; maksymalna wartość opóźnienia w nadchodzeniu impulsów równa się czasowi, jaki potrze
buje fala elektromagnetyczna na przebycie średnicy orbity (dla PSR 1913+16 są to około 4 sekundy). 
Omawiane tu relatywistyczne efekty czasowe muszą więc być wyłapywane z tych dopplerowskich — o trzy 
rzędy większych.
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Dokładna wartość tych relatywistycz
nych odchyleń zegara, uzyskana w oparciu 
o dane obserwacyjne zbierane przez bli
sko 20 lat, wynosi 0.004294 ± 0.000003 se
kundy. Dla wspomnianego drugiego pul- 
sara, PSR 1534+12, badanego dopiero od 
trzech lat, zaobserwowane zmiany chodu 
zegara wynoszą 0.0021 ±0.0001 (liczbowa 
wartość tego relatywistycznego efektu jest 
tu mniejsza głównie z uwagi na mniejszą 
wartość mimośrodu orbity, tu e = 0.27).

Rys. 4. PSR 1913+16. Obserwowane zmiany chodu 
zegara. Krzywa przedstawia przebieg wynikających z 
efektów relatywistycznych opóźnień i przyśpieszeń 
(w stosunku do hipotetycznego pulsara, obiegające
go gwiazdę towarzyszącą z jednakową prędkością i w 
niezmiennej odległości). Dokładność pomiarów jest 
tu tak wysoka, iż odstępstwa nie przekraczają gru
bości naszkicowanej linii.

Na koniec jeszcze parę zdań na temat 
dokładności chodu owego kosmicznego ze- 
gara-pulsara. Nie jest to przecież zegar 
atomowy, jest to zegar mechaniczny, dzia
łający w oparciu o ruch wirowy ciała nie
bieskiego. A wiemy np., że dokładność ru
chu wirowego naszej planety pozostawia 
wiele do życzenia; kolejne doby mogą się 
tu różnić nawet o 1/1000 s — tak że trzeba 
było zrezygnować z okresu obrotu Ziemi
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jako jednostki czasu. Gwiazdy neutronowe 
są jednak pod tym względem nieporówny
walnie doskonalsze. Ale i one nie są bez 
wad. Po pierwsze, prędkość rotacji wszy
stkich pulsarów radiowych zmniejsza się 
(fakt ten pozwala na oszacowanie ich wie
ku); przeciętna wartość pochodnej okresu 
pulsacji wynosi od 10"13 do 10-17 s/s. Są to 
jednak zmiany względnie stałe. Bardziej 
niepokojące są natomiast obserwowane w 
niektórych pulsarach nagłe skoki w war
tości okresu rotacji (ang. „glitches”). Na 
przykład 33-milisekundowy pulsar w mgła
wicy Krab skrócił dnia 29 sierpnia 1989 
roku okres rotacji o 3 nanosekundy. Na
tomiast 89-ms pulsarowi w Żaglach (PSR 
0833-45) tego typu podskoki od czasu po
znania przydarzały się już ośmiokrotnie. 
No ale to podrostki; pierwszy będzie wkrót
ce obchodził swoje 940 urodziny, drugie
mu stuknęło już jakie 10 tysięcy lat. Moż
na sądzić, że starszym pulsarom tego typu 
wybryki nie w głowie. W każdym razie nasz 
relatywistyczny 1913+16 zachowuje się 
przez cały czas wzorowo. Jego częstotli
wość pulsacji wynosi 16.940539303217; 
niepewna jest dopiero ostatnia, dwunasta 
cyfra po przecinku. Zegar ten może więc 
konkurować z najdokładniejszymi zegara
mi atomowymi.

Postscriptum
Jeszcze zdań kilka w odniesieniu do te
matyki czasu na gwiazdach neutronowych. 
Do poruszenia sprawy skłania nas wyda
na w roku 1991 przez wydawnictwo Atlas 
książka Ericha U b e r l a c k e r a  pt. Współ
czesna fizyka (przekład z niemieckiego E. 
Dzikowskiej). Znajdujemy tam szereg nie
ścisłości i rażących błędów.

Obliczmy najpierw — w oparciu o przy
toczoną przez nas zależność — o ile wol
niej chodziłby zegar na powierzchni gwiaz-
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kiem Dopplera. Wywoływane tym okresowe zwiększanie i zmniejszanie częstotliwości zachodzi na znacznie 
większą skalę; maksymalna wartość opóźnienia w nadchodzeniu impulsów równa się czasowi, jaki potrze
buje fala elektromagnetyczna na przebycie średnicy orbity (dla PSR 1913+16 są to około 4 sekundy). 
Omawiane tu relatywistyczne efekty czasowe muszą więc być wyłapywane z tych dopplerowskich — o trzy 
rzędy większych.
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dy neutronowej. W tym wypadku dt do
tyczyłoby powierzchni gwiazdy, natomiast 
dt0 punktu usytuowanego daleko od niej, 
gdzie wpływ jej pola grawitacyjnego moż
na by pominąć (np. na Ziemi). Podsta
wiając odpowiadające gwieździe neutro
nowej wartości: M  =  1.4 M q , r =  13 km, 
otrzymamy dt/dtą =  1/(1—0.32)1/2 =  1/0.825 
=  1.21. A  zatem dla obserwatora z zew
nątrz sekunda (czy też godzina) jest tam o 
około 20% dłuższa.

Zajrzyjmy do wspomnianej książki. Au
tor omawia to zagadnienie na przykładzie 
wieżowca. Czytamy: „Człowiek jechałby ra
no do biura na 30 piętrze i tam spędzał 
osiem godzin przy mniejszej sile ciążenia; 
potem wracałby z powrotem na dół i stwier
dzał, że tu, przy większej sile ciążenie, mi
nęła zaledwie jedna godzina; a więc po
czątek pracy o 9, fajrant o 10.”

Coś tu się zupełnie nie zgadza. Skoro 
na powierzchni gwiazdy jednostka czasu 
jest o 20% dłuższa w porównaniu z miej
scem nieskończenie odległym, to nie mo
gą wystąpić takie różnice przy odległoś
ciach tak niewielkich. Nietrudno obliczyć, 
o ile te wskazania zegarów winny się róż
nić. Nie znamy wprawdzie norm budow
nictwa dla gwiazd neutronowych, ale przyj
mując te ziemskie, tj. 30 pięter —100 me
trów, otrzymamy na różnicę jednostek cza
su 2 promille. W ciągu okresu czasu spę
dzonego przez urzędnika na 30 piętrze, 
różnica w czasie między jego zegarkiem a 
zegarkiem kolegi z parteru urośnie zale
dwie do 1 minuty. A  więc początek pracy 
o 9h a fajrant, niestety, dopiero o 16h59m. *

Dariusz Szplit i Edwin W nuk — Poznań
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W książce tej znajdujemy i inne po
dobne kwiatki. Autor opisuje np. kosmo
nautę, okrążającego czarną dziurę, dla któ
rego zegary na Ziemi pędzą tak zawrot
nie, że „nowa gazeta ukazywałaby się co 
90 sekund, nowy parlament wybieranoby 
5 razy w tygodniu”. Znajdujemy tam też 
nierealnie przesadzony opis i dla ciał mniej 
egzotycznych, mianowicie dla naszej Z ie
mi. Na jednej z ilustracji pokazano np. 
szczyty gór, lecący nad nimi samolot; na 
wysokości samolotu jednostka czasu róż
ni się od tej z poziomu morza o kilka pro
mille. W artykule, zamieszczonym w po
przednim numerze Uranii, omawialiśmy 
ten eksperyment: na wysokości samolotu 
(10 km) jednostka czasu jest krótsza o 
1 0 12. W książce zatem „drobna” przesada 
— tylko miliardkrotna.

Można zwrócić także uwagę na ilustra
cję, obrazującą możliwość zobaczenia tyłu 
swej głowy na gwieździe neutronowej. W 
tekście czytamy: „na gwieździe neutrono
wej można byłoby zobaczyć tył swojej gło
wy, ponieważ wychodzący stąd promień 
światła w zakrzywionej przestrzeni biegł
by dokoła gwiazdy”. Niestety, na gwieź
dzie neutronowej pole grawitacyjne nam 
takiej przyjemności nie sprawi — bez po
mocy lusterek tyłu głowy nie zobaczymy.

Zeby już suchej nitki na autorze tej 
książki nie zostawić, zajrzyjmy jeszcze do 
rozdziału o cząstkach elementarnych. W 
tabelce leptonów figuruje tam mezon r. 
W skład leptonów wchodzą znane dziś trzy 
generacje elektronów i neutrin — ale me
zony nie mają wśród nich nic do szukania.

URANIA

ORBITA MISJI MARS OBSERVER

Spośród planet Układu Słonecznego poza gi poświęcono Marsowi. Złożyło się na to 
Ziemią najwięcej „astronautycznej” uwa- wiele przyczyn. Mars jest osiągalny w do-

* A  tak, na marginesie. Ile to energii trzeba by zużyć, by dostać się na 30 piętro? Ktoś kiedyś obliczył, że na 
gwieździe neutronowej podźwignięcie się na wysokość 1 centymetra wymaga nakładu energii równoważnej 
wspinaczce na Mount Everest.
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statecznie krótkim czasie, a jego rozrze
dzona atmosfera i twardy grunt pozwalają 
na stosunkowo bezpieczne lądowanie.

Po siedemnastu latach od wysłania Vi- 
kingów, Stany Zjednoczone otworzyły no
wy etap w badaniach Marsa. 25 września 
1992 wystartowała z Centrum Kennedy’e- 
go na Florydzie rakieta Titan III wynosząc 
na swym pokładzie sondę kosmiczną Mars 
Observer.

Start misji nastąpił z dziewięciodnio
wym opóźnieniem z powodu huraganu A n
drew. Po około 11 miesiącach lotu, poko
naniu 720 milionów kilometrów, próbnik 
dotrze w okolice Marsa pod koniec sierp
nia 1993. Wtedy to rozpocznie się trwają
ca ok. 120 dni faza zmiany orbity z hiper
boli dolotowej na docelową orbitę tzw. 
mapową, na której orbiter wykona swoje 
zadania. Pierwsze kilka dni pracy na tej 
orbicie wykorzystanych zostanie na stwo
rzenie nowego modelu pola grawitacyjne
go Marsa. Jest to zadanie niezwykle waż
ne, gdyż obecna znajomość pola grawita
cyjnego Marsa nie pozwoliłaby na wyzna
czenie orbity sondy z wymaganą precyzją. 
Główne zadanie misji wykonywane będzie 
podczas fazy mapowej (Mapping Phase), 
której czas trwania przewidziany jest na 
687 dni. W czasie tego okresu realizowane 
będą trzy pokrywające się cykle orbitalne.

a
P b I c

Dzięki tak zaprojektowanej orbicie pow
stanie pełny obraz planety. Po zakończe
niu fazy mapowej ok. września 1995 r., 
Mars Observer ma posłużyć jako stacja

e

h
Rys. 1. Orientacyjne położenia Ziemi i Marsa na 
orbicie podczas przelotu sondy. Użyte oznaczenia to: 
S — Słońce, a — położenie Ziemi podczas startu, b
— Mars podczas startu, c — manewr zmiany orbity 
(MZO), d — Ziemia w czasie MZO, e  — Mars w 
czasie MZO, f — położenie Marsa w momencie przy
lotu sondy, g — Ziemia w tym samym momencie, h
— Mars w chwili rozpoczęcia fazy mapowej.

f

styczeń 1993 styczeń 1994 styczeń 1995 styczeń 1996 
_ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L

Rys. 2. Czas trwania poszczególnych faz misji: a -  24-dniowy okres startowy od 16.09.92 do 13.10.92, b -  faza 
przelotu (333-337 dni), c -  faza zmiany orbity (ok. 120 dni), d -  faza mapowa (687 dni), e  -  pełny cykl 
mapowy (550 dób słonecznych marsjańskich), f — okres współpracy z misją Mars ’94.
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koordynacyjno-przekaźnikowa dla rosyj
skiej misji Mars ’94. Autorzy misji przewi
dują utrzymanie orbitera na orbicie oko- 
łomarsjańskiej do roku 2039.

Fazę przelotu z Ziemi do Marsa oraz 
ramowy program działania stacji na orbi
cie Marsa przedstawiają rysunki 1 i 2.

Orbiter Mars Observera ma za zada
nie przeprowadzenie badań powierzchni 
Marsa, atmosfery, pola grawitacyjnego i 
magnetycznego. Dane dostarczone przez 
stację pozwolą lepiej zrozumieć budowę

geologiczną planety, historię zmian klima
tycznych na Marsie, ewolucję jego wnę
trza i powierzchni, a w efekcie umożliwią 
porównanie Marsa z podobnymi planeta
mi takimi jak Wenus czy Ziemia.

Orbiter Mars Observera wyposażony 
jest w osiem instrumentów badawczych. 
Konfigurację satelity na orbicie mapowej 
wraz z rozmieszczeniem na pokładzie a- 
paratury przedstawia rysunek 3.

Aby osiągnąć orbitę docelową sonda 
musi wykonać szereg manewrów. Po oko-

GAMMA

Rys. 3. Konfiguracja orbitera. Przeznaczenie aparatury umieszczonej na pokładzie sondy:
— Spektrometr Promieniowania Gamma: przeznaczony do badań chemicznej kompozycji powierzchni plane

ty, sezonowych zmian czap polarnych, średniego ciśnienia atmosferycznego i charakterystyki kosmicznego 
promieniowania gamma,

— M agnetom etr/Reflektom etr Elektronowy: badania pola magnetycznego M arsa i interakcji z nim wiatru 
słonecznego,

— Kamera Telewizyjna: obrazy powierzchni planety i jej atmosfery,
— Altim etn przeznaczony do pomiarów wysokości satelity nad powierzchnią Marsa,
— Radiom etr Podczerwieni: badanie zmian temperatury, ciśnienia, wilgotności oraz zawartości pyłu w atm o

sferze,
— Nadajnik Radiowy: wykorzystane do badań pola grawitacyjnego planety i profili refrakcyjnych atmosfery,
— Spektrometr Emisji Cieplnej: badania mineralogiczne oraz badania atmosfery,
— Radiowy System W spomagania dla misji M ars ’94: zbieranie danych od aparatury dostarczonej przez misję 

Mars ’94 tj. od lądowników i balonu atmosferycznego.
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to jedenastu miesiącach lotu Mars Observer 
dotrze w pobliże planety. Wtedy to rozpo
cznie się niezwykle ciekawa pod wzglę
dem orbitalnym część lotu, tzw. faza zmia
ny orbity. Docelową orbitą sondy jest pra
wie polarna, niemal kołowa orbita, której 
płaszczyzna utrzymuje w czasie stały kie
runek do Słońca. Aby osiągnąć docelową 
orbitę sonda wykorzysta ruch orbitalny 
Marsa i pole grawitacyjne planety. Podsta
wowym zadaniem tej fazy lotu jest zmiana 
położenia płaszczyzny orbity w przestrze
ni. Dokonanie tego przy pomocy jednego 
manewru wymagałoby uruchomienia sil
ników sondy w kierunku prostopadłym do 
płaszczyzny orbity i zużycia dużej ilości 
paliwa, którego stacja ma bardzo ograni
czoną ilość. Bardziej efektywne są mane
wry odbywające się w płaszczyźnie orbity 
tzn. przyspieszanie lub hamowanie sateli
ty. Manewry takie nie wymagają dużych

MOI

orbita
3-dniowa

orbita mapowa 2p.m . 

kierunek do S łońca

^  . . 
kierunek do Z iem i

kierunek
przylotu

Rys. 4. Orbita mapowa i orbita dolotowa na tle Mar
sa widzianego od strony bieguna północnego.

ilości paliwa i trwają bardzo krótko. Zmia
na orbity Mars Observera odbędzie się po
przez ciąg takich manewrów. Geometrię 
orbity dolotowej i orbity ostatecznej przed
stawia poglądowo rysunek 4.

Wspomniana wyżej sekwencja manew
rów składa się z czterech manewrów du
żych (zmieniających półosie orbity) i trzech 
korekcyjnych. Przedstawia to rysunek 5.

ECM-2
TUM
TL0-2

Rys. 5. Orbity i manewry przejściowe do orbity ma
powej (wyjaśnienie oznaczeń w tekście).

W chwili gdy Mars Observer dotrze w 
okolice Marsa pierwszym manewrem bę
dzie MOI (Mars Orbit Insertion). Skieru
je on sondę z hiperboli dolotowej (ozna
czonej literą a) na silnie eliptyczną orbitę 
o okresie obiegu 72.59 h (3 dni) i odle
głości perycentrum 3950 km tj. 553 km 
nad powierzchnią planety. Na rysunku 5 
orbita ta oznaczona jest literą b. ECM 
(Ellipse Change Maneuvers) jest manew
rem który nastąpi w 10.6 dni po M OI tj. 
po ok. 3.5 obiegu po orbicie 3-dniowej. 
Efektem tego manewru jest obniżenie wy
sokości perycentrum do 453 km nad po
wierzchnią planety. ECM-2 drugi duży ma
newr przewidziany w 10.6 dni po ECM-1. 
Jego celem jest wprowadzenie satelity na 
1-dniową orbitę dryfującą, na której sate
lita pozostanie przez ok. 60 dni (na rysun
ku oznaczono tę orbitę literą c). Orbita ta 
jest najważniejszą częścią przejścia do or-
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bity docelowej. Zmiana długości węzła w 
czasie na tej orbicie jest bardzo niewielka, 
przez co płaszczyzna tej orbity zachowuje 
stały kierunek w przestrzeni. Jeśli po
łączymy ten fakt z ruchem orbitalnym 
Marsa, to w efekcie otrzyipamy skręcenie 
płaszczyzny orbity względem kierunku do 
Słońca. Po ok. 60 dniach płaszczyzna or
bity znajdzie się w odpowiednim położe
niu względem Słońca wymaganym dla or
bity mapowej. Różnicę w położeniu płasz
czyzn orbit 3-dniowej i mapowej przed
stawia rys. 4. Na 14 dni przed kolejnym 
dużym manewrem nastąpi mała poprawka 
parametrów orbity 1-dniowej, a w szcze
gólności promienia perycentrum i nachy
lenia: ECM-3 (nie uwidoczniona na ry
sunku). TLO-1 (Thmsfer to Low Orbit) 
będzie trzecim dużym manewrem wpro
wadzającym sondę na orbitę o okresie o- 
biegu 4.2 h i wysokości perycentrum nad 
powierzchnią planety 428 km (na rysunku 
litera d). 4.2 godzinny okres obiegu został 
dobrany w ten sposób, że satelita na tej 
orbicie wytraci połowę swej energii, tak aby
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mógł przejść na orbitę docelową. TLO-2 
jest czwartym i ostatnim z dużych manew
rów. Spowoduje on zacieśnienie orbity do 
docelowej orbity mapowej, oznaczonej na 
rysunku literą e. Ostatnim przewidzianym 
manewrem jest OCM-1 (Orbit Change 
Maneuver), w siedem dni po TLO-2, w 
celu skorygowania ewentualnych błędów 
orbity mapowej. Charakterystykę kolejnych 
orbit po wykonanych manewrach przed
stawia tabela 1.

Orbitą docelową Mars Observera jest 
prawie kołowa orbita na wysokości ok. 400 
km nad powierzchnią planety. Elementy 
tej orbity w marsjańskim układzie współ
rzędnych (początek układu w środku Mar
sa, płaszczyzna podstawowa — płaszczy
zna równika Marsa, oś x skierowana do 
punktu równonocy wiosennej) przedsta
wione są w tabeli 1. Zadaniem sondy w tej 
fazie misji jest dokładna obserwacja po
wierzchni i atmosfery Marsa przy użyciu 
całego zakresu aparatury znajdującej się 
na pokładzie. Orbita ta została nazwana 
Orbitą Mapową z ang. Mapping Orbit.

URANIA

Tbbela 1. Elementy średnie orbit przejściowych i orbity mapowej.

Średnie elementy 
orbity

MOI
Orbita

3-dniowa

ECM-1
Orbita

3-dniowa

ECM -2
Orbita

1-dniowa

TLO-1
Orbita

4.2-godzinna

TLO -2
Orbita

mapowa

a półoś wielka [km] 42 000 41950 20 000 6 300 3 775.3

e mimośród 0.9060 0.9082 0.8075 0.3929 0.00725

/  nachylenie [deg] 92.87 92.87 92.87 92.87 92.866

fi długość węzła wstę
pującego [deg]

29.18 29.22 29.26 30.08 31.316

to argument 119.36 118.98 118.57 110.30 -90.0

Średni czas słoneczny 
węzła zstępującego

5:11 pm 4:49 pm 4:27 pm 2:17 pm 2:01 pm

Wysokość apocentrum 
nad pow. planety [km]

76 653 76 653 32 753 5 378 429.6

Wysokość perycentrum 
nad pow. planety [km]

553 453 453 428 375.2

Okres orbitalny 72.59 h 72.49 h 23.85 h 4.22 h 117.65 min 
ok. nodalny
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kierunkiem do Słońca. Jest to realizowa
ne wtedy, gdy zmiana w długości węzła 
orbity satelity w jednostce czasu, wywoła
na perturbacjami od pola grawitacyjnego 
planety, jest równa ruchowi średniemu pla
nety w jej ruchu orbitalnym wokół Słońca. 
Największy wpływ mają perturbacje wie
kowe od spłaszczenia biegunowego pla
nety. Zmiany wiekowe długości węzła wstę
pującego Q, argumentu perycentrum co i 
anomalii średniej M  są funkcjami trzech 
elementów orbity: półosi wielkiej a, mi- 
mośrodu e oraz nachylenia I. W przypad
ku Marsa, by orbita jego satelity była he- 
liosynchroniczna elementy a, e oraz I  mu
szą być tak dobrane, że perturbacje wie
kowe w S3, czyli Q =  dQ/dt są równe 
0.524°/dobę. Ponieważ orbita Mars Obser- 
vera ma być z założenia prawie kołowa, 
więc nie pozwala to na operowanie mimo- 
środem w dużym zakresie. Zakres wyso
kości satelity nad powierzchnią planety jest 
również z góry zaplanowany. Jedynym ele
mentem który można dobrać z szerszego 
zakresu jest nachylenie, można jednak brać 
pod uwagę tylko orbity prawie bieguno
we. Dla Mars Observera wszystkie te ele
menty dobrano tak, aby orbita spełniała 
własność heliosynchroniczności.

Heliosynchroniczność orbity ma bar
dzo ważne znaczenie praktyczne. Z punk
tu widzenia technicznego pozwala na nie
ruchome ustawienie baterii słonecznych 
satelity, dzięki czemu nie ma wydatku e- 
nergii na prowadzenie baterii za Słońcem. 
Z punktu widzenia naukowego umożliwia 
wykonywanie zdjęć powierzchni planety 
zawsze w tym samym czasie lokalnym, co 
oznacza takie same warunki geometrycz
ne oświetlenia powierzchni. Użyte na rys. 
4 określenie „orbita mapowa 2 pm” ozna
cza, że płaszczyzna tej orbity jest ustawio
na tak, iż w jej punkcie przecięcia się z 
równikiem jest zawsze godzina 14-ta lo
kalnego czasu słonecznego.

Ważnym parametrem charakteryzują
cym orbitę jest okres nodalny Tn. Jest to 
okres czasu pomiędzy dwoma kolejnymi

przejściami satelity przez ten sam węzeł. 
Podlega on również wpływowi perturbacji 
od spłaszczenia biegunowego planety. Moż
na to zapisać następująco:
•  okres nodalny bez uwzględnienia per

turbacji

•  okres nodalny z uwzględnieniem per
turbacji

T =  ^  
no+M+ój'

Okres nodalny ma istotne znaczenie w 
wyznaczeniu wielkości przemieszczenia 
płaszczyzny orbity wzdłuż równika po jed
nym obiegu satelity. Przemieszczenie to 
wynosi:

A A =  (Q -  Q)T„ , 
gdzie Q jest obrotem planety w jednostce 
czasu.

Cechą charakterystyczną orbity w po
wtarzalnym okresie jest to, że po okreś
lonej liczbie obiegów satelity przypada
jącej na odpowiednią liczbę obrotów pla
nety satelita powraca z założoną dokład
nością nad to samo miejsce. Orbitę taką 
charakteryzujemy nieskracalnym ułamkiem, 
którego licznik stanowi liczbę obiegów sa
telity, mianownik zaś liczbę obrotów pla
nety. Czas potrzebny satelicie do powrotu 
nad ten sam punkt na powierzchni planety 
można oznaczyć przez T„r , wynosi on Tn.p 
=  hT„ gdzie h jest liczbą obiegów satelity. 
Wobec tego, dla okresu Tnp mamy: AA/i 
=  2 h i,  gdzie k  jest liczbą obrotów plane
ty przypadających na h obiegów satelity. 
Można więc napisać h(Q -€>)Tn =  2Jai,' 
a wstawiając wyrażenie opisujące okres 
nodalny otrzymamy następującą równość:

(b+Mp _  /z 
Q - 0  “  k  ’ 

która pozwala wyznaczyć elementy orbity 
w taki sposób, aby powstała orbita o włas
ności „repeat period”.

Orbity tego typu wykorzystywane są 
przez sztuczne satelity Ziemi (np. ERS-1, 
TOPEX) mające za zadanie systematy-
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w taki sposób, aby powstała orbita o włas
ności „repeat period”.

Orbity tego typu wykorzystywane są 
przez sztuczne satelity Ziemi (np. ERS-1, 
TOPEX) mające za zadanie systematy
czną obserwację powierzchni Ziemi. Dla 
Mars Observera zaplanowane są trzy rów
nocześnie realizowane okresy „repeat pe
riod”, które pozwolą na zobrazowanie ca
łej powierzchni planety. Są to kolejno: 88/7, 
327/26, 6917/550. Ostatni z ułamków o- 
kreśla z dokładnością 1 km powrót sateli
ty do tego samego węzła orbity (tzn. nad 
ten sam punkt na równiku) po 6917-tu 
obiegach. Ułamki pierwszy i drugi speł
nione są tylko w przybliżeniu. Wartości 
liczbowe tych ułamków wynoszą kolejno: 
88/7 =  12.57142857...,
327/26 =  12.57692307...,
6917/550 =  12.57 (63).
Można je interpretować jako liczbę obie
gów satelity przypadającą na jedną mar- 
sjańską dobę słoneczną. Wartość pierw
szego ułamka została dobrana w taki spo
sób, że po 88-u obiegach satelita prze
chodzi nad punktem na równiku przesu
niętym względem punktu przecięcia płasz
czyzny pierwszego obiegu z równikiem o 
58.6 km na wschód. Drugi ułamek został 
dobrany tak, że 327 przelot satelity nad

równikiem będzie przesunięty względem 
pierwszego przelotu o 24.7 km na zachód. 
Przedstawia to rysunek 6.

Dzięki takiemu „zachowaniu” się or
bity Mars Observera po 6917 obiegach śla
dy przelotów satelity stworzą siatkę, któ
rej ścieżki będą odległe od siebie o 3.1 km, 
co pozwoli na zobrazowanie 99.9% po
wierzchni planety.

327 1 88

24.7 km 38.6 km

zachód wschód

równik

Rys. 6. Przesunięcie na równiku 88-go i 327-ego 
przelotu satelity względem 1-ego przelotu.

Badania misji wzbogacą w znaczym sto
pniu naszą wiedzę o Czerwonej Planecie, 
pozwalając na projektowanie kolejnych wy
praw do tego nowego świata. Efektem pracy 
całych zespołów ludzi i budowanych przez 
nich automatycznych próbników ma być 
załogowa wyprawa na Marsa. Badania Mars 
Observera przybliżą tę wielką przygodę 
ludzkości.

Stanisław R. Brzostkiewicz — Dąbrowa Górnicza 

OD TALESA DO KOPERNIKA (III)

Wraz z rozpadem Cesarstwa Rzymskiego i 
powstaniem Cesarstwa Bizantyjskiego nau
ka w Aleksandrii zaczęła chylić się ku u- 
padkowi. Nadchodziły dla niej trudne cza
sy, było tam coraz mniej ożywczego klima
tu, towarzyszącego twórczej pracy Ptole
meusza i jego poprzedników. Część uczo
nych aleksandiyjskich zmuszona była emi
grować do Aten (gdzie wciąż jeszcze ist
niała sławna Akademia Platońska, cho
ciaż jej także nie ominął kryzys, a dni jej 
były właściwie też już policzone). Inni w

poszukiwaniu lepszych warunków do pra
cy naukowej zawędrowali do Bizancjum, 
którego początki sięgają VII wieku p.n.e., 
kiedy to u wylotu cieśniny Bosfor do M o
rza Marmara powstała starogrecka kolo
nia. W roku 326 cesarz K o n s t a n t y n  
W i e l k i  postanowił tu przenieść stolicę 
cesarstwa i jednocześnie z tym zmienił 
nazwę miasta na Konstantynopol. Hvorzyl 
je jakby na nowo z podobnym zapałem i 
wytrwałością,co A l e k s a n d e r  W i e 1 - 
k i przed sześcioma wiekami w Egipcie.
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Zgodnie bowiem z jego życzeniem Kon
stantynopol miał być stolicą godną cesar
stwa chrześcijańskiego.

Z  czasem Konstantynopol stal się oś
rodkiem kultury greckiej na Wschodzie i 
pozostał nim aż do roku 1453, kiedy to 
miasto zostało zdobyte przez otomańskich 
Turków. Mimo tych sprzyjających warun
ków tutejszy ośrodek w ciągu tysiąclecia 
swego istnienia nie wniósł zbyt dużo do 
skarbca nauki światowej, odgrywając ra
czej rolę pogrążonego w zastoju źródła 
erudycji, aby co pewien czas przesączały 
się z niego strumyki i użyźniały w innym 
miejscu myśl ludzką. Tak więc w Konstan
tynopolu sporo uczyniono dla zachowania 
osiągnięć nauki, która przyszła do Europy 
ze Wschodu, zakorzeniła się najpierw w 
Jonii, potem przeniknęła do Aten, by na
stępnie znowu zwrócić się ku Wschodowi 
i znaleźć dogodną siedzibę w Aleksandrii. 
Niestety, nauce bizantyjskiej zabrakło już 
tego rozmachu, tutejsi uczeni zajmowali 
się głównie zagadnieniami teologicznymi i 
chociaż usilnie starali się zachować osiąg
nięcia astronomii greckiej, to jednak od 
czasu do czasu podejmowano lam próby 
powrotu do dawno już odrzuconych, pry
mitywnych poglądów na budowę świata. I 
tak na przykład w roku 535 mnich aleksan
dryjski K o s m a s  I n d i k o p l e u s t e s  
napisał dzieło Chrześcijańska topografia 
świata oparta na świadectwie Pisma Świę
tego i dowodzi w nim, że „nie można wie
rzyć świeckiej nauce, która wyobraża sobie, 
że rozumem można objaśnić świat”. Zgod
nie z jego poglądem Ziemia miała być nie
ruchoma i płaska, a pośrodku niej znaj
dowała się Palestyna, czyli Ziemia Święta. 
Wszystkie ciała niebieskie miały oczywiście 
okrążać Ziemię, ale nie zachodziły pod nią, 
lecz — poruszając się po sferach obraca
nych przez aniołów — kryły się za olbrzymią 
górę, która rzekomo miała wznosić się na 
północy. Krótko mówiąc — model ten do 
złudzenia przypominał obraz nakreślony 
niegdyś w Babilonie i najprawdopodob
niej Indikopleustes na nim się wzorował.

Te i podobne poglądy nie mogły oczy
wiście wymazać osiągnięć nauki greckiej. 
Jej tradycje były przecież wciąż żywe w 
Aleksandrii i mimo nieustannie pogarsza
jących się warunków, jeszcze w IV wieku 
żyli i działali tam uczeni tej miary, co Te -
0 n i jego sławna córka H y p a t i a .  Ona 
zwłaszcza zasługuje na szczególną uwagę 
już choćby z tego powodu, że uchodzi za 
jedyną kobietę Starożytności, która z po
wodzeniem zajmowała się naukami ścis
łymi, a w każdym razie miała na tym polu 
spore osiągnięcia. Nie znamy wprawdzie jej 
oryginalnych dziel i przypuszczalnie tako
wych nie stworzyła, bo — jak wiadomo — 
działalność ówczesnych uczonych aleksan
dryjskich ograniczała się głównie do przy
pominania, komentowania i odtwarzania 
osiągnięć naukowych dawno przebrzmia
łych epok. Ale pod tym względem Hypatia 
zdaje się wyróżniała się wśród działających 
wtedy uczonych w Aleksandrii.

Ostateczny cios nauce aleksandryjskiej 
dwa stulecia później zadali Arabowie. Oni 
to bowiem w roku 642 zdobyli Aleksan
drię i zniszczyli to, co pozostało jeszcze z 
zasobnej niegdyś biblioteki. Tfcn akt wan
dalizmu kalif Omar miał podobno uza
sadnić tym, że „jeżeli owe pisma Greków 
są zgodne z boską Księgą, to można się 
bez nich obejść i wobec tego nie zasługują 
na ochronę. Ale jeżeli” — dodawał — „za
wierają prawdę niezgodną z Koranem, 
wówczas są szkodliwe i powinny być znisz
czone”. Na szczęście nie wszyscy Arabo
wie tak myśleli, późniejsi kalifowie (taki 
tytuł nosili władcy muzułmańscy) popiera
li i opieką otaczali wszelkie nauki, szcze
gólnie zaś astronomię. Jest to zresztą cał
kiem zrozumiałe, kupcy arabscy odbywali 
przecież długie podróże przez bezludne 
krainy i musieli mieć pewne wiadomości z 
tej dziedziny, aby orientować się w terenie
1 wyznaczać kierunki drogi. Znajomość as
tronomii była też Arabom niezbędna ze 
względów religijnych, gdyż zasady islamu 
nakazywały, by każdy muzułmanin podczas 
modłów zwracał się w kierunku świętego
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miasta Mekki, a kierunek ten można było 
określić wyłącznie na podstawie obserwa
cji astronomicznych. Ponadto posługiwali 
się oni (i do dziś się posługują) kalenda
rzem księżycowym, toteż wyznawcy Pro
roka musieli pilnie śledzić ruchy Księżyca 
na niebie, gdyż od jego położenia i fazy 
zależne są daty ich świąt i postów. No i 
wreszcie u Arabów głęboko zakorzeniły 
się przepowiednie astrologiczne, a dla uło
żenia horoskopu niezbędna jest znajomość 
położenia na niebie Słońca, Księżyca i pla
net. Głównie w tym właśnie celu dokony
wano obserwacji astronomicznych i ukła
dano tablice astronomiczne. Bardzo wa
żną rolę w rozwoju astronomii i w ogóle 
kultury arabskiej zdaje się odegrał niezna
ny nam bliżej podróżnik z Indii. W roku 
773 przybył on na dwór kalifa a l - M a n -  
s u r a  i podczas udzielonej mu audiencji 
oświadczył, iż — podobnie jak inni mędr
cy ze Wschodu — potrafi przewidywać nie
które zjawiska astronomiczne i dobrze or
ientuje się na rozgwieżdżonym niebie. Za
interesowało to naturalnie kalifa, rozkazał 
przetłumaczyć parę indyjskich ksiąg, które 
przybysz z dalekiego kraju miał przy sobie.

Wtedy to właśnie uczeni arabscy do
wiedzieli się o wynalezieniu przez hindu
skich matematyków „zapisu pozycyjnego”. 
Zapis ten, dziś powszechnie stosowany w 
całym świecie, znacznie ułatwia dodawa
nie i odejmowanie liczb. Polega to — jak 
wiadomo — na tym, że na przykład cyfra 5 
oznacza pięć tylko wówczas, gdy znajduje 
się w prawej kolumnie dodawanych lub 
odejmowanych liczb. Gdy zaś przesunie
my ją o jedną kolumnę w lewo, to wtedy 
oznacza już nie pięć, ale pięćdziesiąt. Aby 
wykazać puste miejsce w kolumnie na pra
wo od cyfry określającej tę lub inną liczbę, 
używano specjalnego znaku, dziś dobrze 
wszystkim znanego zera. Okazało się to 
bardzo wygodne w liczeniu i z czasem sy
stem len został rozpowszechniony w świe
cie chrześcijańskim, eliminując w ten spo
sób trudności związane z operowaniem li
czbami zapisanymi cyframi rzymskimi. A

ponieważ ów dogodny system do Euro
pejczyków dotarł za pośrednictwem A ra
bów, używane w nim cyfry zwiemy dziś 
cyframi arabskimi. Nie trzeba chyba do
dawać, że tym sposobem liczenia zaintere
sowali się przede wszystkim astronom o
wie, którzy od niepamiętnych czasów zmu
szani są dokonywać żmudnych obliczeń. 
Po raz pierwszy nowego systemu zapisu 
użył już w IX wieku M u h a m m a d  i b n  
M u s a  a l - M a d ż u s i  a l - C h w a r i -  
z m i przy opracowaniu tablic astronom i
cznych.

W taki oto sposób Arabowie przeko
nali się o korzyściach płynących ze zna
jomości cudzoziemskich dzieł. Mogli się z 
r.ich przecież wiele nauczyć i dlatego za
częli je masowo tłumaczyć na język arab
ski, dzięki czemu tak wiele dorobku staro
żytnych mędrców dotrwało do naszych cza
sów. Na przykład kalif H a r u n  a r - R a -  
s z i d polecił nabywać księgi greckie, a pa
nujący w latach 813-833 jego syn i na
stępca kalif a 1 -  M a m u n zawierając po
kój z cesarzem bizantyjskim zastrzegł so
bie (zostało to podkreślone odpowiednią 
klauzulą w traktacie), aby dostarczono mu 
pewną liczbę greckich rękopisów. Tak się 
złożyło, że wśród nich znalazła się kopia 
dzieła Ptolemeusza, które niezwłocznie 
przetłumaczono na język arabski. Z  cza
sem zawarta w nim geocentryczna teoria 
budowy świata stała się podstawą astrono
mii wyznawców Proroka.

Ale uczeni arabscy nie ograniczali się 
bynajmniej do tłumaczenia dzieł swych 
greckich poprzedników, lecz najczęściej 
sprawdzali uzyskane z nich informacje i w 
ten sposób pogłębiali swoje wiadomości. I 
lak na przykład wspomniany wyżej kalif 
al-M amun dowiedziawszy się o dokona
nym przez Eratostenesa pomiarze Ziemi 
tak się tym zainteresował, że polecił swym 
uczonym skontrolować, czy i ewentualnie 
w jakim stopniu wyniki otrzymane przez 
greckiego astronoma są poprawne. W tym 
celu najpierw dokładnie zmierzono wyso
kość pewnych gwiazd względem miejsco-
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wego horyzontu, po czym utworzono dwie 
grupy eksperymentatorów, z których jed
na udała się w kierunku północnym, druga 
natomiast pomaszerowała w kierunku po
łudniowym. Szli oni wzdłuż tego samego 
południka tak długo, aż różnica w położe
niu tych gwiazd osiągnęła wartość jednego 
stopnia w stosunku do pierwotnego po
łożenia. Krótko mówiąc — grupy ekspe
rymentatorów oddalały się od punktu wyj
ścia dopóty, dopóki nie dzielił ich od nie
go jeden stopień szerokości geograficznej. 
Wtedy oczywiście odległość między obu 
grupami wynosiła dwa stopnie, a ponie
waż przebytą drogę zmierzyli przy pomocy 
odpowiednich tyk, na podstawie uzyska
nych danych można było obliczyć długość 
obwodu globu ziemskiego. Uzyskany w ten 
sposób wynik był zbliżony do wyniku otrzy
manego niegdyś przez Eratostenesa (we
dług pomiarów arabskich obwód Ziemi 
miał wynosić 44 000 km).

Przykład powyższy doskonale obrazuje 
metody postępowania uczonych arabskich 
i jednocześnie pokazuje sposób wzboga
cania przez nich nauki starożytnej o włas
ne wartości. Szczególnie duże osiągnięcia 
mieli oni w dziedzinie obserwacji nieba, 
dokonywanych w licznych i dobrze wypo
sażonych — jak na owe czasy — obserwa
toriach. Podstawowym instrumentem takie
go obserwatorium było astrolabium, przez 
Arabów zwane astrolabem, które w opar
ciu o wzory greckie zbudował już w VIII 
wieku niejaki I b r a h i m  a l - F a z a r i .  
Przeważnie był to pełny krąg metalowy, 
wyposażony w podziałkę kątową i prze- 
ziernicę, służącą do nastawiania na dane 
ciało niebieskie. Z  odczytań podziałki ob
liczono jego odległość kątową od zenitu, 
co w pewnym stopniu ułatwiały znajdują
ce się na powierzchni astrolabium odpo
wiednie wykresy geometryczne. Ale mimo 
tych ulepszeń astrolabium było prymityw
nym przyrządem, toteż z dużym szacun
kiem należy się odnosić do wyników, jakie 
przy jego pomocy osiągali astronomowie 
arabscy. Niekiedy dokonane przez nich po-
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miary okazują się dokładniejsze od po
miarów wykonywanych przez greckich as
tronomów za pomocą podobnie prostych 
przyrządów.

Za jednego z najgorliwszych obserwa
torów arabskich można uznać A  b u A  b - 
d u l l a c h a  M u h a m m a d a  i b n  D ż a -  
b i r a  a l - B a t t a n i e g o ,  znanego w śred
niowiecznej Europie jako A 1 b e t a n i u s 
lub A l b a t e g n i u s  (859-929). Działał 
on w mieście al-Rakka nad Eufratem, gdzie 
w latach 877-919 dokonał licznych obser
wacji ciał niebieskich i na tej podstawie 
poprawił wiele danych liczbowych Ptole
meusza. Dotyczy to przede wszystkim ta
bel służących do obliczania ruchów Słoń
ca, których dokładność znacznie przewyż
szała dane zawarte w tabelach aleksandryj
skich astronoma. Niezależnie od tego Al
bategnius dość dokładnie wyznaczył kąt 
nachylenia ekliptyki do równika, wielkość 
ruchu precesyjnego oraz opracował teorię 
ruchu Księżyca, którą później udoskonalił 
A  b u 1 W e f a (940-998). Widzimy za
tem, że astronomowie arabscy nie poprze
stawali na tłumaczeniu i przyswajaniu so
bie teorii Ptolemeusza, lecz także usilnie 
starali się ją poprawić lub nawet zmody
fikować. Działający w drugiej połowie IX 
wieku astronom bagdadzki M o h a m m e d  
i b n  K a t i r  a l - F a r a g a n i ,  wśrednio- 
wiecznej literaturze europejskiej znany ja
ko A l f r a g a n u s ,  usiłował wyznaczyć 
rozmiary Układu Słonecznego. Wyszedł on 
bowiem z założenia, iż każda planeta po
siada sferę wystarczająco szeroką, aby po
mieściła wszystkie przynależne danej pla
necie epicykle czy też inne koła pomocni
cze. Według jego obliczeń sfery poszcze
gólnych planet miały znajdować się od środ
ka Wszechświata (za jednostkę przyjęto 
promień globu ziemskiego):

Księżyc 64 i 1/6
Merkury 167
Wenus 1 120
Słońce 1220
Mars 8 867
Jowisz 14 405
Saturn 20 110

URANIA
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Do równie ciekawych wniosków na te
mat budowy Układu Słonecznego doszli 
także inni uczeni arabscy. Wystarczy wspom
nieć o poglądach działającego w Egipcie 
optyka i astronoma A b u  A l i  a l - H a -  
s a n a, w średniowiecznej Europie znane
go jako A l ha z e n  (987-1038). Pocho
dził on z Basry w Mezopotamii, lecz znacz
ną część swego życia spędził w Kairze, gdzie 
tworzył i nauczał. Opracował model budo
wy Układu Słonecznego, który mial kształt 
kulisty i składał się z 9 powłok sferycz
nych. Ślizgały się one jedna po drugiej i 
wewnątrz każdej z nich osadzone miały 
być mniejsze powłoki, zawierające na swych 
powierzchniach planety. Liczba owych po
włok była tak dobrana, aby kombinacja 
ich jednostajnych ruchów obrotowych do-

KRONIKA

Nowa „polska” planetoida

W Cyrkułami Małych Planet nr 22247 dato
wanym 4 czerwca 1993 roku ukazała się wia
domość, że Międzynarodowa Unia Astrono
miczna nadała planetoidzie o numerze katalo
gowym 4114 nazwę Jasnorzewska dla uczcze
nia wybitnej polskiej poetki Marii J a s n o r z e -  
w s k i e j  - P a w l i k o w s k i e j  (1910-1945). 
Planetoida Jasnorzewska została odkryta 19 
sierpnia 1982 roku w Obserwatorium Astro
nomicznym na górze Klet koło Czeskich Bu- 
dziejowic przez znaną czeską obserwatorkę ko
met i planetoid Z. V a v r o v ą  otrzymując pro
wizoryczne oznaczenie 1982 QB1. W 1988 ro
ku amerykański astronom D. W. E. G r e e n  
zidentyfikował ją z obiektami obserwowanymi 
w latach 1970 i 1978, a jej orbitę wyznaczył 
ostatnio E. B o w e l  1 na podstawie 24 pozycji 
uzyskanych podczas 5 opozycji w latach 1970- 
1990. Okazało się, że (4114) Jasnorzewska o- 
krąża Słońce po typowej dla tych ciał niebies
kich orbicie. Jej wielka półoś jest równa 2.5 j. 
a., a mimośród wynosi 0.20. Płaszczyzna orbity 
jest nachylona do płaszczyzny ekliptyki pod ką
tem 7°. Okres obiegu wokół Słońca wynosi 4 
lata. Planetoida ma jasność absolutną 13.7 mag. 
Zgodnie ze zwyczajem nazwę planetoidy za
proponowała jej odkrywczyni.

K  Z

koła różnych osi wyjaśniała obserwowane 
na niebie ruchy planet, Słońca i Księżyca. 
Ogółem model Alchazena zawierał 47 wza
jemnie stycznych sfer, czyli ich liczba była 
prawie taka sama, jak w modelu Arystote
lesa. Nie był to więc pomysł zbyt nowator
ski i nie miał większego wpływu na rozwój 
astronomii, a wspominamy o nim jedynie 
jako o jeszcze jednej ciekawostce w dzie
jach myśli ludzkiej.

Alhazen w pełni jednak zasłużył na mia
no znakomitego uczonego arabskiego. Po
zostawił przecież w spadku znakomite, wy
soko cenione przez średniowiecznych u- 
czonych Europy dzieło o optyce. Tb na nim 
głównie opierał się nasz W i t e l o  przy 
opracowaniu swej Optyki (Perspectiva).

Finał misji Mars Observer

21 sierpnia 1993 roku, na trzy dni przed do
tarciem do Marsa, NASA utraciła kontakt z 
sondą Mars Observer (MO). Oczekiwany syg
nał nie dotarł do żadnej z naziemnych stacji 
śledzących pojazd! Co 20 minut nadawano se
rie poleceń nakazujących ponowne nawiązanie 
łączności — bez skutku. Przez parę dni liczo
no jeszcze na to, że zostanie uruchomiony spe
cjalny system awaryjny włączający nadawanie 
automatycznie po dotarciu do Czerwonej Pla
nety. Niestety i te nadzieje zawiodły. Dziś już 
wiadomo, że należy się pogodzić z utratą son
dy. Stało się to prawdopodobnie na skutek za
montowania wadliwego tranzystora na jej po
kładzie — tranzystor z tej samej serii spowo
dował wstrzymanie (w czerwcu br.) wystrzele
nia innej sondy NASA. Ale wtedy Mars O b
server był już oddalony o zaledwie 55 dni od 
Marsa. Wadliwy tranzystor zamontowany był 
w tzw. centralnym zegarze. Źle odmierzany czas 
spowodował złe wykonywanie rozkazów przez 
komputer i stąd kłopoty. A  zapasowego zega
ra zabrakło! Co jednak się stało z sondą? Al
bo doleciała do celu i nie dowiemy się, co mie
rzy, albo przeleciała koło Marsa (i za około 2 
lata znów koło niego przeleci), albo wybuchła 
(bo umilkła w momencie wyhamowywania przed 
Marsem, kiedy trzeba było do silników dostar-
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czyć sprężone paliwo). Biorąc pod uwagę tę 
ostatnią możliwość — obserwatorium na H a
wajach próbowało szukać wybuchu w podczer
wieni, ale gęste chmury uniemożliwiły obser
wacje. Strata tej akurat sondy spowoduje ta
kże stratę około połowy naukowych wyników 
marsjańskiej sondy rosyjskiej, która, po wystrze
leniu w 1994 roku, miała skorzystać z danych 
MO. Pocieszać się można tym, że NASA pla

nuje wystrzelenie w 1996 roku „duplikatu” MO  
zbudowanego z zapasowych części. M oże wte
dy wszystkie wadliwe elementy zostaną wymie
nione PRZED startem — warto bowiem pod
kreślić, że NASA od lat, dokładniej od czasu 
awarii w 1967 roku, nie miała kłopotów PO 
starcie sond.

MSK

KRONIKA HISTORYCZNA

Helena Kazimierczak-Połońska 
(1902- 1992)

Niedawno minął rok od śmierci, w dniu 30 
sierpnia 1992 roku w St. Petersburgu, H e
leny K a z i m i e r c z a k - P o ł o ń s k i e j .  
Była wybitnym astronomem i to wystar
czyłoby już za uzasadnienie ukazania jej 
postaci na łamach Uranii. Chęć przybliże
nia jej naszym czytelnikom wynika jednak 
przede wszystkim stąd, że aż do roku 1945 
los związał ją w przedziwny sposób z Pol
ską, a także dlatego, że przez całe życie 
obdarowywała swą przyjaźnią wielu Pola
ków, w tym oczywiście niejednego z pol
skich astronomów. Mając szczęście do nich 
należeć czuję się w obowiązku utrwalić — 
choćby w zarysie — jej ciekawą biografię 
oraz próbować uchylić rąbka niezwykłości 
jej życia i dzieła.

Helena Iwanowna Połońska urodziła 
się 21 listopada 1902 roku w miejscowości 
Sielec na Wołyniu w rodzinie ziemiańskiej. 
Szkołę ukończyła w Łucku. W roku 1922 
rozpoczęła studia astronomiczne na U ni
wersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, a 
po ich ukończeniu w 1928 roku została 
asystentką prof. Marcina E r n s t a  w 
Obserwatorium Lwowskim. W 1931 roku 
przeniosła się do Warszawy i rozpoczęła 
pracę w Obserwatorium Astronomicznym 
Uniwersytetu Warszawskiego. Ówczesny 
dyrektor tego Obserwatorium prof. Michał 
K a m i e ń s k i  tak to odnotowuje w „Za
rysie dziejów Obserwatorium Warszaw
skiego 1815-1945” (Studia i Materiały z

Dziejów Nauki Polskiej, Zeszyt 2, 1959): 
„Mieszkając w jednym z pokoików gma
chu, wykonywała z tego tytułu pewne pra
ce dla Obserwatorium. Brała mianowicie 
udział w obliczeniach efemeryd par Piew- 
cowa dla dokładnych wyznaczeń szerokoś
ci geograficznych oraz w badaniach nad 
ruchem komety Wolf I w sferze oddziały
wania Jowisza w roku 1922. Zastosowała 
do tego przypadku zmodyfikowaną przez 
siebie metodę całkowania liczbowego Nu-
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merowa. Za pomocą tej metody obliczyła 
perturbacje w ruchu jowicentrycznym ko
mety za rok 1922, wywołane przez Słońce 
i inne planety. Zaletą tej metody jest to, iż 
pochłania ona zaledwie 20% tego czasu, 
który jest potrzebny do obliczenia pertur
bacji w ruchu heliocentrycznym komety 
dla tego samego okresu. Główne wyniki 
jej obliczeń podane są w Warsaw Reprint 
nr 30,1935 r.” Uwieńczeniem tej pracy był 
stopień naukowy doktora filozofii w za
kresie astronomii uzyskany na Uniwersy
tecie Warszawskim w 1936 roku na pod
stawie rozprawy pt. O planetocentrycznym 
ruchu komet.

Drugim ważnym wydarzeniem w życiu 
Heleny Połońskiej w 1936 roku był ślub z 
Polakiem, Leonem K a z i m i e r c z a -  
k i e m, o czym jednak oficjalne biografie 
publikowane w wydawnictwach radzieckich 
nie wspominają. W maju 1937 roku uro
dził się ich syn Sergiusz. W życiu Heleny 
Kazimierczak-Połońskiej otwiera to no
wy okres naznaczony troskami macierzyń
stwa i tragicznymi wydarzeniami, które 
przyniósł wybuch wojny we wrześniu 1939 
roku. Trudno dziś już odtworzyć szczegóły 
losów wojennych młodego małżeństwa z 
dzieckiem. Wiadomo tylko, że od stycznia 
1940 roku Helena Kazimierczak-Połoń- 
ska figuruje na liście pracowników ówczes
nego Instytutu Astronomicznego Uniwer
sytetu Lwowskiego. Na początku 1944 ro
ku ulega usilnym prośbom przebywające
go wówczas w Warszawie męża i przyjeż
dża do niego z dzieckiem oraz chorą mat
ką. Ale wybuch Powstania Warszawskiego 
ponownie rozdziela rodzinę: Helena z syn
kiem znajdują schronienie na wsi pod War
szawą, podczas gdy jej mąż z teściową po
zostają w og< miętej powstaniem stolicy. 
Gehennę tamtych dni — walki o przeży
cie, bezskutecznych poszukiwań męża wy
wiezionego przez Niemców po upadku po
wstania do obozu jenieckiego pod Wied
niem, niemal cudownego odnalezienia mat
ki i wreszcie jakże trudnej decyzji wyjazdu 
do Związku Radzieckiego na początku

1945 roku — Helena Kazimierczak-Po- 
łońska upamiętniła w dotychczas nie opu
blikowanych opowiadaniach, stanowiących 
zbeletryzowane wspomnienia spisane już 
u schyłku życia w połowie lat osiemdzie
siątych.

Czytelników Uranii może zaintereso
wać ciekawy szczegół tych wspomnień. 
Okazuje się, że ich Autorka była jeśli nie 
pierwszym, to z pewnością jednym z pier
wszych astronomów, który stanął na rui
nach Obserwatorium Astronomicznego w 
Alejach Ujazdowskich w Warszawie po u- 
padku powstania. Warto przytoczyć jej sło
wa, którymi opisuje to co zobaczyła: „Ob
serwatorium było kompletnie zburzone. 
Nie pozostało nawet śladu po kopułach 
astronomicznych, pracowniach, mieszka
niach, głównym wejściu. Odsłonięte zo
stały podziemia gdzie poniewierały się po
gruchotane i bezkształtnie powyginane 
części metalowe teleskopów, potłuczone i 
roztopione szkła obiektywów i okularów, 
od których rozchodziły się w najrozmait
szych kierunkach świetliste smugi, jak 
przy stapianiu się mettoroidów przelatu
jących przez atmosferę ziemską podczas 
deszczu gwiazd spadających. Tb był prze
rażający obraz, przy którym widok włas
nego domu wysadzonego dynamitem wy
dawał się czymś błahym.”

Wyjazd z Warszawy w końcu kwietnia 
1945 roku był jedną z najtrudniejszych de
cyzji w życiu Heleny Kazimierczak-Połoń
skiej. Mąż, z którym zdołała wprawdzie 
nawiązać kontakt korespondencyjny, po
zostawał jeszcze w niemieckim obozie je
nieckim. Pomna wcześniejszych z nim uz
godnień uznała jednak, że niezależnie od 
dalszego rozwoju sytuacji jej miejscem, ja
ko prawosławnej, jest Ruś. Skorzystała 
więc z jedynej nadarzającej się okazji wy
jazdu i po długiej oraz uciążliwej podróży, 
w pierwszym dniu po kapitulacji Niemiec, 
wysiadła z pociągu w Chersonie nad Dnie
prem. Tam szybko i bez przeszkód zna
lazła zatrudnienie w Instytucie Pedagogi
cznym, czyli wyższej szkole kształcącej na-
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uczycieli. Rozpoczął się okres wyczerpu
jącej pracy, zmagań z trudnościami powo
jennej radzieckiej codzienności, usilnych 
starań o przyjazd męża i wreszcie walki o 
życie coraz bardziej zapadającego na zdro
wiu dziecka. Sukcesom w działalności pe
dagogicznej towarzyszą jednak absurdal
ne i nie do pokonania bariery w sprawach 
życiowych. Mimo niewiarygodnych wysił
ków z obu stron nie połączyła się już nigdy 
z mężem, który nie otrzymał pozwolenia 
na wyjazd do Związku Radzieckiego. Nie 
zdołała też uratować syna, który w tra
gicznych okolicznościach zmarł w czerwcu 
1948 roku.

Przygnieciona ciężarem nieszczęść He
lena Kazimierczak-Połońska korzysta z 
zaproszenia ówczesnego dyrektora Insty
tutu Astronomii Teoretycznej Akademii 
Nauk ZSRR w Leningradzie prof. M. F. 
S u b b o t i n a  i we wrześniu 1948 roku 
opuszcza Chersoń rzucając się w wir pracy 
naukowej w placówce, uchodzącej wtedy 
za jeden z najsilniejszych ośrodków astro
nomicznych Związku Radzieckiego. Ponie
waż władze radzieckie nie uznały jej dok
toratu uzyskanego na Uniwersytecie War
szawskim w 1936 roku, szybko przygoto
wuje kolejną dysertację pt. Ciasne zbliże
nia komet z planetami, na podstawie któ
rej Rada Naukowa Głównego Obserwato
rium Astronomicznego Akademii Nauk 
ZSRR w Pułkowie nadaje jej we wrześniu 
1950 roku stopień kandydata nauk.

Ogromne zaangażowanie się w pracę 
naukową nie trwa jednak długo. W 1952 
roku Helena Kazimierczak-Połońska zo
staje oskarżona o szpiegostwo i areszto
wana. Rozprawa sądowa wykazuje jednak 
absurdalność stawianych jej zarzutów i po 
ośmiomiesięcznej więziennej poniewierce 
zostaje zwolniona. Nie może jednak wró
cić do pracy w Instytucie Astronomii Tfeo- 
retycznej lecz zostaje zatrudniona jako wy
kładowca analizy matematycznej i astro
nomii w katedrze fizyki Instytutu Peda
gogicznego w Odessie. Powrót do Lenin
gradu i działalności naukowej w zakresie

badań ruchów komet stał się możliwy do
piero w październiku 1956 roku.

Ruch komet okresowych od dawna in
trygował astronomów. Jest to jeden z kla
sycznych problemów mechaniki nieba, któ
remu — od czasu ukazania się słynnej roz
prawy Edmunda H a l  le y  a — poświę
cono wiele trudu udokumentowanego li
cznymi publikacjami. Dogłębna znajomość 
literatury naukowej dotyczącej tego zaga
dnienia oraz doświadczenie zdobyte prze
de wszystkim podczas pracy w Warszawie 
pod kierunkiem prof. Michała Kamień
skiego umożliwiły Helenie Kazimierczak- 
Połońskiej dostrzeżenie i wykorzystanie 
możliwości, które stwarzało pojawienie się 
na przełomie lat pięćdziesiątych i sześć
dziesiątych elektronicznej techniki obli
czeniowej. Była ona jednym z nielicznych 
astronomów swego pokolenia, którzy nie 
tylko zrozumieli specyfikę narzędzia, ja
kim jest komputer, ale również szybko po
siedli praktyczną umiejętność programo
wania (które nie było takie proste jak dzi
siaj, gdyż musiało być wykonywane w tzw. 
kodzie wewnętrznym maszyny). Ogromna 
energia i niewiarygodna wprost pracowi
tość doprowadziły więc wkrótce do wyni
ków, które Helenie Kazimierczak-Połoń- 
skiej i ośrodkowi leningradzkiemu przy
niosły rozgłos i uznanie światowej społecz
ności astronomicznej. Dowodem tego mo
że być bardzo wysoko oceniona dysertacja 
pt. Teoria ruchu komet krótkookresowych i 
zagadnienie ewolucji ich orbit, na podsta
wie której Helena Kazimierczak-Połoń
ska uzyskała w czerwcu 1968 roku stopień 
naukowy doktora (co jest mniej więcej rów
noważne naszej habilitacji), a także wy
różnienie jej w 1968 roku prestiżową w 
Związku Radzieckim nagrodą im. F. A. 
Bredichina, którą Prezydium Akademii 
Nauk ZSRR przyznawało co trzy lata jed
nemu szczególnie zasłużonemu dla nauki 
astronomowi. Do tych sukcesów można 
jeszcze dodać powierzenie Helenie Kazi- 
mierczak-Połońskiej naukowego kierow
nictwa i redakcji materiałów z 45 Sympo-
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zjum Międzynarodowej Unii Astronomi
cznej na temat ruchu, ewolucji orbit i po
chodzenia komet, które odbyło się w Le
ningradzie w sierpniu 1970 roku.

Przedmiotem szczególnych zaintereso
wań Heleny Kazimierczak-Połońskiej byl 
wpływ zbliżeń komet krótkookresowych 
do wielkich planet na ewolucję ich orbit. 
Spośród licznych jej publikacji na ten te
mat wspomnieć warto przede wszystkim o 
prawie dwustustronicowej monografii, któ
ra ukazała się w 1961 roku jako tom VII 
Prac Instytutu Astronomii Teoretycznej (Tru
dy ITA). Zawiera ona szczegółowy prze
gląd i analizę wszystkich zbliżeń do Jowi
sza znanych komet krótkookresowych, ja 
kie nastąpiły w latach 1770-1960. Do dziś 
jest to kopalnia najprzeróżniejszych wia
domości o badaniach ruchów komet. Naj
więcej trudu w swych pracach poświęciła 
komecie Wolfa I, którą zaczęła się zajmo
wać jeszcze w Warszawie pod kierunkiem 
prof. Michała Kamieńskiego, wybitnego ba
dacza jej ruchu, i pozostała jej wierna przez 
wszystkie lata swej aktywności naukowej. 
Dawniej, gdy obliczenia trzeba było wyko
nywać ręcznie, wnikliwe poznanie ruchu 
jednej komety okresowej pochłaniało nie
raz całe życie poświęcającego się takiej pra
cy astronoma. Dzieło M. Kamieńskiego 
może być tego najlepszym przykładem. 
Kontynuatorką jego dokonań była H. Ka- 
zimierczak-Połońska. Do najbardziej zna
nych jej prac na ten temat należą artykuły 
opublikowane w 1967 roku w XII tomie 
Prac Instytutu Astronomii Teoretycznej oraz 
monografia ruchu tej komety w okresie 
stu lat od odkrycia w roku 1884, która 
ukazała się w 1982 roku jako tom XVIII 
Prac Instytutu Astronomii Teoretycznej. M o
nografia ta, poświęcona pamięci M. Ka
mieńskiego, jest jakby zwieńczeniem as
tronomicznej twórczości osiemdziesięcio
letniej już Autorki.

Helena Kazimierczak-Połońska nie za
pisała się w historii astronomii jakimś błys
kotliwym odkryciem. Ttwałej wartości jej 
bogatego dorobku należy jednak upatrywać

przede wszystkim w niezwykle głębokich 
analizach procesów numerycznych zwią
zanych z badaniem ruchu komet okreso
wych. Sięgać do nich powinni dziś badacze, 
oszołomieni nieraz współczesnymi możli
wościami obliczeniowymi, aby dostrzec i 
zrozumieć różne subtelności i niebezpie
czeństwa, które kryją w sobie tak skompli
kowane zagadnienia rachunkowe, jak np. 
wyznaczanie orbity komety na podstawie 
wielu jej obserwacji pozycyjnych czy też 
całkowanie równań ruchu komety z uw
zględnieniem wszystkich czynników zakłó
cających ten ruch. Ogromna erudycja i do
świadczenie Autorki tych dociekań mogą 
wiele nauczyć i ustrzec przed zbyt pocho
pnym formułowaniem wniosków.

Obraz postaci Heleny Kazimierczak- 
Połońskiej byłby niepełny gdyby pominąć 
kwestię jej religijności. Była osobą głębo
ko wierzącą i niewątpliwie to właśnie sta
nowiło główne źródło niespożytej energii 
i niezwykłej pogody ducha, które — mimo 
tylu przeciwności losu — zawsze z niej 
emanowały. Swą wiarę i przynależność do 
cerkwi prawosławnej traktowała bardzo po
ważnie i nigdy nie próbowała jej ukrywać. 
Nie ułatwiało to oczywiście życia w ów
czesnej rzeczywistości rosyjskiej i wiele nie
stety kosztowało. Pozostała jednak wierna 
swym przekonaniom i swemu powołaniu, 
którym — jak sama sformułowała we wspo
mnianych już wyżej opowiadaniach — by
ła „pełna poświęcenia służba Bogu, Oj
czyźnie, nauce i młodzieży”. Tak posta
wione sobie cele realizowała z zadziwia
jącą konsekwencją, czym zyskiwała szacu
nek i uznanie nawet tych, którzy takiej 
postawy nie rozumieli.

Zasadniczy wpływ na duchowość H e
leny Kazimierczak-Połońskiej wywarł wy
bitny rosyjski filozof i teolog prawosław
ny pierwszej połowy XX wieku Sergiusz 
B u ł g a k o w ,  z którym w młodości się ze
tknęła. Zaciągnięty wtedy wobec niego dług 
wdzięczności, o którym niejednokrotnie 
wspominała, spłaciła pod koniec życia pi
sząc obszerną jego biografię. Pierwsza jej



278 URANIA 10/1993

część została opublikowana pod pseudo
nimem „Monachinia Jelena” w periodyku 
Patriarchatu Moskiewskiego Bogosłowskije 
Trudy w 1986 roku (tom 27, str. 107-194). 
Po wycofaniu się z aktywnego życia nau
kowego w Instytucie Astronomii Teorety
cznej na początku lat osiemdziesiątych po
świecą się już całkowicie pracy dla kościo
ła. Świadoma ogromu spustoszeń w cerk
wi rosyjskiej, która zamiast rozwoju jest 
skazana na walkę o przetrwanie, usiłuje 
przede wszystkim działać na rzecz podnie
sienia poziomu intelektualnego i formacji 
duchowieństwa m. in. prowadząc wykłady 
w leningradzkiej Akademii Duchownej i 
pisząc do nich skrypty. Głosi za Bułgako- 
wem prymat wolności i miłości nad władzą 
i posłuszeństwem, potrzebę wychowywa
nia człowieka do odpowiedzialności, ko
nieczność odejścia od polityki i powrotu 
do korzeni chrześcijaństwa, otwartość ha 
dążenia ekumeniczne w świecie.

Warto wreszcie wspomnieć, że Helena 
Kazimierczak-Połońska była wielką miło
śniczką muzyki. Nie tylko należała do sta

łych bywalców petersburskich sal koncer
towych ale również współorganizowała wy
stępy różnych artystów. Stąd zapewne przy
jaźń, która ją łączyła z Witoldem M a ł - 
c u ż y ń s k i m ,  zmarłym w 1977 roku wy
bitnym polskim pianistą. Wiadomo, że p ro
wadzili bogatą korespondencję ale czy ich 
listy się zachowały?

W końcu 1987 roku Helena Kazimier
czak-Połońska straciła wzrok, a postępu
jący niedowład nóg wkrótce przykuł ją na 
stałe do łóżka. Osobie tak zawsze czynnej 
i pełnej energii trudno było się pogodzić z 
całkowitym uzależnieniem od przyjaciół w 
podaniu czegoś do zjedzenia, przeczyta
niu książki lub ciągle napływającej kore
spondencji, napisaniu pod dyktando ja
kiegoś listu itp. Nigdy jednak z jej ust nie 
padły jakieś skargi czy żale. Gdy po raz 
ostatni odwiedziłem ją w maju 1991 roku 
usłyszałem wypowiedziane z uśmiechem 
na twarzy słowa: „teraz całą duszą żyję już 
na Golgocie i stamtąd biorę siły”.

Krzysztof Ziolkowski

PORADNIK OBSERWATORA 

Całkowite zaćmienie księżyca 1993 XI 29
Pod koniec listopada br. dojdzie do zać
mienia Księżyca, które w Polsce będzie 
ostatnim tego rodzaju zjawiskiem przed 
dłuższą przerwą.

Nad ranem 29 listopada Księżyc zacz
nie się zanurzać w cieniu Ziemi (tab. 1, 
rys. 1). Niestety, już w tym czasie nasz 
satelita będzie się znajdować dość nisko 
nad zachodnim horyzontem, zniżając się 
coraz bardziej. Zaćmienie częściowe bę
dzie zatem obserwowane w pogarszających 
się z każdą chwilą warunkach, zaś zaćmie
nie całkowite rozpocznie się krótko przed 
zachodem Księżyca (tab. 2, rys. 2). Ponie
waż w dodatku zbliża się wschód Słońca, 
na rozjaśnionym niebie całkowicie zaćmio
nego Księżyca może się w ogóle nie uda 
dostrzec.

Mimo to warto obserwować przynaj
mniej zaćmienie częściowe i wędrówkę cie
nia po tarczy księżycowej (rys. 3).

Rys. 1. Przejście Księżyca przez cień i półcień Ziemi 
w dniu 29 listopada 1993 r.
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Rys. 2. Widok zaćmienia nad horyzontem w środkowej Polsce. Zaznaczono pozycje Księżyca od 5h45m do 
7h00m c. s. e. co 15 minut. Tarcza Księżyca powiększona na rysunku 3 razy.

W czasie trwania zaćmienia częściowe
go, gdy jego faza będzie już znaczna, doj
dzie do ciekawego zakrycia gwiazdy przez 
tarczę Księżyca. Zakryciu ulegnie miano
wicie dość jasna gwiazda ZC 628 (+4.8 
mag.) z konstelacji Byka.

Blask Księżyca będzie znacznie ogra
niczony, co ułatwi obserwację. Z  drugiej 
jednak strony poważną przeszkodą może 
się stać mala wysokość nad horyzontem, 
szczególnie przy lekko zachmurzonym nie
bie lub zamgleniach.

Gwiazda skryje się na niezbyt długo za 
północnym brzegiem tarczy Księżyca (tab. 
3). Zjawisko będzie jeszcze ciekawsze w 
skali kuli ziemskiej. Będzie je bowiem moż
na obserwować jako brzegowe i to zara
zem przy północnym i południowym ciem
nym brzegu Księżyca. Sytuacja taka może 
mieć miejsce jedynie podczas zaćmień, bo
wiem normalnie zakrycie brzegowe może 
być obserwowane przy ciemnym brzegu 
tylko z jednej strony tarczy — przy brzegu 
przeciwległym następuje już na tle oświet
lonych fragmentów powierzchni Księżyca.

Tym razem północna granica zakrycia 
przebiega przez Norwegię, Szwecję i Li
twę (na Litwie jednak Księżyc będzie tuż

Rys. 3. Izochrony wejścia Księżyca w cień w czasie 
środkowo-europejskim.
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Tabela 1. Efemeryda całkowitego zaćmienia Księżyca 29 listopada 1993 r. Momenty w 
czasie środkowo-europejskim.

Lp. Zjawisko Moment Hk Ak Hs

1. Początek zaćmienia półcieniowego 4h27n'l +24° + 93° -26°
2. Początek zaćmienia częściowego 5 40.4 + 14 + 105 -15
3. Początek zaćmienia całkowitego 7 02.2 + 3 + 121 - 4
4. Maksimum zaćmienia (1.092) 7 26.1 0 + 125 0

Dalsze fazy zaćmienia następują w Polsce pod horyzontem.

Oznaczenia:
Ht, At -  wysokość i azymut Księżyca dla Łodzi; azymut liczony od południa. 
Hs — wysokość Słońca dla Łodzi.

Tabela 2. Zachód Księżyca i wschód Słońca dla wybranych miejscowości w Polsce. 
Momenty w czasie środkowo-europejskim (zimowym).

Lp. Miasto Zachód Księżyca Wschód Słońca

1 Warszawa 7h23m 7h20m
2 Łódź 7 27 7 26
3 Wrocław 7 34 7 32
4 Poznań 7 40 7 38
5 Kraków 7 17 7 16
6 Gdańsk 7 44 7 41
7 Olsztyn 7 33 7 31
8 Lublin 7 12 7 10
9 Szczecin 7 56 7 53

Tabela 3. Efemeryda zakrycia gwiazdy ZC 628 przez Księżyc dla wybranych miast w 
Polsce. Momenty w czasie środkowo-europejskim (zimowym).

Lp. Miasto Zakrycie Odkrycie
1. Warszawa 6h24.8m 6 h50.2ra
2. Łódź 6 24.2 6 52.8
3. Wrocław 6 23.6 6 56.6
4. Poznań 6 23.4 6 53.5
5. Kraków 6 24.5 6 56.5
6. Gdańsk 6 24.5 6 46.6
7. Olsztyn 6 25.2 6 46.4
8. Lublin 6 25.1 6 51.2
9. Szczecin 6 22.6 6 52.9

Kąt pozycyjny od północnego brzegu tarczy Księżyca wyniesie odpowiednio 35° dla 
zakrycia i 330° dla odkrycia, zaś kąt pozycyjny od zenitu — 357 i 290°.
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nad horyzontem) zaś granica południowa 
— przez Saharę. Miłośnicy astronomii pla
nują przeprowadzenie obserwacji na obu 
granicach zakrycia.

Obserwacje tego typu zakryć umożli
wiają precyzyjne ustalenie widomej śred
nicy Księżyca na kierunku N-S, czyli tej, 
której nie można określić z obserwacji stan
dardowych zakryć gwiazd.

„As” — niebo na ekranie I*C
„As” jest programem opartym na znanym 
i cenionym katalogu gwiazd Bright Star 
Catalogue. Katalog ten zawiera prawie 
10 000 gwiazd w tym oczywiście wszystkie 
widoczne gołym okiem.

Program zapewnia dostęp do pełnej in
formacji katalogu, w którym podane są 
między innymi: oznaczenie gwiazdy, jej 
współrzędne, jasność, typ widmowy, ruch 
własny, odległość, prędkość radialna, pręd
kość rotacji, zaś dla gwiazd wielokrotnych 
różnica jasności, separacja, ilość składni
ków. Wyszczególnione są także gwiazdy 
zmienne i zaćmieniowe.

Możliwy jest również dostęp do bardzo 
obszernego uzupełnienia katalogu (Re
marks) gdzie znajduje się wiele cennych, 
szczegółowych informacji na temat gwiazd. 
Bogactwo dostępnej informacji to wielki 
atut programu. Zazwyczaj podaje się tyl
ko to co jest niezbędne do sporządzenia 
mapy, czyli danych o współrzędnych i jas
ności nieba.

Dodatkowym źródłem danych są nie
wielkie katalogi ważnych dla miłośników 
astronomii obiektów. Wśród nich są kata
logi: gwiazd zmiennych, gwiazd zaćmie
niowych, gromad gwiazdowych, mgławic, 
galaktyk, gromad galaktyk, katalog Mes- 
siera, katalog rojów meteorów, lista nazw 
gwiazdozbiorów oraz liczący 600 pozycji 
spis nazw gwiazd.

Istotną cechą programu jest ciągle ak
tywna dwukierunkowa łączność między ka
talogiem i mapą. Możliwe jest więc zo
rientowanie się w położeniu na niebie do-

O ile listopadowe zaćmienie nie bę
dzie możliwe do zaobserwowania (co w 
naszym klimacie jest, niestety, prawdopo
dobne), do następnego dobrze widoczne
go trzeba będzie poczekać aż do 3/4 kwiet
nia 1996 r.

Marek Zawilski

wolnej pozycji katalogu lub też sięgnięcie 
po dane katalogowe dowolnego wskaza
nego na mapie obiektu.

W programie dostępne są obszerne ob
jaśnienia dotyczące jego obsługi, a także 
objaśnienia przedstawianych danych. Do 
programu dołączony jest obszerny spis.

Świadomym założeniem autorów pro
gramu było wielkie zróżnicowanie jego mo
żliwości. Od astronomicznego elem enta
rza do poziomu Uniwersytetu czyli po
cząwszy od umożliwienia poznania nieba 
zupełnie początkującym poprzez pomoc 
w zaplanowaniu obserwacji czy lekcji (przy
gotowanie wydruków mapek, wyciągów da
nych), aż po przebogaty w wiedzę o gwiaz
dach katalog, wyposażony w narzędzia po
zwalające na sprawne jego przeglądanie, 
wyszukiwanie gwiazd o zadanych własnoś
ciach, natychmiastową lokalizację gwiaz
dy na niebie itp.

W jakim stopniu zamierzenia zostały 
zrealizowane — ocenią użytkownicy. Być 
może jednak przedstawione (na drugiej i 
trzeciej stronie okładki oraz obok) stany 
programu pozwolą i Czytelnikom Uranii, 
choć częściowo, dokonać takiej oceny.

Wymagania sprzętowe: IBM (640 Kb) 
lub kompatybilny; Herkules, EGA/VGA; 
dysk twardy, koprocesor bardzo wskazane.

Program może być instalowany na twar
dym dysku (3 Mb miejsca) lub też może 
być uruchamiany ze stacji dyskietek. Praca 
programu zainstalowanego na dysku twar
dym jest znacznie szybsza i dostępne są 
wszystkie zbiory programu. Aby zapewnić
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Nr 1 RoJ«
Nazwa
Perseids

Meteorów
Okres Widz. 

23.VI - 22.VIII
Max. 

12.VIII
VCkm/s] NCn/h3

60 60

Nr 2 Gromady Otwarta 
RA -2000- DEC 
2 19.0 +57 9 
2 22.4 +57 7

Nr 3 Mgławice Planetarne 
RA -2000- DEC NGC(IC) Con Typ 

23 25.9 +42 30 7662 And IV+IIIa

NGC Mess Con DC' 3 mph rCkpc] DCpc] m5 N
869 Per 36 4.3 1.90 16.9 9.3 350
884 Per 36 4.3 2.0 14.2 9.3 300

DC' 3 
0.5

mc
8.9

mł Sp rCkpcD Uwagi 
12.5 Pe 0.6

Nr 4 Galaktyki 
RA -2000- DEC NGC(IC) 
2 34.1 +30 37 598

Mes* Con 
33 Tri

numer HRi 936
Oznacz i 26 2 PER

numer HDi 19356
Podczerwi 1

ADSi 2362
Var: 02 PER

RA (2000): 3 S 10.1
D E C (2000)i + 40 57 21

Vl 2.12 mag
B-Vi -0.05 mag
U—Bi -0.37 mag
R- I i -0.03 mag
Spi B8V

PM (RA): 0.003
PM(DEC)i 0.002

P a r : 0.045"
Vr i 4SB0 km/s

Vsin (i > i 65 km/s
ml-m2i 8.3 mag

Se p : 81.9"
Składniki i AD

Liczebni 6
Uwagi i *

Typ
Scd

Sp
A7

DC' 3 
83*53

mph
6 . 2

rCMpc] Mabs 
0.7 -18.70

Vr
-12

u w a g  i i 
936 Ni 

on Stari El 
C j 
S i

V A R i

ALGOL; Gorgona| Gorgonea Primal Dem 
Ghoul.
Color exceti E(B-V) “ +0.03.
BBV+G.
ADS 2362A is the prototype Algol st 

ar, first discovered as variable by Montanari i 
n 1669. The first period determined b Goodricke 
in 17B3 who also interpreted the variations as 
due to eclipses. The prototype star proves to 

be a more complicated system than most of the A 
lgol type stars. A compact triple system with s 
eparation of the components well under 0.1"; Th 
e components usually designated Algol A, B, C, 
sometimes A, a, P. Two formerly additionally de 
signated components D and E, inferred on the ba 
sis of an apparent 32 year apsidal motion, are 
now considered spurious. These various Algol co 
mponents must not be confused with the visual c 
omponents ADS 2362 B-E, optical companions at m 
uch greater distances from A. ADS 2362A, EA 2.1 
2 - 3.40V, 2.86732442d, abrupt period changes.
Orbital and rotation periods synchronized. Rot 

ational velocity 65k/s. Radio flares extending 
to about 1 A.U., not associated with X-ray act 

ivity. Radio flare activity appears correlated 
with period discontinuities, attributed to "sta 
rquakes." Mass flow from K to B8 component at r 
ate of 1.8x109+9-89 solar masses/year. Possible 
circumstel1ar material associated with radio o 

r H9Greek(a emission.
SBi Algol ABxCi 1.8613y, K 12.0k/s, VS- 

909 +3.7k/s, msin9+9391 3.91, asini 109. Spectr 
a B8V, G5IV, Am. Mass Algol AB, 5.3 suns| C, 1. 
8 suns. Circumstellar gas fills Roche lobe of h 
ot component. ADS 19356Ai 2.8673d, K 44.0k/s, 
V9-909 var., asini 1.73.

Di A* var. B8V, l.B73y, a ■ 0.015". A 
pparent apsidal period 2B.4y. Resolved by spec 
kle interferometryi sep. 0.0B6", 2-3v fainter t 
han primary. This may be Algol C. Four visual c 
ompanions all opticali B, 12.7v at 59"| C, 12.

Program daje możliwość robienia notatek na dysku lub bezpośrednio na drukarce. Mapa która powstaje ze 
skopiowania ekranu zawierać może wprowadzone na nią oznaczenia, pozwalające jednoznacznie kojarzyć 
wynotowane dane z  obiektem.

sobie możliwość pracy ze stacji dyskietek Autorami programu są: Andrzej Brani- 
w zamówieniu podać należy objętość obu cki i Lech Kaniowski, pracownicy Filii Uni- 
dyskietkowych napędów. wersytetu Warszawskiego w Białymstoku.
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Program został zakupiony przez firmę 
„Zephyr Services” do dystrybucji w USA.

Zainteresowani programem mogą skła
dać zamówienia pod adresem: KompAS, 
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 9/61, 15-888 
Białystok. Cena: nabywcy indywidualni —

OBSERWACJE

Komunikat Sekcji Obserwacji Słońca 
PTMA, czerwiec 1993

Wyniki obserwacji Słońca w czerwcu 1993 
roku przysłało 14 obserwatorów. Byli to: 
Marcin B e t l e j ,  Mariusz C h i r o w s k i ,  
Krzysztof C z a r t ,  Grzegorz C z e p i -  
c z e k, Michał I z d e b s k i ,  Ireneusz L u - 
b i s z e w s k i ,  Jerzy Ł ą g i e w k a ,  Wik- 
t o r M a j e w s k i ,  Andrzej P i l s k i ,  Ma
riusz S a w i n e 1, Mieczysław Sz u l c ,  Se
bastian S o b e r s k i ,  Stanisław Ś w i e r -  
c z y ń s k i ,  Jerzy Z a g r o d n i k .

Obserwatorzy wykonali w sumie 182 
obserwacje w 30 dniach.

Średnie dzienne względne liczby Wolfa:

370 000 zł, szkoły i instytucje — 870 000 
zł. Jeśli nie jesteś posiadaczem własnego 
PC poszukaj programu w zasobach pra
cowni komputerowej swojej szkoły. Jeśli i 
tam go brak spróbuj spowodować aby się 
tam pojawił.

1.... ...107 9.... ..,.55 17.... .... 13 75.... 57
? ...109 10.... ....59 18.... .... 13 26.... 57

...105 11.... ....49 19.... .....?. 27.... .67.
4 ....95 12.... ....79 70.... ....71 28....„,,77
5 ....86 13.... .... 15 21.... ,,70 29.... 74
6 ....98 14.... n 77.... .... 7.4 30.... 67
7 ....65 15.... n 73.... 46
8 .... 61 16.... 75 74.... 5?

Średnia miesięczna względna liczba 
Wolfa w czerwcu 1993 roku wyniosła 52.1 
(515)

Średnia względna liczba Wolfa dla ob
rotu Słońca No. 1869 wyniosła 62.8 (61.1).

W nawiasach podano średnie liczone 
bez współczynników obserwatorów.

Janusz W. Kosiński

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

W 1994 roku zdarzą się dwa zaćmienia 
Słońca: obrączkowe 10 maja i całkowite 3 
listopada oraz dwa zaćmienia Księżyca: 
częściowe 25 maja i półcieniowe 18 listo
pada. U nas widoczne będzie jako częścio
we majowe zaćmienie Słońca oraz majo
we zaćmienie Księżyca. W tym roku tar
cza Księżyca zakryje Spikę (Kłos Panny), 
gwiazdę pierwszej wielkości w gwiazdoz
biorze Panny, aż 13 razy przy czym dwu
krotnie w marcu i w listopadzie; ponadto 
Księżyc zakryje w tym roku także Wenus, 
Marsa i dwukrotnie Jowisza. Niestety, żad
ne z tych zakryć nie będzie u nas widocz
ne. W 1994 roku 17 komet okresowych 
przejdzie przez peryhelium, w tym 5 ko
met w dniach od 27 czerwca do 3 lipca, a 
dwie z nich nawet tego samego dnia, 29 
czerwca.

Styczeń 1994 r.

Słońce: Wznosi się już po ekliptyce w kie
runku równika niebieskiego, w związku z 
czym w ciągu miesiąca dnia przybywa o 
godzinę i kwadrans: w Warszawie 1 stycz
nia Słońce wschodzi o 7h45m, zachodzi o 
15h34ra, a 31 stycznia wschodzi o 7h19m, 
zachodzi o 16h21m. W styczniu Słońce wstę
puje w znak Wodnika. Warto też odnot
ować, że 2 stycznia Ziemia w swym ruchu 
rocznym znajdzie się najbliżej Słońca w 
odległości 147 min km, ale jak widzimy 
nie ma to większego wpływu na warunki 
klimatyczne, bo właśnie w tym czasie pa
nuje u nas zima.
Księżyc: Kolejność faz Księżyca jest w sty
czniu następująca: ostatnia kwadra 5dl h, 
nów 12d0h, pierwsza kwadra 19d21h, pełnia 
27d14h. W perygeum Księżyc znajdzie się 
dwukrotnie, 6 i 31 stycznia, a w apogeum
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Dane dla obserwatorów Słońca (na 13h czasu środk.-europ.)

Data
1994

P Bo Lo Data
1994

P Bo Lo

I 1 + 1990 -3908 120901 1 17 -  5974 -4980 269932
3 +0.94 -3.30 93.66 19 -  6.67 ^t.98 242.98
5 -0.04 -3.54 67.33 21 -  7.58 -5.16 216.64
7 - 1.00 -3.76 41.00 23 -  8.47 -5.34 190.31
9 -1.97 -3.98 14.66 25 -  9.35 -5.52 163.98

11 -2.92 -4.19 348.32 27 -10.22 -5.68 137.64
13 -3.88 -4.40 321.98 29 -11.06 -5.84 111.31
15 -4.82 -4.60 295.64 31 -11.90 -5.98 84.98

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy; 
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
10d15h42m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

19 stycznia. W styczniu tarcza Księżyca 
zakryje Klos Panny (Spikę), najjaśniejszą 
gwiazdę w gwiazdozbiorze Panny, ale zja
wisko to nie będzie u nas widoczne. 
Planety i planetoidy: Na styczniowym nie
bie widoczne są tylko dwie planety. Ran
kiem nad wschodnim horyzontem świeci 
J o w i s z  jak gwiazda -1.9 wielkości; 
przez lunety możemy obserwować cieka
we zjawiska w układzie czterech najjaś
niejszych księżyców Jowisza. Wieczorem 
zachodzi S a t u r n  widoczny na granicy 
gwiazdozbiorów Wodnika i Koziorożca ja
ko gwiazda +0.9 wielkości. Pozostałe pla
nety przebywają na niebie zbyt blisko Słoń
ca i są niewidoczne.

Przez lunety możemy próbować jesz
cze odnaleźć wieczorem planetoidę C e 
r e s  (około 8.5 wielk. gwiazd.). Podajemy 
współrzędne równikowe planetki dla kil
ku dat: l d: rekt. l h38.6m, deki. +2°14’; l l d: 
rekt. l h43.1m, deki. +3°28’; 21d: rekt. 
l h49.5m, deki. +4°48’; 31d: rekt. l h57.6"\ 
deki. +6°13\
Meteory: W dniach od 1 do 5 stycznia 
promieniują K w a d r a n t y d y .  Radiant 
meteorów leży w gwiazdozbiorze Smoka i 
ma współrzędne: rekt. 15h28m, deki. +50°. 
Nazwa roju pochodzi od nieistniejącego 
już na dzisiejszych mapach nieba gwiaz
dozbioru Quadrans Muralis, umieszczo
nego w początkach XIX w. na granicy

gwiazdozbiorów Smoka, Herkulesa i Wo- 
larza.

* * *

2d7h Ziemia w peryhelium w odl. 147 
min km od Słońca.

3d Do 3h37m księżyc 3 ukryty będzie w 
cieniu Jowisza (koniec zaćmienia obser
wujemy w lunecie odwracającej z lewej stro
ny tarczy planety), a potem zbliża się do 
brzegu tarczy by skryć się za nią o 5h49m. 
Do brzegu tarczy zbliża się także księżyc 2 
i rozpocznie przejście na jej tle dopiero o 
7h8m, ale o 5h0m na tarczy planety pojawi 
się cień tego księżyca. O 21h nastąpi górne 
złączenie Merkurego ze Słońcem.

4d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy początek 
przejścia: cienia o 4h4m i księżyca 1 o 5h10m. 
O 6d23h nastąpi złączenie naszego Księ
życa z Jowiszem w odl. 3°.

5d Po wschodzie Jowisza dwa jego księ
życe ukryte są za tarczą planety; obserwu
jemy koniec zakrycia (z prawej strony tar
czy w lunecie odwracającej): księżyca 2 o 
4h7m, księżyca 1 o 4h35m. O 18h Księżyc w 
bliskim złączeniu ze Spiką (Kłosem Pan
ny), gwiazdą pierwszej wielkości w gwiaz
dozbiorze Panny; zakrycie gwiazdy przez 
tarczę Księżyca widoczne będzie na A n
tarktydzie.

10d Obserwujemy początek zaćmienia
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3 księżyca Jowisza. Z  lewej strony tarczy 
planety do jej brzegu zbliżają się dwa księ
życe, 2 i 3; o 5h18m właśnie księżyc 3 skryje 
się w cieniu Jowisza i zniknie nam nagle w 
polu widzenia lunety.

l l d9h Złączenie Neptuna ze Słońcem.
12d Nad ranem w pobliżu Jowisza wi

dać tylko dwa księżyce, bowiem księżyce 1 
i 2 ukryte są w cieniu planety. O 4h28m 
powinniśmy uważnie obserwować lewy (w 
lunecie odwracającej) brzeg tarczy Jowi
sza, bo tuż przy samym brzegu tarczy błyś
nie nam na chwilę księżyc 2 (koniec zać
mienia), ale zaraz skryje się za tarczą pla
nety (początek zakrycia). O 18h Uran znaj
dzie się w złączeniu ze Słońcem.

13d Do 3h45m księżyc 1 przechodzi na 
tle tarczy Jowisza i jest niewidoczny.

15dl h Saturn w złączeniu z Księżycem 
w odl. 7°.

17d3h Górne złączenie Wenus ze Słoń
cem.

19d O 4h40m nastąpi początek zaćmie
nia 2 księżyca Jowisza; księżyc ten zniknie 
nagle w cieniu planety w odległości rów
nej średnicy tarczy od jej lewego brzegu 
(patrząc przez lunetę odwracającą).

20* Księżyc 1 wraz ze swym cieniem 
przechodzi na tle tarczy Jowisza; obser
wujemy koniec przejścia: cienia o 4h29m, a 
księżyca i o 5h40m. O 8h6m Słońce wstę

puje w znak Wodnika, jego długość eklip- 
tyczna wynosi wówczas 300°.

21d Nad ranem wszystkie księżyce znaj
dują się blisko brzegu tarczy Jowisza, przy 
czym księżyc 1 niedawno wyszedł spoza 
tarczy planety, a księżyc 2 przechodzi właś
nie na jej tle do 4h2m. Księżyc 3 także bę
dzie przechodził na tle tarczy planety od 
4h10m do 6h5m.

27d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy początek 
przejścia: cienia o 4h13m, a samego księ
życa dopiero o 5h26m.

28d Obserwujemy serię ciekawych zja
wisk w układzie księżyców Jowisza. Księ
życ 1 przechodzi przez strefę cienia i za 
tarczą planety, natomiast na tarczy Jowi
sza widać cień księżyca 2, a od 3h6m także 
cień księżyca 3. O 4h14m cień księżyca 2 
opuszcza tarczę planety, natomiast o 4h20m 
sam księżyc 2 rozpoczyna przejście na jej 
tle. O 4h48m obserwujemy koniec zakrycia 
księżyca 1 przez tarczę planety (ukaże się 
on spoza prawego brzegu tarczy w lunecie 
odwracającej). Cień księżyca 3 wędruje po 
tarczy Jowisza do 5h18m, a księżyc 2 prze
chodzi na jej tle aż do 6h37m:

Momenty wszystkich zjawisk podane 
są w czasie środkowo-europejskim.

Opracował G. Sitarski

OGŁOSZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTMA

Zbliża się rok 1994, dlatego podajemy warunki członkostwa w PTM A W roku 1994 
Urania będzie ukazywać się co miesiąc za wyjątkiem wakacji, kiedy ukaże się numer 
lipcowo-sierpniowy. Członkowie otrzymują Uranię w ramach składki członkowskiej. W 
roku 1994 wynosi ona 300 000 zł. Dla dzieci, młodzieży, studentów, emerytów i renci
stów 240 000 zł. Osoby dla których suma jest zbyt duża dla jednorazowego wpłacenia 
mogą podzielić ją na cztery części. Członkowie-korespondenci (prenumeratorzy Uranii) 
oraz instytucje za rok 1994 opłacają 240 000 zł. Za tak otrzymane wpłaty Urania będzie 
dostarczana pocztą do domu. Dla nowowstępujących do PTMA jednorazowe wpisowe 
20 000 zł. Członkowie PTMA, którzy rezygnują z otrzymywania Uranii mogą być zwol
nieni przez Zarządy Oddziałów lub Zarząd Główny z części opłaty i wtedy składka 
wynosi rocznie 200 000 zł, a posiadający prawo do zniżki 150 000 zł.

Prosimy o przekazanie pieniędzy na konto PTMA Blankiet wpłaty wydrukujemy w 
następnym numerze. Podane składki odnoszą się do tych, którzy opłacą należność do
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końca lutego 1994 r. Tbwarzystwo zastrzega sobie prawo podniesienia cen Uranii, o ile 
wzrosną koszty druku lub usług pocztowych. Jednakże Tbwarzystwo dołoży wszelkich 
starań, aby osoby, które wpłaciły składki nic musiały dopłacać.

Obecnie wysyłamy członkom materiały w ramach składki nadzwyczajnej (kwoty obej
mują koszty wraz z opłatą pocztową):

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

W sprawie starych numerów Uranii prosimy o kontakt listowy.

(1) Białostocki — Kolonia Księżyno, 15-601 Białystok,
(2) Częstochowski,
(3) Fromborski — Muzeum Kopernika, ul. Katedralna 8, (jest to również adres Sekcji 

Obserwatorów Słońca i Sekcji Obserwatorów Meteorytów),
(4) Gliwicki -  ul. PKWN 23/1,44-100 Gliwice,
(5) Grudziądzki — Planetarium, ul. Krasickiego 5,86-300 Grudziądz,
(6) Jeleniogórski — Plac Piastowski 15,58-560 Jelenia Góra,
(7) Krakowski — ZG PTMA, ul. Św. Tbmasza 30/8, 31-027 Kraków (tymczasowo 

należy traktować ten adres jako adres Sekcji Obserwacji Gwiazd Zmiennych),
(8) Krośnieński — Czajkowskiego 92,38-400 Krosno,
(9) Lubelski — Instytut Fizyki, Plac M. Curie-Skłodowskiej p. 254 20-031 Lublin,

(10) Łódzki — Planetarium, ul. Pomorska 16, 91-416 Łódź, tel. 33-13-63 (jest to 
również adres Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć),

(11) Niepołomicki — Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne, Niepołomice
(12) Nowosądecki — ul. Śniadeckich 6/10,33-300 Nowy Sącz,
(13) Olsztyński — Obserwatorium, ul. Żołnierska 13,10-558 Olsztyn,
(14) Poznański — ul. Findera 37,61-772 Poznań,
(15) Puławski -  ul. Filtrowa 32,24-100 Puławy,
(16) Szczeciński D. K. „Hetman” ul. 9-go Maja 17,70-136 Szczecin,
(17) Śląski — Planetarium Śląskie, skr. poczt. 10,41-500 Chorzów,
(18) Tbruński — ul. Kopernika 42,87-100 Tbruń (jest to również adres Sekcji Obserwa

torów Komet),
(19) Warszawski — CAMK, ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa (jest to również adres 

Sekcji Instrumentalnej),
(20) Wrocławski
(21) Zielonogórski — Zakład Astrofizyki WSP, ul. Lubuska 2,65-069 Zielona Góra

Amatorski Teleskop Zwierciadlany 
Najdalsze Planety Układu Słonecznego 
Kalendarz Miłośnika Astronomii na rok 1994 
Obrotowa Mapa Nieba (z folią)
Obrotowa Mapa Nieba (karton)
Odznaka członkowska 
Przezrocza cz. I i cz. II (48 sztuk)
Paski ze zdjęciami — W Naszej galaktyce

13.000, -
15.000, -
36.000, -
17.000, -
13.000, -
27.000, -  

160.000, -
5.000,-
5.000,-Księżyc

Adresy Oddziałów PTMA
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OBJAŚNIENIA ZD JĘĆ NA OKŁADCE
Pierwsza strona okładki: Mgławica Eta Carinae (z materiałów NASA).
Druga strona okładki: zdjęcia ekranu komputera pokazujące kilka możliwości programu „As” 

(patrz notatka w Poradniku Obserwatora). U  góry — Po podaniu danych o czasie i miejscu 
sytuacji obserwatora może być przedstawiona w standardowy sposób. Położenie i wielkość 
pola obserwacji może być w sposób ciągły zmieniana. Na bieżąco podglądać można wybrany 
obszar nieba tak, jak widzi go położony w centrum sfery obserwator. W  dowolnym momencie 
możliwe jest przeniesienie podglądanego obszaru na cały ekran. Możliwe są także: zmiana 
układu współrzędnych, rysowanie siatki współrzędnych, kątów itp. W środku — Podczas prze
glądania nieba istnieje stała kontrola nad położeniem względem horyzontu wyświetlanego 
fragmentu nieba. Można to uzyskać tak jak sugeruje przedstawione zdjęcie, bądź też śledzić 
można bieżące współrzędne horyzontalne ruchomego, punktowego celownika. U  dołu — 
Dokładność katalogu wynosi około 1 sek. łuku co pozwala z łatwością „zobaczyć” Trapez w 
Wielkiej Mgławicy Oriona, podwójność Mizara czy wielu innych układów wielokrotnych. Tu 
przykład wykorzystania ruchomego powiększającego okienka — „Lupy” (do maksymalnego 
powiększenia jeszcze daleko).

Ttatecia strona okładki: zdjęcia ekranu komputera pokazujące kilka możliwości programu „As” 
(patrz notatka w Poradniku Obserwatora). U  góry — Przejście z listy gwiazdozbiorów do 
mapy (tu lista gwiazdozbiorów, ale może być każdy inny katalog). U  dołu — Sięgnięcie po 
dane katalogowe wskazanego na mapie obiektu (tu gromada gwiazd, ale może być inny 
obiekt).

Czwarta strona okładki: 32 m radioteleskop w Cambridge, Wielka Brytania (z materiałów NASA).

URANIA — Miesięcznik Polskiego Tbwarzystwa Miłośników Astronomii. Redaguje kolegium: 
Krzysztof Ziołkowski — redaktor naczelny, Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska — sekretarz 
redakcji. Adres redakcji: ul Bartycka 18, 00-716 Warszawa. Adres administracji: Zarząd Główny 
PTMA, ul. św. Tbmasza 30/8, 31-027 Kraków, tel. 22 38 92; nr konta PKO I OM Kraków 
35510-16391-132. Koszt wytworzenia tego zeszytu 22 000 zł. Uranią rozprowadza się w ramach 
składki członkowskiej; w 1993 roku 240 000 zł (zniżka 200 000 zł).

Druk: Zakład Poligraficzny Wydawnictwa PLATAN, Kryspinów 189,32-060 Liszki
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Pierwsza strona okładki: Mgławica emisyjna IC 434 zwana „Końską głową” w gwiazdozbiorze 
Oriona na której tle widoczna jest ciemna materia między gwiazdowa przypominająca kształ
tem koński łeb; znajduje się w pobliżu gwiazdy Almitak.

Druga strona okładki: Astronomowie arabscy z Obserwatorium w Konstantynopolu na miniatu-
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W  niniejszym zeszycie Uranii 
znajdziemy wiele informacji o no
wych odkryciach astronomicznych. 
Identyfikacja w obłokach materii mię- 
dzygwiazdowej coraz większej liczby 
coraz bardziej skomplikowanych che
micznie molekuł rodzi wiele pytań o 
mechanizmy ich powstawania. Pró
bą uprzystępnienia aktualnego stanu 
wiedzy w tej dziedzinie jest artykuł, 
którym rozpoczynamy ten numer. W  
Kronice natomiast informujemy o 
sensacji, jaką stały się najnowsze do
niesienia o zaobserwowaniu takiego 
pojaśnienia kilku gwiazd (spośród mi
lionów przebadanych), które może 
być wynikiem soczewkowania grawi
tacyjnego przez niewidoczną materię. 
Wydaje się więc, że astronomowie są 
już na tropie znalezienia tzw. braku
jącej masy, a więc rozwiązania być 
może wielu zagadek Wszechświata. 
Drugą sensacją (choć już znacznie ■ 
mniejszego formatu) jest pierwszy 
obraz planetoidy (243) Ida, zrekon
struowany ze zdjęć przekazanych 
przez sondę kosmiczną Galileo, któ
ra w drodze do Jowisza przeleciała w 
końcu sierpnia koło tego obiektu. Po 
sfotografowaniu (951) Gaspry w paź
dzierniku 1991 roku możemy więc 
przyjrzeć się z bliska już drugiej pla- 
netoidzie. I  wreszcie trzecią, równie 
atrakcyjną nowością, którą można 
wyłowić z tekstu znajdującego się w 
dziale Konferencje i Zjazdy, jest 
utwierdzenie się odkrywcy pozasło- 
necznego układu planetarnego w 
przekonaniu o okrążaniu pulsara 
P SR 1257+12przez trzy, a nie — jak  
początkowo sądzono — dwie plane
ty. Dodajmy, że w dwóch spośród wy
mienionych odkryć istotną rolę ode
grali astronomowie polscy.
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są dostatecznie znane. Już próba odpo
wiedzi na proste pytanie o miejsce po
wstawania tych molekuł nastręcza kłopo
ty. Są tu dwie możliwości: albo molekuły 
powstają wewnątrz obłoków, albo też gdzieś 
indziej. W zimnych i mimo przydomku „gę
ste” jednak bardzo rozrzedzonych obło
kach, tempo ewentualnych reakcji chemi
cznych musi być bardzo małe jeśli rozwa
żać ośrodek gazowy. Skądinąd obserwuje 
się molekuły w obszarach okołogwiazdo- 
wych, o wyższych gęstościach i tem pera
turach. Może zatem molekuły tworzą się 
w bliskim otoczeniu gwiazd, a potem wę
drują do obłoków międzygwiazdowych? lel
ka idea, choć zda się atrakcyjna, prawdo
podobnie jest błędna. Problem wynika z 
małej odporności molekuł na działanie sil
nego pola promieniowania. Promieniowa
nie ultrafioletowe od gwiazd powoduje fo- 
todysocjację większości cząstek w czasach 
mniejszych niż 100 lat. Tfcn okres jest o 
wiele krótszy niż czas potrzebny na przej
ście cząsteczek od gwiazdy do najbliższe
go obłoku. Ziarenka pyłu i prawdopodob
nie policykliczne węglowodory aromaty
czne mogą żyć o wiele dłużej, chociaż pro
mieniowanie ultrafioletowe czynnie od- 
działywuje z nimi. Rozsądniej jest zatem 
przyjąć, że gaz w powstających z materii 
wyrzucanej przez gwiazdy obłokach jest 
atomowy, a nie molekularny. Młody obłok 
powinien zatem składać się z gazu atom o
wego z pokaźną domieszką pyłu i ewentu
alnie węglowodorów aromatycznych (nie 
można wykluczyć istnienia w tych obło
kach bardziej egzotycznych cząsteczek, jak 
np. fullereny,* ale nie ma na to dowodów 
obserwacyjnych). Formacja molekuł mia
łaby się odbywać wewnątrz obłoku. Za ta
ką hipotezą przemawiają obserwowane 
obfitości względne poszczególnych mole
kuł jako, że tak silne dysproporcje mogą 
powstać tylko przy bardzo niskich tem pe
raturach jakie panują w obłokach między
gwiazdowych. Czas życia nowopowstałych
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molekuł w obłoku jest dłuższy niż poza 
nim, gdyż ziarna pyłu skutecznie osłaniają 
wnętrze obłoku przed śmiercionośnymi dla 
cząsteczek fotonami ultrafioletowymi.

Jeśli przyjąć, że miejscem powstawa
nia molekuł jest sam obłok to można roz
ważać dwie metody ich produkcji: 1) reak
cje chemiczne w obrębie fazy gazowej o- 
raz 2) reakcje na powierzchni ziaren pyłu.

Powstawanie większości molekuł daje 
się wytłumaczyć reakcjami zachodzącymi 
w fazie gazowej. Niemniej, najobficiej wy
stępujący wodór molekularny oraz inne 
proste cząsteczki, gdyby tworzyły się bez 
udziału pyłu, nie mogłyby występować tak 
obficie. Bierze się to stąd, że przy małych 
gęstościach wewnątrz obłoków jeśli docho
dzi do zderzeń atomów to są to zderzenia 
2-atomowe. W przypadku powstawania H 2, 
dwa atomy wodoru musiałyby się zderzyć i 
połączyć się oddając nadwyżkę energii w 
formie promieniowania (w przypadku zde
rzeń 3-atomowych, w gęstych ośrodkach, 
nadwyżkę energii unosi trzeci atom). Wy
liczono, że ten proces jest bardzo nieefek
tywny jeśli chodzi o powstawanie H 2, gdyż 
zanim układ zdąży wypromieniować nad
wyżkę energii, atomy zdążą się oddalić. 
Rozważa się bardziej efektywne procesy 
powstawania H 2 w ośrodku gazowym z uży
ciem jonów, ale żaden z nich nie jest w 
stanie tłumaczyć całkowitej przemiany wo
doru atomowego w molekularny. A stro
nomowie zgodnie uważają, że molekuły 
H 2 tworzą się głównie na powierzchni zia
ren pyłu. Pierwszy etap takiego tworzenia 
się cząsteczek wodoru polega na „przykle
janiu” się atomów wodoru do powierzch
ni ziarna. Atom przyłącza się do ziarna 
bardzo łatwo, gdyż energia kinetyczna ja 
ką obdarzony był atom przed uderzeniem 
o ziarno bardzo szybko przemienia się, o- 
gólnie biorąc, w energię cieplną ziarna. 
Znajdując się na powierzchni ziarna, ato
my mogą z łatwością przemieszczać się, a 
gdy się spotkają wchodzą w reakcje che-
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* Trzecia, oprócz grafitu i diamentu, odmiana czystego węgla; patrz np. Świat N auki, grudzień 1991.
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miczne, oddając nadwyżkę energii ziarnu. 
Świeżo powstałe molekuły wodoru bardzo 
szybko wyparowują z powierzchni ziarna.

Naszkicowany mechanizm powstawa
nia H 2 jest bardzo wydajny; wyliczono, że 
w przeciągu 3 x  105 lat wszystek wodór z 
fazy atomowej powinien przejść do fazy 
molekularnej.

Mechanizm powstawania cząsteczek z 
udziałem ziaren nie może się stosować dla 
wszystkich molekuł. Jedną z przyczyn jest 
to, że samo spotkanie się dwóch atomów 
na powierzchni biernego chemicznie ziar
na nie zawsze musi prowadzić do powsta
nia wiązania chemicznego między nimi. 
Zależy to od rodzaju atomów. Poważnym 
problemem jest też dla masywnych cząste
czek samo oderwanie się od ziarna pyłu. 
Energia termiczna bardzo zimnego ziarna 
jest zbyt mała by masywne cząsteczki mo
gły odparowywać. Nawet jeśli się rozważy 
inne niż termiczne mechanizmy odrywa
nia się wieloatomowych cząsteczek takie 
jak oddziaływanie z wysokoenergetyczny
mi fotonami, zderzenia ziaren z cząstkami 
promieniowania kosmicznego, zderzenia 
wzajemne ziaren czy nawet eksplozje zia
ren, to trudno jest wytłumaczyć obserwo
wane gęstości różnych molekuł odwołując 
się tylko do przytoczonego mechanizmu.

Powstawanie masywniejszych cząste
czek łatwiej się tłumaczy reakcjami w fa
zie gazowej. Tli jednak istnieją silne ogra
niczenia co do możliwości zachodzenia re
akcji ze względu na niskie gęstości i tem
peratury. Ttzeba wykluczyć reakcje zacho
dzące w zderzeniach potrójnych i ogra
niczyć się do tych, które mogą zachodzić w 
zderzeniach dwóch elementów. W tej gru
pie reakcji natomiast najwydajniejszymi są 
te, w które wchodzi jakiś rodnik albo jon. 
W gęstych obłokach międzygwiazdowych 
dominującą rolę jeśli chodzi o jonizację 
odgrywają cząstki promieniowania kos
micznego (głównie protony), które, w od
różnieniu od fotonów ultrafioletowych, 
mogą swobodnie penetrować cały obłok. 
Ponieważ najczęściej występującą moleku

łą jest H 2 więc najczęstszy proces jonizacji 
zachodzi w reakcji:

H 2 +  prom. kosmiczne -»
-» H 2+ +  e +  prom. kosmiczne 

Wysoko energetyczne elektrony powsta
jące w tej reakcji mogą wywoływać dalszą 
jonizację. Jony H 2+ odgrywają bardzo is
totną rolę, gdyż w reakcji:

H 2+ +  H 2 -  H 3+ +  H, 
pozwalają otrzymać jon H3+, który z kolei 
chętnie reaguje z wieloma neutralnymi a- 
tomami i cząsteczkami. Między innymi roz
poczyna on cykl reakcji prowadzących do 
powstania międzygwiazdowej wody:

H 3+ +  O -* O H + +  H 2,
O H + +  H 2 -  H 2O + H,

H20 + +  H2 -* H30 + +  H.
Jon H jO +, w odróżnieniu od O H + i H 20+, 
nie reaguje natychmiast z H 2. Rekombi
nacja H 3Ó + zachodzi podczas zderzenia z 
elektronem, rzadziej z ujemnym jonem. 
Proces rekombinacji prowadzi najczęściej 
do powstania wody:

H 3O  + c -  H 20  + H, 
chociaż i inne produkty rekombinacji są 
możliwe:

H 3O  + e -  OH +  2 H,
-* OH  +  H 2,
-* O + H + H 2. 

Neutralne cząsteczki powstające w tego 
rodzaju cyklach wchodzą w dalsze reakcje, 
np. H 2O z H3+ lub z H C O +, a OH z aktyw
nymi pierwiastkami, jak np. tlen. Jon H 3+ 
wchodząc w reakcję z węglem:

C +  H3+ -> CH + +  H 2, 
pozwala otrzymać C H + — jon bardzo is
totny jeśli chodzi o otrzymywanie cząste
czek organicznych. Np. metan (CH4) moż
na otrzymać w następującym cyklu reakcji 
zapoczątkowanym przez C H +:

C H + + H 2 ^  CH2+ +  H,
CH2+ +  H 2 -* CH3+ +  H,
CH3+ +  H 2-  CH5+ +  hv,

CHS+ +  CO -  CH4 +  H C O +,
CHs+ +  e -* CH 4 +  H, itd.

Uważa się, że bardziej złożone węglowo
dory mogą powstawać m. in. w następu
jących reakcjach:
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O  + CH4 -  C2H2+ + H2 
-* C2H3+ + H 

C + CH5+ -  C2H4+ + H

C2H2+ + C2H2 -* C4H3+ + H 
-► C4H2+ + H2 

C4H2+ + C2H2 -* CćH4+ + hv

CH3+ + H20  ^  CH3OH2+ + hv

H30 + + C2H2 -  CH3CHOH+ + hv

H30 + + C2H4 -  CH3CH2OH2+ + hv

CH3+ + CH3OH -» (CH3)2O H + + hv 
CH3OH2+ + CH3OH -  (CH3)2O H + + h 2o

W czasie ostatnich 20 lat astrochemia 
poczyniła wielkie postępy. W miarę zdo
bywania nowych informacji, głównie z ob
serwacji astronomicznych w zakresie ra
diowym i w podczerwieni, rodzą się dalsze 
wątpliwości, które z kolei próbuje się roz
wiewać poprzez eksperymenty laborato
ryjne, symulacje komputerowe oraz po
przez badania teoretyczne. Aktualnie dą
ży się usilnie m. in. do ustalenia roli pyłu 
w formowaniu się molekuł, do ustalenia 
mechanizmów odrywania się molekuł od 
ziaren pyłu, do zbadania stabilności wciąż 
jeszcze kontrowersyjnych policyklicznych 
węglowodorów aromatycznych w obłokach 
międzygwiazdowych, do rozstrzygnięcia 
problemu istnienia fullerenów w prze
strzeni międzygwiazdowej, a także do roz-

C2H3+ + e -»C2H2 + H 
O  + C2H2 -  C3H + + H 
C3H + + H2-» C3H3+ + hv

N + C3H3+ -► C3H2N+ + H 
C2H2+ + HC3N -  C5H3N+ + hv 
CH3OH2+ + e -* H + CH3OH

(alkohol metylowy) 
CH3CHOH+ + e -  H + CH3CHO

(aldehyd octowy) 
CH3CH2OH2+ + e - H  + C2H5OH

(alkohol etylowy)

(CH3) 2OH+ + e -  H + CH3OCH3
(eter)

strzygnięcia wciąż aktualnego problemu 
natury substancji odpowiedzialnej za po
wstawanie wielu nie zidentyfikowanych 
międzygwiazdowych struktur absorpcyj
nych w widmach gwiazd.

O ile wielu cennych informacji doty
czących składu gazowej fazy materii mię
dzygwiazdowej dostarczyły głównie obser
wacje radiowe, o tyle identyfikacji składu 
ziaren pyłu dokonuje się z użyciem obser
wacji w podczerwieni. Analiza astronomi
cznych widm w podczerwieni z wykorzy
staniem zdobyczy eksperymentów labora
toryjnych i badań teoretycznych zajmie 
zapewne jeszcze sporo czasu, ale można 
żywić nadzieję, że da równie wspaniałe re
zultaty jak analiza obserwacji radiowych 
w przeciągu ostatnich dwudziestu lat.

Stanisław R. Brzostkiewicz — Dąbrowa Górnicza 

OD TALESA DO KOPERNIKA (IV)

Ttrencm wzajemnego oddziaływania po
między nauką arabską a europejską była 
opanowana przez muzułmanów Hiszpa
nia. Działało tu w XI wieku wielu wybit
nych astronomów arabskich, a najwybit

niejszym z nich był niewątpliwie a 1 -  Z  a - 
r k a 1 i z Tbledo, w średniowiecznej Euro
pie znany jako A r z a c h e l  (1029-1087). 
Ulepszył on astrolabium, dokonał licznych 
obserwacji położeń planet na niebie i na
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tej podstawie opracował słynne tablice, 
zwane Tablicami Toledańskimi. Wynikało 
z nich, że między obserwowanym poło
żeniem tej lub innej planety, a jej pozycją 
wyliczoną w oparciu o dzieło Ptolemeu
sza, występują niekiedy dość duże różnice. 
W związku z tym astronomowie muzuł
mańscy działający w Hiszpanii wystąpili z 
krytyką tej teorii i nawet usiłowali po
wrócić do koncepcji sfer homocentrycz- 
nych, z którą — jak wiemy — po raz pier
wszy wystąpił już w IV wieku p. n. e. E u - 
d o k s o s  z Knidos. Ttn zamiar poparł 
znany filozof muzułmański I b n R u s z d, 
przez Europejczyków znany A w e r r o 
es  c m (1126-1198). Tboria sfer homo- 
centrycznych została oczywiście na nowo 
opracowana, co zazwyczaj przypisuje się 
N u r  a d - d i n  al  B e t r u g i e m u ,  zwa
nemu w średniowiecznej Europie po pro
stu A l p e t r a g i u s e m  (7-1204), choć 
faktycznym jej autorem najprawdopodob
niej był jego nauczyciel I b n Tu fa j 1 
(7-1185). Istota tej koncepcji polegała na 
tym, że ruchy wszystkich ciał niebieskich 
odbywają się ze wschodu na zachód z róż
nymi prędkościami i że najszybciej obraca 
się sfera gwiazd stałych. Im zaś dana pla
neta znajduje się bliżej środka świata, czy
li im mniejsza jest jej odległość od Ziemi, 
tym wolniej miała się obracać przynależna 
do niej sfera. A zatem — zgodnie z po
wyższy^ poglądem — najwolniejszym ru
chem obdarzona byłaby sfera Księżyca.

Bardziej postępowi pod tym względem 
okazali się astronomowie narodów Azji 
Środkowej. I oni wprawdzie pozostawali 
pod silnym wpływem kultury arabskiej, 
lecz jednocześnie znali dorobek hindus
kich uczonych i dlatego o wiele krytycz
niej odnosili się do teorii Ptolemeusza. 
Celowali w tym zwłaszcza A b u R a i -  
c h a n  Bi r u n i z Ch o r e z mu  (973-1048), 
który dość gruntownie zapoznał się nie 
tylko z astronomią antyczną, ale także z 
poglądami hinduskich astronomów. Przez 
jakiś bowiem czas przebywał w Indiach i 
nawet niektóre dzieła greckie przetłuma

czył na sanskryt. W tym czasie astronomia 
hinduska osiągnęła dość wysoki poziom, 
tamtejsi uczeni A r y a b h a t t a  i Wa-  
r a c h a m i c h r a  już w VI wieku odrzu
cali tezę o nieruchomości Ziemi, tłuma
cząc właśnie jej ruchem wirowym dzienny 
obrót sfery gwiazd stałych. Biruni popie
rał oczywiście ten pogląd i tym samym nie 
zgadzał się z teorią Ptolemeusza, a w każ
dym razie niektóre jego wnioski całkowi
cie odrzucał. I tak stopniowo coraz wyraź
niej wyłaniała się potrzeba rewizji dotych
czasowych poglądów na budowę Układu 
Słonecznego.

W roku 1258 wódz mongolski H u l a -  
gu (wnuk D ż i n g i s - c h a n a )  podbił 
Mezopotamię i zlikwidował bagdadzki ka
lifat. Nie znaczy to jednak wcale, że jed
nocześnie z tym wydarzeniem nastąpił ko
niec astronomii wyznawców Proroka, bo 
władca ten popierał badania nieba i prze
znaczył na ten cel spore środki pieniężne. 
Dzięki jego hojności w miejscowości Ma- 
raga (irański Azerbejdżan) powstało no
we obserwatorium astronomiczne, któ
rego organizatorem i zarazem kierowni
kiem został N a s i r a l - D i n  a l - T u -  
s i (1201-1274), uchodzący za jednego z 
najwybitniejszych astronomów narodów 
islamu. Postarał się on o to, by kierowana 
przez niego placówka była dobrze wypo
sażona w instrumenty obserwacyjne, po
siadała odpowiadający jej potrzebom księ
gozbiór (podobno tamtejsza biblioteka li
czyła około 400 000 rękopisów) i skupiała 
uczonych z różnych stron świata (od Chin 
na wschodzie do Hiszpanii na zachodzie). 
Zgodnie z życzeniem swego potężnego me
cenasa dokonywali oni systematycznych ob
serwacji położeń planet na niebie i na tej 
podstawie ułożyli nowe tabele planetarne, 
znane dzisiaj pod nazwą Tablic Ilchanidz- 
kich (nazwa ta pochodzi od założonej przez 
Hulagu dynastii Ilchanidów). Ale najwięk
szym osiągnięciem Nasir al-Din al-TUsie- 
go było opracowanie nowej teorii ruchu 
planet, której ostateczną postać nadał I b n 
a 1 -  S z a t i r z Damaszku (1304-1375 lub
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1376). Wprawdzie środkiem układu nadal 
pozostawała Ziemia, lecz jego konstruk
cja geometryczna była już bliska konce
pcji, jaką dwa stulecia później zastosował 
Kopernik. Wystarczyło właściwie, by as
tronom muzułmański przeniósł środek u- 
kładu z Ziemi na Słońce, a teoria helio- 
centryczna byłaby gotowa. Na ten jednak 
śmiały krok Ibn al-Szatir nie potrafił się 
już zdobyć.

Szczytowym osiągnięciem astronomii 
wyznawców Proroka było obserwatorium 
w Samarkandzie. Założył je U ł u g - B e g  
(1394-1449), w jednej osobie astronom i 
władca mongolski, wnuk słynnego Timu- 
ra. Podstawowym instrumentem tego ob
serwatorium był kwadrant murowany, któ
rego szczątki do dziś się zachowały i tury
ści odwiedzający dawną stolicę imperium 
mongolskiego mogą je podziwiać. Jego 
promień wynosi aż 40.21 m, a podziałki 
poszczególnych stopni były od siebie od
dalone o około 70 cm, toteż za pomocą 
tego przyrządu uzyskiwano nieosiągalną 
dotąd dokładność pomiarów. Niestety, 
działalność tego wspaniałego — jak na 
owe czasy — obserwatorium nie trwała 
długo, gdyż już po kilkunastu latach zo
stała brutalnie przerwana na skutek tragi
cznej śmierci Uług-Bega (zamordowali go 
przeciwnicy polityczni). Pozostały jedynie 
ruiny obserwatorium, tabele służące do wy
liczania ruchów planet i zawierający dane 
o 1019 gwiazdach katalog, który spotkał 
się z przychylnym przyjęciem przez euro
pejskich astronomów. Nastąpiło to jed
nak kilka stuleci później, w czasach Uług- 
Bega nasz kontynent pogrążony był jesz
cze w mrokach średniowiecza, choć pier
wsze oznaki nadchodzącego świtu poja
wiły się już na początku obecnego tysiąc
lecia, kiedy to uczeni Europy coraz śmie
lej zaczęli sięgać po schedę greckich my
ślicieli. Nie było to wcale proste, więk
szość oryginalnych dzieł antycznych myśli
cieli — jak wiemy — zniszczono w bar
barzyński sposób, część zaś zaginęła w nie
znanych okolicznościach. Europejczykom

nie pozostało nic innego, jak tylko ko
rzystać z arabskich przekładów, aby za ich 
pośrednictwem przyswoić sobie dorobek 
Greków. Bo przecież dopiero po wnikli
wym zapoznaniu się z osiągnięciami nauki 
starożytnej można było myśleć o jej dal
szym rozwoju.

Zachowany fragment piętnastowiecznego kwadran- 
tu murowanego w Obserwatorium Uług-Bega w Sa
markandzie.

Uczeni europejscy studiowali księgi a- 
rabskie i tłumaczyli je na wszechwładną 
w owym czasie łacinę. W tym celu niektó
rzy z nich udawali się do państw arab
skich, przede wszystkim zaś do Hiszpanii i 
na Sycylię, gdzie nie brakowało tego ro
dzaju dzieł. I tak na przykład włoski u- 
ćzony G e r a r d  z Kremony (1114-1187) 
jeździł do Tbledo, bo w tym właśnie mieś
cie hiszpańskim już w XI wieku istniał waż-



11/1993 URANIA 297

ny ośrodek naukowy i znaleźć tam było 
można wiele interesujących rękopisów a- 
rabskich. Większość z nich przetłumaczo
no na łacinę, sam Gerard z Kremony po
dobno w ten sposób „przyswoił” kulturze 
europejskiej około 90 dzieł antycznych, w 
tym również dzieła astronomiczne.

Zapotrzebowanie na tego rodzaju li
teraturę było w owym czasie wyjątkowo 
duże w Europie. Na naszym kontynencie 
powstały przecież pierwsze uniwersytety, 
a mianowicie w Bolonii (1119), Rawennie 
(1110-1130), Paryżu (1200), Cambridge 
(1209), (Mordzie (1214), Padwie (1222) i 
Neapolu (1224). W oparciu o te dzieła 
uczony angielski J a n  z H o l y w o o d  
zwany S a c r a b o s c o  (?-1256) opra
cował podręcznik Traktat o sferze świata 
(Tractatus de sphaere mundi) i dał w nim 
elementarny wykład ówczesnej astronomii, 
oparty oczywiście o teorię geocentryczną. 
Podręcznik ten cieszył się dużą popular
nością przez wiele lat, bo jeszcze w XVI 
wieku należał do podstawowych ksiąg 
uniwersyteckich, korzystał z niego także 
Kopernik. Zawierał on bowiem podsta
wowe wiadomości z astronomii sferycz- 
nej, wyjaśniał zjawiska zaćmień Słońca i 
Księżyca, tłumaczył zmiany dnia i pór ro
ku, naturalnie ze stanowiska teorii geo- 
centrycznej. Niestety ruchy planet zostały 
w nim potraktowane marginesowo, zgod
nie z wyobrażeniami Arystotelesa, choć 
uwzględniono również niektóre założenia 
Ptolemeusza. W każdym razie miały one 
krążyć dokoła znajdującej się w środku 
Wszechświata nieruchomej Ziemi.

Ważną rolę w rozwoju ówczesnej as
tronomii europejskiej odegrał powstały w 
Tbledo ośrodek naukowy. W tym bowiem 
mieście po wyparciu muzułmanów z Hisz
panii zjawili się chrześcijańscy miłośnicy 
wiedzy, a jednym z nich był król kastylski 
A l f o n s  X, zwany też Mądrym (1221- 
1284). Tb on właśnie zgromadził w Tbledo 
zespół uczonych żydowskich i chrześcijań
skich, którzy pod jego kierunkiem i opie
ką tłumaczyli na łacinę dzieła zarówno z

zakresu prawa i historii, jak i astronomii. 
Niezależnie od tego uczeni żydowscy J e - 
h u d a  ben M ose i I szak be n  S a i d  
H a s a n  opracowali nowe tablice astro
nomiczne, na cześć ich władcy i protekto
ra nazwane Tablicami Alfonsyńskimi. Były 
one oczywiście także oparte na teorii geo- 
centrycznej Ptolemeusza, z czym związa
na jest ciekawa anegdota. Dowiadujemy 
się z niej, że Alfons X po zapoznaniu się z 
nauką aleksandryjskiego astronoma miał 
podobno powiedzieć, że gdyby Bóg przed 
stworzeniem Wszechświata zapytał go o 
radę, zaproponowałby Stwórcy większą 
prostotę w jego budowie. Po prostu obraz 
świata wynikający z teorii Ptolemeusza wy
dawał się kastylskiemu władcy zbyt skom
plikowany.

Uczeni średniowiecznej Europy do as
tronomii nie wnieśli właściwie żadnej no
wej myśli. Wywarli duży wpływ na dalszy 
rozwój tej dziedziny wiedzy, gdyż coraz 
śmielej zaczęli wracać do osiągnięć nauki 
greckiej i jednocześnie przyswajali sobie 
jej arabskie uzupełnienia. Co więcej — 
myśli tych nie przyjmowali bezkrytycznie, 
ale w wyniku analizy zaczęli dostrzegać 
nieścisłości i sprzeczności tkwiące zarów
no w teorii Ptolemeusza, jak i w poglą
dach samego Arystotelesa. Za przykład 
niech posłuży jego stosunek do Ziemi, 
mającej — jak sądził — spoczywać nieru
chomo w środku świata. Dowodem tego 
miała być strzała, która — dowodził — 
wystrzelona pionowo w górę spada tam, 
skąd została wypuszczona. A przecież — 
dodawał — gdyby glob ziemski wirował 
wokół swej osi, strzała spadłaby nieco na 
zachód od tego miejsca. Argument ten dłu
go był niepodważalny i odrzucił go dopie
ro w XIV wieku filozof francuski M i
k o ł a j  z O r e s m e  (ok. 1320-1382).Tb 
on bowiem pierwszy słusznie założył, że 
wystrzelona strzała porusza się wraz z ob
racającą się Ziemią i otaczającym ją po
wietrzem, toteż musi spaść w tym miejscu, 
z którego została wystrzelona. Jeszcze da
lej w swych rozważaniach poszedł M i-
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k o ł a j  z K u z y  (1401-1464), gdyż nie 
tylko popierał ideę ruchu obrotowego Zie
mi, ale mówił również o nieskończoności 
świata i odrzucał możliwość istnienia jego 
środka. Centralną pozycję — zdaniem fran
cuskiego filozofa — zajmuje Bóg, a po
nieważ jest on wszechmocnym, świat nie 
może być skończony.

Poglądy te były naturalnie oparte jedy
nie na mistycznych spekulacjach. Świad
czą jednak o tym, iż uczeni europejscy do
strzegali braki w dotychczasowych wyob
rażeniach o budowie Układu Słonecznego 
i że wobec tego reforma astronomii sta
wała się coraz pilniejsza. Uwidoczniło się 
to jeszcze na skutek rozważań innych u- 
czonych, zwłaszcza zaś w wyniku badań 
George P e u r b a c h a  (1423-1461) i je
go ucznia Johanna R e g i o m o n t a n u -  
sa (1436-1476).

Peurbach rozpoczął swoją działalność 
jako humanista i miał już nawet w tej dzie
dzinie pewne osiągnięcia. Porzucił jednak 
zupełnie te zainteresowania na rzecz na
uki o niebie, został nadwornym astrono
mem W ł a d y s ł a w a  P o g r o b o w c a ,  
ówczesnego króla Czech i Węgier. Rok 
spędził we Włoszech, gdzie pogłębił swe 
wiadomości z astronomii, której pozostał 
już wierny do końca swych dni. W roku 
1450 objął katedrę astronomii na uniwer
sytecie w Wiedniu, a cztery lata później 
rozpoczął tam wykłady z teorii ruchu pla
net. Wywołały one duże zainteresowanie, 
toteż Peurbach w roku 1460 ogłosił je dru
kiem i później były one wielokrotnie wzna
wiane. Właśnie to dzieło, w pełni wykorzy
stujące dorobek greckich mędrców i ich 
arabskich kontynuatorów, zwróciło uwa
gę ówczesnych astronomów europejskich 
na pilną potrzebę zbadania ruchu planet. 
A co więcej, Peurbach dostrzegł wyraźny 
związek między ich ruchami po cpicykiach, 
a okresem pozornego obiegu Słońca wo
kół Ziemi, w nieruchomość której oczy
wiście ani na chwilę nie wątpił. Ze swego 
spostrzeżenia nie wyciągnął jednak żad
nego wniosku i trudno dziś powiedzieć,

czy uczyniłby to w przyszłości, gdyż wkrót
ce po wydaniu swego dzieła zmarł.

Niespodziewana śmierć przerwała dzia
łalność tego dobrze zapowiadającego się 
uczonego. Zgromadzony przez niego ma
teriał nie został jednak zmarnowany, umie
rając bowiem zwrócił się do Regiomon- 
tanusa z prośbą o dokończenie dzieła, nad 
którym od pewnego czasu pracował. Uczeń 
spełnił wolę swego mistrza, przejęty w spu- 
ściźnie po nim rękopis doprowadził do koń
ca, lecz opracowane przez niego dzieło wy
dano dopiero w roku 1496 pod tytułem 
Skrót Jana z Monte Regio do Almagestu 
Ptolemeusza (Epytoma Joannis de Monte 
Regio in Almagestum Ptolomei). Wywarło 
ono duży wpływ na dalszy rozwój astrono
mii i już przez to samo Regiomontanus 
dobrze przysłużył się nauce o niebie.

Był to niezmiernie ciekawy człowiek i 
warto chyba poświęcić mu nieco więcej 
uwagi. Nazywał się właściwie Johannes 
M u l l e r ,  lecz zgodnie z panującym wśród 
ówczesnych humanistów zwyczajem przy
jął zlatynizowane nazwisko od swej rodzin
nej miejscowości Kónigsberg we Franko- 
nii (historyczna dzielnica Niemiec poło
żona nad środkowym i górnym Menem). 
A ponieważ po łacinie nazwa miasta brzmi 
„de Regio monte” (z Góry Króla), wobec 
czego zaczął nazywać siebie „de Regio mon
te” i z czasem stał się bardziej znany jako 
Regiomontanus. O jego młodości wiemy 
niewiele, choć podobno był cudovynym 
dzieckiem i już w wieku 11 lat został stu
dentem uniwersytetu w Lipsku, a rok póź
niej miał nawet opracować kalendarz as
tronomiczny. Udokumentowaną datą w 
biografii Regiomontanusa jest dzień 14 
kwietnia 1450 roku, kiedy to wpisano go 
do ksiąg uniwersytetu w Wiedniu, gdzie 
słuchał wykładów Peurbacha, stając się 
wkrótce jego pomocnikiem, później zaś 
współpracownikiem i przyjacielem. Zaj
mował się on różnymi zagadnieniami as
tronomicznymi, lecz największe niewątpli
wie usługi nauce o niebie oddał jasnym 
wykładem teorii geocentrycznej Ptoleme-
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usza i wykazaniem jej braków. Nim się 
jednak Regiomontanus na serio do tego 
zabrał, udał się do Italii celem bieglejsze- 
go opanowania języka greckiego i zapo
znania się z różnymi manuskryptami anty
cznymi.

Pobyt w Rzymie dał mu wiele okazji do 
spotkania z wybitnymi uczonymi i do oży
wionych z nimi dyskusji na przeróżne te
maty astronomiczne. TU właśnie 28 sier
pnia 1464 roku przeprowadził niezwykle 
twórczą dysputę z Marcinem B y 1 i c ą z 
Olkusza, w wyniku czego powstało głośne 
swego czasu dzieło Dialog między Wiedeń
czykiem a Krakowianinem o bredzeniach 
Kremończyka na temat teorii planetarnych 
(.Disputationes inter Viennensem et Craco- 
viensem super Cremonnensis in Planeta- 
runf Theoricas Deliramenta). Była to po 
prostu krytyka przestarzałego wykładu te
orii geocentrycznej Ptolemeusza.

Regiomontanus uchodzi dziś za najwy
bitniejszego astronoma europejskiego e- 
poki przedkopernikańskiej. Wprawdzie 
nie dokonał on jakiegoś błyskotliwego od
krycia, to jednak — tak samo jak Peurbach
— zwracał uwagę na szczególne zachowy
wanie się Słońca względem planet, a co 
więcej — w odróżnieniu od swego mistrza
— starał się na podstawie tego spostrzeże
nia wyciągnąć jakieś wnioski. W jednym ze 
swych listów podobno robi nawet wzmian
kę o potrzebie uwzględnienia ruchu Zie
mi, lecz musiał to być jedynie jakiś mglisty 
pomysł lub dotyczył tylko ruchu wirowego 
naszej planety, co jednak nie znalazło naj

mniejszego odbicia w opublikowanych 
przez Regiomontamusa pracach. Tcika po
stawa uczonego dziś może kogoś dziwić, 
ale nie wolno nam ani na chwilę zapomi
nać, że działo się to przeszło pięć wieków 
temu. A wtedy już sama myśl o ruchu Zie
mi, co dla nas jest czymś zupełnie oczywi
stym, dla ówczesnych ludzi wydawała się 
być wielką niedorzecznością. I trudno po
wiedzieć, ilu obiegów wokół Słońca mu
siałaby jeszcze dokonać nasza planeta, gdy
by nie znalazł się śmiałek i nie rozpoznał 
wreszcie tajemnicy niebios. Owym śmiał
kiem — jak pewnie każdy się domyśla — 
był nasz K o p e r n i k .

Wielki astronom polski już w począt
kowym okresie swej naukowej działalnoś
ci doszedł do pewnych wniosków i zarys 
nowej teorii budowy Układu Słonecznego 
przedstawił w traktacie Komentarzyk Mi
kołaja Kopernika o hipotezach ruchów nie
bieskich przez niego utworzonych (,Nicolai 
Copernici de Hypothesibus motuum coele- 
stium a se constitutis commmentariolus). 
Ostateczną postać tej teorii przedstawił w 
głównym dziele swego życia, wydanym w 
Norymberdze dokładnie 450 lat temu, za
tytułowanym O obrotach sfer niebieskich 
{De revolutionibus orbium coelestium). 
Zawarta w nim teoria dała podstawy, na 
„których — jak dowodzi amerykański hi
storyk nauki Owen G e n g e r i c h  — 
G a l i l e u s z ,  K e p l e r  i N e w t o n  zbu
dował nowy model nieba”. Był to po pro
stu pierwszy krok na drodze do ostatecz
nej reformy astronomii.

Marek Zawilski — Łódź

KATALOG HISTORYCZNYCH OBSERWACJI ZAĆMIEŃ SŁOŃCA

Po opublikowaniu w latach 1989-1991 na 
łamach Uranii cyklu artykułów na temat 
historycznych obserwacji zjawisk zaćmie
niowych, autor doszedł do wniosku, iż ko
rzystanie z zebranego w tym czasie mate
riału wymaga jego ścisłego uporządkowa

nia. Powodem tego jest przede wszystkim 
wielkość zbioru danych, a także jego nie
jednolitość. Obserwacje zjawisk zaćmie
niowych były odnotowywane w różnych 
epokach zarówno przez astronomów, czy
li profesjonalistów, jak też przez kronika-
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rzy, nic mających często naukowej wiedzy 
na temat zjawisk na niebie. Do tego do
chodzi fakt nieautentyczności wielu do
niesień — były one niejednokrotne brane 
„z drugiej ręki” lub wręcz kopiowane ze 
starszych źródeł, dziś już zaginionych.

Uporządkowanie zebranego materiału 
rozpoczęto w pierwszym rzędzie od obser

wacji zaćmień Słońca. Zbiór ten, co oczy
wiste, przewyższa każdy inny wielokrotnie 
swoją liczebnością. Informacje o zauwa
żonych zaćmieniach Słońca można spot
kać w tak licznych źródłach, że jeszcze do 
dziś nie są na pewno odnalezione wszy
stkie dane. Przyczyna tego jest oczywista 
— to niecodzienne zjawisko przyrody wy-

Rys. 1. Przykład mapy, zawartej w katalogu: przebieg zaćmienia całkowitego z 7 czerwca 1415 r. z zaznaczeniem 
miejsc obserwacji zjawiska i informacji na ten temat, zawartych w źródłach historycznych.

Poszczególne symbole oznaczają: kółko zaczernione — zaćmienie całkowite, kółko przekreślone — znik
nięcie Słońca, kółko zaczernione w połowie — zaćmienie częściowe, gwiazdka — widoczne gwiazdy, sierp — 
zaćmienie prawie całkowite. Przy symbolu podano pierwsze litery nazwy miejsca obserwacji (np. — W — 
Wiedeń i Wrocław, K-M — między Kobryniem a Mytem; ostatnie z miejsc podane przez Jana Długosza).
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wierało na obserwatorach silne wrażenie, 
a że zdarzało się w ciągu dnia, ich liczbę 
stanowili potencjalnie wszyscy, nie będący 
akurat w zamkniętych pomieszczeniach. 
Przy okazji — wiele ciekawych opisów do
tyczy nawet tej ostatniej sytuacji, o ile mia
ło miejsce zaćmienie całkowite.

Ze względu na dostępność źródeł au
tor ograniczył się, przynajmniej na razie, 
do obszaru Europy i Bliskiego Wschodu. 
Dane z innych rejonów świata, szczegól
nie z Dalekiego Wschodu, ciągle czekają 
na całościowe opracowanie, choć prace w 
tym zakresie są bardzo zaawansowane, 
szczególnie w Chinach.

Po kilku latach pracy powstał więc 
Katalog historycznych obserwacji zaćmień 
Słońca dla Europy i Bliskiego Wschodu. 
Składa się on zasadniczo z dwóch części: 
katalogu właściwego oraz uzupełniające
go go Zbioru tekstów, dotyczących oma
wianych obserwacji. Katalog stanowi upo
rządkowane chronologicznie zestawienie 
obserwacji zaćmień Słońca z podaniem pod 
każdą z dat w sposób symboliczny podsta
wowych informacji, takich jak:
— miejsce obserwacji,
— dane o odnotowaniu zaćmienia całko

witego lub obrączkowego,
— dane o odnotowaniu zaćmienia czę

ściowego i szacunku jego maksymalnej 
fazy,

— obserwacje faz zaćmienia,
— widoczność gwiazd,
— okoliczności zjawiska, pogoda, odczu

cia ludzi.
Katalog obejmuje okres od najdawniej

szego zaćmienia, dla którego odnaleziono 
zapis (tzw. zaćmienia z Ugarit), a którego 
nie do końca pewną datą jest — 1222 III 5, 
aż do ostatniego zaćmienia całkowitego 
ery przedteleskopowej — 1605 X 12. Kry
terium wyboru obserwacji do katalogu by
ło podanie przez obserwatora co najmniej 
fazy zaćmienia. Dla zaćmień częściowych 
oznaczało to zapisanie co najmniej tego 
właśnie zwrotu lub dostrzeżenia „sierpa 
słonecznego”. W przypadku zaćmień cał

kowitych istotnymi wyróżnikami, choć o 
różnej wadze, była widoczność gwiazd i 
zapadnięcie nagłych ciemności oprócz, o- 
czywiście, opisania całkowicie zaćmionej 
tarczy słonecznej. Zasadnicza część zbioru 
pochodzi ze źródeł kronikarskich. Uzu
pełnione są one o podanie źródła orygi
nalnego, zawierającego dany opis. Osob
ne trzy zbiory stanowią zestawienia obser
wacji astronomów, a mianowicie:
— obserwacji z krajów arabskich z IX-XI 

wieku,
— obserwacji z Europy Zachodniej z 

XV-XVI wieku,
— obserwacji polskich z XVI wieku (wy

konanych głównie przez M. Koper
nika).
Uzupełnieniem Katalogu jest zbiór 

map, na których pokazany jest przebieg 
pasa zaćmienia centralnego wraz z zaz
naczeniem miejsc odnalezionych obserwa
cji z terenu Europy i Bliskiego Wschodu 
(rys. 1).

Zbiór tekstów, dotyczących obserwacji 
zaćmień Słońca, odpowiada układowi ka
talogu. Każdy z opisów jest umieszczony 
na osobnej karcie, zawierającej tekst ory
ginalny (zazwyczaj łaciński lub w jednym 
ze średniowiecznych języków etnicznych), 
jego tłumaczenie na angielski i polski, u- 
wagi, okres, z jakiego pochodzi materiał 
pisany oraz odsyłacze do literatury przed
miotu (rys. 2). Należy tutaj dodać, że ze
brany materiał ma swoje liczne odniesie
nia w znanych źródłach literaturowych na 
ten temat. Chodzi tu głównie o prace E K. 
G i n z e l a  (jeszcze z ubiegłego wieku), 
R .R . N e w t o n a  czy F.K. S t e p h e n 
s ona .  Żadna z nich jednak nie stanowi 
materiału kompletnego lub innymi słowy, 
każda zawiera liczne luki. Ponadto, w trak
cie zbierania materiału autor odnalazł wie
le ciekawych danych, które nie są znane z 
innych publikacji. Katalog posiada kilka 
wersji — w miarę odnajdywania nowych 
danych dokładane są nowe opisy. Ostatnia 
wersja pochodzi z kwietnia 1993 r.

Cały zbiór zawiera łącznie dane o 336
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obserwacjach. Ciekawa może być statysty
ka w tym zakresie. Oto jak przedstawia się 
np. liczba wyselekcjonowanych w podany 
wyżej sposób obserwacji w poszczególnych 
okresach historycznych:

Wiek Liczba obserwacji

do VIII włącznie 22
IX 12+3
X 6+9
XI 9+1
XII 70
XIII 62
XIV 29
XV 79+5
XVI 14+15

Razem 336

Obserwacje po znaku „ + ” pochodzą 
od astronomów, pozostałe — od history
ków i kronikarzy. Jak widać z powyższego 
zestawienia, szczególnie niewiele zacho
wało się obserwacji wykonanych przez 
ówczesnych astronomów, którzy działali 
aktywnie tylko w wiekach IX-XI (arab
scy) oraz od XV (europejscy). Liczba ob
serwacji w kolejnych okresach była wypad
kową liczby zjawisk widocznych na om a
wianym obszarze w korzystnych warunkach 
pogody oraz liczby zapisków historycznych. 
Charakterystyczne jest zmniejszenie się li
czby danych w XVI wieku — nie było wie
lu spektakularnych zjawisk, ale też zanie
chano w tym okresie spisywania kronik, 
tak licznych we wcześniejszych wiekach. 
W obserwacjach jest też długa luka — od 
r. 135 do 364, czyli przez znaczną część 
okresu starożytnego.

Interesujące jest przedstawienie staty
styki zaobserwowania poszczególnych zać
mień Słońca, przy czym, rzecz jasna, naj
więcej danych dotyczy zjawisk tak spekta
kularnych, że wspominane były one jesz
cze setki lat później.

1415 VI 7

Chronica Sigismundi Rosiczi 

Eclipsis solis feria sexta. Eodem anno 1415 post octa- 
vam corporis Christi hora duodecima circa incensio- 
nem lunę fuit eclipsis totalis solis, que stetit citra medias 
horam fuitque terror et metus multibus hominibus.

Chronicle by Sigmund Ftositz 

The eclipse ot the sun on Friday. That year 1415 after 
octave of the Corpus-Christi day, at the 12th hour [after 
the sunset] about that time when the new moon appe
ared, there was the total eclipse of the sun, which kept 
steady before the midday hour and which caused terror 
and fear among many people.

Kronika Zygmunta Rosicza 

Zaćmienie słońca w piątek. Tegoż roku 1415 po Ok
tawie Bożego Ciała, o godzinie 12—tej [po zachodzie 
słońca] około czasu, gdy pojawia się młody księżyc, było 
całkowite zaćmienie słońca, które utrzymywało się przed 
godziną południową i które wywołało strach i obawę u 
wielu ludzi.

Wrocław, POLAND

REMARKS

Rositz used notes preserved in Wrocław. The neighbou
ring notes from March and August relate to the occur
rences in the city.

UWAGI

Rosicz korzystał z notatek zachowanych we Wrocławiu. 
Sąsiednie notatki z marca i sierpnia dotyczą wydarzeń 
w tym mieście.

s.ca.1460 SRS.XII

Rys. 2. Przykład karty z opisem zaćmienia, zawartej 
w Zbiorze opisów.

Tekst i tłumaczenia opisu całkowitego zaćmienia 
Słońca obserwowanego we Wrocławiu wg późniejszej 
kroniki Zygmunta Rosicza.

Data zaćmienia Liczba obserwacji

840 V  5 8
1133 V III2 29
1239 V I 3 22
1241 X  6 24
1406 V I 16 26
1415V I 7 14
1433 V I 17 12
1485 III 16 16
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Najsłynniejsze zaćmienia zostały więc 
odnotowane w licznych źródłach. Cieka
wostką może być fakt, że o zaćmieniu z r. 
1433 autor odnalazł w dotychczasowych 
publikacjach tylko nieliczne wzmianki.

Inną statystyką może być wydzielenie 
z całego zbioru tych obserwacji, które są 
najbardziej wiarygodne. O ile uznać za ta
kie te, których opis nie budzi zastrzeżeń, 
które podają wyraźnie fazę zaćmienia, są 
autentyczne lub stanowią wiarygodne ko
pie oraz były wykonane ze znanego miej
sca — można z katalogu wybrać tylko 69 
pozycji! Pozostałym zawsze czegoś brak, 
chociaż niekiedy tylko miejsca, zaś sam 
opis jest bardzo ciekawy i wiarygodny.

Na zakończenie warto przytoczyć kil
ka przykładów obserwacji, które nie były 
publikowane wcześniej, gdyż nie były jesz
cze autorowi znane.

Jedyny znaczący opis zaćmienia 939 
VII 19 pochodzi z arabskiej wówczas A n
daluzji, gdzie dostrzeżono fazę blisko cał
kowitej. Autorem opisu jest i b n - H  a j - 
j a n ,  który przedstawił też znane już 
wcześniej zaćmienie 912 VI 17. Ciekawe, 
że brak opisu z Italii, w której zaćmienie 
mogło być także dobrze widoczne.

Z  kolei i b n  a l - A t h i r  i A b u  
S h a m a zapisali przejmujące odczucia 
w czasie całkowitego zaćmienia jakie by
ło obserwowane 1176 IV 11 na Bliskim 
Wschodzie. Miejscami obserwacji było Ci- 
zre w dzisiejszej TUrcji oraz miejsce nad 
rzeką Orontes w Syrii. Wcześniejszy opis 
tego zaćmienia pochodził od Michała S y 
r y j c z y k a ,  patriarchy Antiochii.

Typowy przypadek odkrywania cieka
wych opisów dotyczy zaćmienia całkowi
tego 1431 II 12. Znany dotąd opis A nto
nio d e i Ve g h i z Perugii może być uzu
pełniony o dane niejakiego Petruccio d i 
G i a c o m o  degli Unti z pobliskiego Fo- 
ligno. Opisuje on Słońce „czarne jak wę
giel drzewny”. Notatkę tę autor odnalazł 
w jednej z bibliotek włoskich w dość zna
nym zbiorze materiałów historycznych. Co 
ciekawe, obserwacja te nie jest cytowana

nawet w publikacjach, pochodzących z 
Italii...

Dwa lata później wspomniane już za
ćmienie całkowite 1433 V I 17 zostało od
notowane jeszcze m. in. w Celle k. Braun- 
schweigu (było to opublikowane w jed
nym z czasopism w Holandii w r. 1963) 
oraz w Aleppo. W tym ostatnim przypad
ku a l - A s q a l a n i  podaje, że zdziwienie 
wywołało powolne zapadanie zmierzchu 
pod koniec dnia, lecz gdy Słońce było jesz
cze wyraźnie nad horyzontem. Było ono 
zaćmione, ale cały czas widziano jakąś je 
go część. Jak dziś wiemy, w Aleppo na
stąpiło zaćmienie niemal całkowite.

Ostatnie średniowieczne zaćmienie cał
kowite 1485 III 16, widoczne we Francji, 
Szwajcarii, płd. Niemczech, Austrii i dalej 
na wschód również ma o wiele więcej opi
sów. Jako całkowite odnotowane zostało 
w Kronice Szwajcarskiej Ulricha C a m -  
p e 11 a, w kronice z Salzburga oraz w hi
storii Węgier autorstwa Antonio B o n - 
f i n i e g o. Ten ostatni autor stwierdza wi
doczność gwiazd podczas zaćmienia, ob
serwowanego na brzegu Dunaju „na prze
ciw Moraw”.

Wreszcie należy wspomnieć o zapis
kach astronomów z XV i XVII wieku. W 
Viterbo zaćmienie częściowe 1462 XI 20 
obserwował R e g i  o m  o n  t a nus ,  wyzna
czając jego fazę tylko na 2 cale „dokładnie 
w południku”. Jest to chyba swoisty re
kord stopnia trudności obserwacji bez u- 
życia teleskopu.

Zaćmienia 1560 VIII 21 i 1567 IV 9 
obserwowane przez C 1 a v i u s a w Coim
bra i w Rzymie, były też widziane jako 
częściowe w Europie Zachodniej, gdzie od
notowywano momenty kontaktów i ma
ksymalną fazę (C. G e m m a  w Louvain, 
M. M a e s  t l i n  w Tybindze, M e r c a 
t o r  w Duisburgu, T y c h o  B r a h e w  
Uraniborgu).

Zaćmienie obrączkowe około zachodu 
Słońca 1601 XII 24 znane wcześniej z re
lacji Andreasa F o s s i u s a  z Bergen (wg 
L o n g o m o n t a n u s a )  było też dostrze-
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żone w Goes w Holandii i tak też opisane 
przez Ph. L a n s b e r g e n a .  Szkopuł w 
tym, że w tym to miejscu zaćmienie było 
wprawdzie o dużej fazie, łecz jedynie czę
ściowe. Ponieważ jednak Słońce znajdo
wało się w czasie maksymalnej fazy 11° 
nad horyzontem, przy obserwacji okiem 
nieuzbrojonym zaćmienie mogło być wzię
te za obrączkowe.

Wreszcie ostatnie skatalogowane zać
mienie 1605 X 12 opisał szerzej P. J. B. 
R i c c i o l i .  Miało ono być odnotowane 
przez W e n d e l i n u s a  w Forcalquier w 
Prowansji jako niemal całkowite — nieza- 
kryta przez Księżyc była tylko wąska część

KRONIKA

Ciemne gwiazdy w galaktycznym halo?

Czytelnicy Uranii mieli już okazję dowiedzieć 
się o poszukiwaniach ciemnej materii w halo 
galaktycznym za pomocą mikrosoczewkowania 
grawitacyjnego (patrz artykuł Krzysztofa S t a n -  
ka  w nr 6/93). I oto w połowie września br. 
niezależnie kilka grup astrofizyków znalazło ta
kie pojaśnienia blasku gwiazd, które najproś
ciej da się zinterpretować jako właśnie wynik 
soczewkowania przez niewidoczną materię! Jak 
podaje prasa zachodnia wszystko wskazuje na 
to, że — monitorując noc w noc, przez wiele 
miesięcy, światło od milionów gwiazd — udało 
się wyłowić efekt soczewkowania wiązki przez 
hipotetyczne do tej pory MACHOs! MACHOs 
to skrót od Massive Compact Halo Objects 
czyli ciemna materia, która najprawdopodobniej 
stanowi znaczący ułamek masy halo galaktyk.

Poszukiwanie mikrosoczewkowania grawi
tacyjnego zaproponował Bohdan P a c z y ń - 
s k i już w 1986 roku — wtedy jednak sprawa 
rozbiła się o problemy techniczne. Paczyński 
proponował sprawdzenie, czy w bliskiej gala
ktyce (np. w Wielkim Obłoku Magellana) nie 
uda się zauważyć oprócz „przygasania” gwiazd 
(na skutek zaćmień) także ich pojaśnień (na 
skutek soczewkowania światła przez hipotety
czne ciemne lecz masywne obiekty). Dopiero 
w 1992 roku, w Obserwatoriach Mount Stro
niło i Siding Springs w Australii, dane takie 
zaczęła zbierać kierowana przez Charlesa A l - 
c o c k a  grupa astronomów amerykańsko-au-

tarczy Słońca „na podobieństwo nici”. Ri
ccioli konstatuje dalej, że zaćmienie było 
już całkowite w Marsylii, co jest sprzeczne 
z dzisiejszymi obliczeniami przebiegu pa
sa całkowitości...

Poza tymi najciekawszymi obserwacja
mi, do katalogu włączono ponadto kilka 
mniej ciekawych, ale wiarygodnych. Autor 
nie dotarł dotychczas do wielu niedostęp
nych w kraju źródeł. Można mieć nadzie
ję, że kolejne wersje Katalogu zostaną w 
przyszłości uzupełnione o nowe dane. Po
dobnie, jak dla zaćmień Słońca, planowa
ne jest opracowanie katalogów dla zać
mień Księżyca i zakryć.

stralijskich. Po przebadaniu 1.8 miliona gwiazd 
znaleziono jeden obiekt, który pojaśniał o 2.1 
mag czyli o czynnik 7. Drugą grupą, której u- 
dało się „wyłowić” mikrosoczewkowanie jest 
grupa francuska pod kierownictwem Michela 
S p i r o z Saclay obserwująca Wielki Obłok 
Magellana z ESO (European Southern Ob
servatory) w Chile. Francuzi przejrzeli 40% 
gwiazd z próbki 7 milionów i znaleźli „podej
rzane” 2 pojaśnienia — o czynnik 2.5 i 3. Wszy
stkie trzy soczewki dają (jak przewiduje teo
ria) symetryczne pojaśnienie i pociemnienie 
oraz zmiany blasku niezależne od długości fali 
— co raczej wyklucza np. rozbłyski badanych 
gwiazd. „Soczewkujące masy” powinny być rzę
du od 3 do 30% masy Słońca. Wyniki obu 
grup zostały ogłoszone na tym samym spotka
niu 20 września w Gran Sasso we Włoszech. 
Bohdan Paczyński dowiedział się o tym odkry
ciu za pomocą komputerowej poczty w pier
wszym dniu Zjazdu Polskiego Towarzystwa As
tronomicznego (patrz Konferencje i Zjazdy) i 
poświęcił temu zagadnieniu blisko połowę swe
go czasu na referat przeglądowy. W wywiadach 
dla prasy amerykańskiej nazwał to odkrycie od
kryciem roku! Co więcej prawie natychmiast 
po rewelacjach grup Alcocka i Spiro okazało 
się, że także warszawscy astronomowie — m. in. 
Marcin K u b i a k ,  Janusz K a ł u ż n y, An
drzej U d a l s k i  i Michał S z y m a ń s k i  — 
znaleźli trzy przykłady grawitacyjnego soczew
kowania. Materiałem obserwacyjnym dla „pol
skich” soczewek było tzw. okno Baadego, tzn.
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badano gwiazdy leżące w kierunku Centrum 
Galaktyki, ale w rejonie ubogim w materię mię
dzy gwiazdową. Największe „polskie” pojaśnie
nie to czynnik 2.45, a materiał obserwacyjny 
także pochodzi z Chile.

Skąd jednak posmak sensacji w tych do
niesieniach? Po prostu od dwudziestu lat wia
domo było, że nie da się wytłumaczyć obrotu 
Galaktyki (ani innych galaktyk) przyjmując, że 
materia rozmieszczona jest tak, jak to, co wi
dzimy (w różnych długościach fal). Gdy obra
camy jednorodną bryłę to prędkość kątowa tu 
w każdym miejscu jest stała, nie zależy od od
ległości R od osi obrotu. Gdy porusza się dro
bina w polu grawitacyjnym ciała masywnego 
(jak planety wokół Słońca) — prędkość kąto
wa zmienia się jak l/R  (prawa Keplera; plane
ty dalekie krążą wolno). Przypadki pośrednie 
( o j zmienne wolniej niż l/R) świadczą o innym 
rozkładzie masy w obracającym się układzie. 
Do tej pory tego rozkładu masy nie udawało

Nie sposób przecenić roli tego odkrycia dla róż
nych gałęzi astrofizyki. Jak łatwo się domyślić 
odkrywcy ostrożnie ostrzegają, że mogli oczy
wiście zauważyć jakieś szczególne gwiazdy roz
błyskowe i że prawdziwym dowodem będzie 
dopiero obserwacja 10-20 takich gwiazd, ale 
miejmy nadzieję, że wszystkie testy tej teorii 
wypadną korzystnie!

Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska

(243) Ida sfotografowana

Pierwszy obraz planetoidy (243) Ida uzyskany 
ze zdjęć przekazanych przez sondę kosmiczną 
Galileo (fot. 1) został opublikowany przez NA
SA w końcu września tego roku. Jest on mo
zaiką pięciu fotografii wykonanych z odległości 
od 3057 do 3821 km na około 3.5 minuty przed 
największym zbliżeniem sondy do planetoidy. 
Lecąc do Jowisza Galileo minął Idę w dniu 28 
sierpnia 1993 roku ze względną prędkością 12.4

Fot. 1 Pierwszy obraz planetoidy (243) Ida uzyskany za pomocą sondy Galileo w dniu 28 sierpnia 1993 roku.

się z obserwacji odtworzyć, a dokładniej — masy km/s w odległości około 2400 km. Ogółem za-
było wciąż znacznie mniej, niż potrzeba. Nie rejestrował 150 obrazów Idy w 21 różnych mo-
można było dostrzec niczego dodatkowego. Aż mentach obejmujących okres około 5 godzin
do chwili „zobaczenia” soczewek grawitacyjnych! czyli mniej więcej jeden pełny obrót tej pla-
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netoidy wokół osi. Wszystkie obrazy zostaną 
przekazane na Ziemię w drugim kwartale 
1994 roku.

Podobnie jak (951) Gaspra sfotografowa
na przez Galileo w październiku 1991 roku 
(patrz zdjęcie na okładce Uranii nr 3/1993), 
Ida ma kształt wydłużonej nieregularnej bryły 
o długości około 52 km (ponad dwa razy więk
szej niż Gaspra). Stopień pokrycia powierzchni 
kraterami wydaje się wskazywać, że jest to pla- 
netoida młoda. Należy ona do tzw. rodziny pla
netoid Koronis, czyli powstała prawdopodob
nie z rozpadu jakiegoś większego obiektu. Jest 
planetoidą kamienną typu S.

K.Z.

Marsjańska sejsmologia

Przed milionami lat trzęsienia marsjańskiej sko
rupy były niewątpliwie powszechnymi zjawis
kami. Mars bowiem miał burzliwą przeszłość 
geologiczną, o czym świadczą odkryte na jego 
powierzchni potężne stożki wygasłych wulka
nów, ogromne doliny i rozpadliny tektoniczne, 
tereny pocięte zagadkowymi szczelinami. Po
wstawaniu zaś tych formacji musiały przecież 
towarzyszyć zjawiska sejsmiczne, które — jak 
tego dowodzą badania geofizyczne na Ziemi
— dostarczają cennych informacji o życiu i bu
dowie wnętrza danej planety. Niestety, na ra
zie o sejsmologii Marsa nie potrafimy właści
wie nic pewnego powiedzieć i nawet nie wie
my, czy w naszych czasach trzęsienia tamtej
szej skorupy ogóle występują. Wprawdzie oba 
lądowniki misji Viking były wyposażone w sejs
mografy, ale jeden z nich zawiódł zupełnie i 
nie podjął pracy, drugi natomiast w ciągu trwa
jącej około 3.5 roku działalności zdołał zare
jestrować zaledwie jeden słaby wstrząs. Co wię
cej — niektórzy uczeni są przekonani, że przy
puszczalnie nie wywołały go ruchy marsjańskiej 
skorupy, lecz było to raczej następstwo silnego 
podmuchu wiatru. Czyżby więc Mars był już 
zupełnie martwym globem?

Na powyższe pytanie plenetolodzy nie po
trafią jeszcze udzielić jednoznacznej odpowie
dzi. Wyniki uzyskane za pomocą wspomniane
go wyżej sejsmografu niczego przecież nie do
wodzą, bo czułość tego instrumentu była bardzo 
mała i mógł on zarejestrować dopiero wstrząs 
o sile powyżej 3 stopni (według stosowanej przez 
naziemnych geofizyków skali Richtera) i to je
dynie wtedy, gdyby epicentrum tego trzęsienia

znajdowało się od lądownika Viking 2 w od
ległości nie większej niż 200 km. Załóżmy na 
przykład, że na odwrotnej stronie Marsa wy
stąpiło trzęsienie o sile 8 stopni, to sejsmograf 
ten w ogóle nie zareagowałby na nie. Mimo to 
niektórzy planetolodzy już na podstawie doty
chczasowych badań skłonni są uznać, iż w na
szych czasach Mars pod względem geologicz
nym jest całkowicie martwym globem i że o- 
becnie wstrząsy tamtejszej skorupy mogą wy
wołać jedynie upadki dużych brył meteoryto
wych. A tymczasem zupełnie inne zdanie na 
ten temat ma Matthew P. G o 1 o m b e k, któ
ry niedawno zajmował się tym problemem i 
doszedł do ciekawych wniosków. Otóż plane- 
tolog amerykański (o swojsko brzmiącym na
zwisku) wraz ze swymi współpracownikami z 
Jet Propulsion Laboratory w Pasedenie na no
wo przebadali tysiące obrazów powierzchni Mar
sa, przed kilkunastu laty otrzymanych za po
mocą orbitujących wokół niego członów sateli
tarnych Viking. Na obrazach tych znaleziono 
wiele lokalnych nieostrości, a te — jak przy
najmniej twierdzą wymienieni wyżej badacze
— najłatwiej wytłumaczyć tym, że dany teren 
drżał w chwili rejestrowania obrazu i ten ob
szar powierzchni planety jest jakby nieco za
mazany. Na podstawie zebranego materiału o- 
bliczono, iż każdego roku na Marsie występuje 
co najmniej 5 trzęsień o sile 5 stopni, a około 
100 trzęsień o sile 3 stopni. Ale to jeszcze nie 
koniec sensacji, bo — zdaniem Golombka i 
jego współpracowników — co godzinę docho
dzi tam do wstrząsu o sile 1 stopnia, 'liikie 
właśnie wstrząsy rejestrowały sejsmografy roz
mieszczone na powierzchni Księżyca przez as
tronautów programu Apollo.

Jest to nadzwyczaj pomyślna wiadomość 
dla planetologów usiłujących dokładnie poz
nać strukturę wnętrza Marsa. Ale żeby to było 
możliwe, trzeba wpierw zainstalować na po
wierzchni rzekomo martwej planety sieć sejs
mografów, co Golombek proponuje zrealizo
wać za pomocą 16 małych sond, które w ra
mach projektu „Mars Environmental Survey” 
byłyby wysyłane w kierunku marsjańskiego glo
bu podczas „okien startowych” w latach 1999, 
2001 i 2003 i które dostarczyłyby bezcennych 
informacji o przebiegających tam zjawiskach 
sejsmicznych. A ponieważ w nadchodzących la
tach powinniśmy uzyskać równie ścisłe infor
macje o geologicznej aktywności Wenus i o bu
dowie jej wnętrza, to na podstawie porówna-
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nia danych o budowie obu planet z wiedzą geo
fizyków o wewnętrznej strukturze Ziemi bę
dzie można dowiedzieć się czegoś bliższego o 
powstawaniu i ewolucji planet ziemskiej grupy 
w ogóle. Po prostu przebiegające na nich zja
wiska sejsmiczne — zdaniem Golombka — win
ny dać planetologom bardziej obiektywny ma
teriał na ten temat niż analiza najsubtelniej
szych obrazów ich powierzchni.

Stanisław R. Drzoslkiewicz

Mars Observer: czarny sierpień NASA

Sierpień 1993 roku zapisze się czarnymi zgłos
kami w pamięci kierownictwa NASA i związa
nych z nią naukowców. Miesięczne straty za
mykają się okrągła sumą dwóch miliardów do
larów, a co gorsza, spodziewany jest kryzys za
ufania do agencji w Kongresie i wiążące się z 
nim nieuchronne redukcje środków przydzie
lanych na badania kosmiczne: Jej opinię może 
uratować chyba tylko bezbłędny i terminowy 
przebieg misji naprawy Teleskopu Kosmiczne
go, planowanej na grudzień 1993 roku.

Na samym początku, bo już 2 sierpnia, 
wkrótce po starcie eksplodowała rakieta Titan 
IV z pięcioma wojskowymi satelitami rozpo
znawczymi na pokładzie. Nie jest to pierwszy 
wypadek rakiety tego typu w ostatnim czasie, 
a miała ona być alternatywą dla space shuttle 
przy wynoszeniu na orbitę ciężkich ładunków.

Dalej, po raz trzeci w ciągu miesiąca ko
nieczne było odłożenie startu Discovery, przy 
czym ponieważ przerwanie odliczania nastąpi
ło tuż przed oderwaniem się statku od wyrzut
ni, już po uruchomieniu silników głównych, ko
nieczna będzie ich wymiana i dalsza zwłoka, co 
najmniej dwumiesięczna.

Na koniec, nowy satelita meteorologiczny 
NOAA-13 zamilkł 21 sierpnia, zaledwie w dwa 
tygodnie po starcie. Oprócz zadań czysto utyli
tarnych miał prowadzić także pewne ekspery
menty naukowe.

Kielicha goryczy dopełniło przerwanie tego 
samego dnia łączności z Mars Observerem, przy 
czym można tu zastosować przysłowie „morze 
przepłynął, a u brzegu utonął”, gdyż awaria 
wydarzyła się tuż przed planowanym rozpoczę
ciem pomiarów.

Misja Mars Observera była pierwszą od kil
kunastu lat misją marsjańską NASA i plano
wano ją jako preludium bardzo obszernego pla
nu badań tej planety, którego uwieńczeniem w

perspektywie około dwudziestu lat mogło być 
nawet lądowanie człowieka. Planowano zebra
nie więcej danych na temat naszego kosmicz
nego sąsiada niż podczas wszystkich poprze
dnich wypraw razem wziętych. Statek miał wejść 
na niską orbitę kołową i podczas jednego roku 
marsjańskiego trwającego 687 dni badać atmos
ferę, powierzchnię i wnętrze planety. Spodzie
wano się uzyskać dane pozwalające na stwier
dzenie, czy Mars miał kiedykolwiek atmosferę 
podobną do ziemskiej, gdzie podziewa się na 
nim woda, czy znajdują się na nim czynne wul
kany, jak powstają obejmujące obszar całego 
globu burze pyłowe oraz czy ma on płynne 
jądro i, co z tego wynika, własne pole mag
netyczne.

Dane te planowano uzyskać dzięki siedmiu 
zespołom przyrządów: spektrometrowi gamma 
do oceny zawartości pierwiastków chemicznych 
na powierzchni Marsa na podstawie natężenia 
promieniowania gamma o różnych energiach; 
zespołowi kamer o niskiej rozdzielczości do ob
serwacji meteorologicznych oraz o wysokiej roz
dzielczości do uzyskiwania zdjęć wybranych frag
mentów powierzchni; spektrometrowi promie
niowania termicznego do analizy składu mine
ralogicznego powierzchni, obserwacji czap po
larnych i rozkładu pyłu w atmosferze; radio
metru podczerwieni do badania emisji atmo
sferycznej, niosącej informacje o ciśnieniu, tem
peraturze, oraz zawartości pary wodnej i pyłu, 
pozwalające skonstruować globalny model po
gody na Marsie; laserowemu wysokościomie- 
rzowi do sporządzenia szczegółowej mapy to
pograficznej powierzchni; nadajnikowi radiowe
mu do badania techniką dopplerowską bardzo 
subtelnych wahań w prędkości radialnej statku 
względem Ziemi, na podstawie których zamie
rzano przygotować dokładny model pola gra
witacyjnego planety; oraz magnetometrowi, za 
pomocą którego planowano rozstrzygnąć wre
szcie, czy Mars ma własne pole magnetyczne, 
a jeśli nie, to czy miał je w przeszłości.

Historia dramatu przedstawia się następu
jąco. W przygotowaniu do operacji wprowa
dzenia statku na orbitę wokół Marsa kontrole
rzy przesłali 20 sierpnia na wszelki wypadek 
dokładny program samodzielnego działania i 
uzyskali potwierdzenie jego odebrania. 21 sierp
nia miało nastąpić przygotowanie do pracy sil
ników rakietowych statku, polegające między 
innymi na podniesieniu ciśnienia w systemie pa
liwowym do wartości roboczych. Miało to na-
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stąpić przez odpalenie specjalnych pironabo- 
jów i musiało się wiązać z poddaniem całej 
konstrukcji dość silnym wstrząsom. Dla ochro
ny przed mogącymi stąd wyniknąć uszkodze
niami przesłano polecenie wyłączenia nadajni
ków statku. Był to ostatni potwierdzony z nim 
kontakt.

O godzinie 5:26 21 sierpnia miało nastąpić 
odpalenie nabojów przygotowujących silniki do 
pracy, a około 6 na polecenie z Ziemi statek 
miał zgłosić się do centrum kierowania w Jet 
Propulsion Laboratory. Godzina 6 nadeszła, lecz 
spodziewanego sygnału nie odebrano. Począt
kowo nie potraktowano tego jako specjalnie 
groźnej przesłanki, gdyż przypadki zaniku łącz
ności zdarzały się już w przeszłości. Mars Ob
server miał nadawać za pomocą 1.5-metrowej 
anteny wysokiego zysku, a gdy sygnału nie by
ło, kontrolerzy wysłali mu polecenie przejścia 
na antenę niskiego zysku, dającą wolniejsze tem 
po transmisji, lecz szerszy kąt bryłowy wiązki. 
Nic się jednak nie stało. Observer milczał.

W  miarę upływu czasu zaczęły narastać o- 
bawy. Pracując na okrągło, kontrolerzy zaczęli 
wysyłać polecenia włączenia nadajników, prze
chodzenia kolejno na trzy anteny niskiego zy
sku, przejścia na zapasowy komputer. Czas pły
nął, a statek milczał. Próby trwały całą nie
dzielę 22 sierpnia.

We wtorek 24 sierpnia miało nastąpić uru
chomienie silników i po trwającym około 30 
minut hamowaniu wejście statku na orbitę wo
kół Marsa. Mars Observer był w stanie prze
prowadzić tę operację samodzielnie, bez po
mocy z Ziemi. Przez cały poniedziałek prowa
dzono testy na symulatorze statku, z których 
wyciągnięto wniosek, że przyczyną awarii mo
że być uszkodzenie mechanizmu zegarowego, 
sterującego między innymi działaniem kompu
terów pokładowych. Wysłano polecenie przej
ścia na zespół zapasowy. Nadal nic.

Wciąż jeszcze nie tracono nadziei, że usz
kodzenie nie jest poważne, statek funkcjonuje, 
sam wejdzie na zaplanowaną orbitę i zgłosi się 
zgodnie z programem, by o tym zameldować. 
Zaplanowana godzina tej operacji nadeszła, i 
w świetle telewizyjnych monitorów i szumie ka
mer przekazujących na żywo obraz z Pasadeny 
— nie stało się nic. Statek wciąż milczał.

W tym czasie kłopoty z Mars Observerem 
były już powszechnie znane związanym z pro
gramem kosmicznym naukowcom. Oprócz ze
społu kontrolerów z JPL do akcji wkroczyły

inne grupy. Między innymi w obserwatorium 
astronomicznym na Hawajach podjęto przygo
towania do szukania za pomocą chyba najle
pszego obecnie na świecie teleskopu podczer
wonego płomienia wylotowego z silników stat
ku. O przewidzianej godzinie wszystko było go
towe, lecz nie dopisała pogoda: niebo zasnuło 
się chmurami i teleskop nie był w stanie zau
ważyć nawet samego Marsa, a co dopiero m ó
wić o jego Obserwatorze. Rozważano zastoso
wanie do tego celu Teleskopu Kosmicznego, 
lecz o czasie, w którym zadziałać miały silniki 
hamujące, odległość kątowa od Słońca była zbyt 
mała dla HST, i z pomiarów mogących zagro
zić bardzo czułym instrumentom teleskopu trze
ba było zrezygnować.

Rozważano też zastosowanie do wyszuka
nia zagubionego w przestrzeni próbnika ra
darów naziemnych. Wyniki błyskawicznie wy
konanych obliczeń były rozczarowujące: statek 
można by zobaczyć, owszem, ale dopiero za 
rok, i to w przypadku, gdyby nie wszedł na 
orbitę wokół Marsa. Wtedy bowiem zbliżyłby 
się do Ziemi na dostatecznie małą odległość.

Zespoły NASA poszukujące pozaziemskich 
cywilizacji przerwały cykl swoich obserwacji, by 
tym razem poszukać produktu cywilizacji ziem
skiej: łudzono się, że może statek odwrócił się 
na tyle, że jego sygnały kierowane są w pustkę, 
lecz że bardzo czułe anteny będą jednak w sta
nie wychwycić jakieś boczne listki transmisji. 
Ale skąd.

Na tym etapie w zasadzie wyczerpano mo
żliwości szybkiego znalezienia rozwiązania za
istniałych problemów. Kontrolerom pozostała 
jeszcze jedna nadzieja. Zakładali, że poprze
dnio wysyłane polecenia nie zostały przez sta
tek odebrane, a w takim razie powinien on 
odezwać się sam po upływie 5 dni bez kontak
tu z Ziemią. Przed wypróbowaniem tej opcji 
nie chciano wysyłać poleceń poważnie zakłó
cających zwykły tryb działania próbnika, by nie 
utrudnić mu zadania samodzielnego „powrotu 
do zdrowia”. Po pięciu dniach od czasu ostat
niego kontaktu z centrum kierowania statek 
powinien poszukać Ziemi, nakierować na nią 
swą anteną niskiego zysku i nadać sygnał. Kry
tyczna godzina 17:56:53 E D T nadeszła i mi
nęła, a statek milczał jak głaz.

W  tej sytuacji trzeba już było huknąć z 
grubej rury. Zachodziła między innymi obawa, 
że źle ustawiony do Słońca próbnik wyczerpie 
zapas energii elektrycznej. Wysłano zestaw po-
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leceń bardzo poważnie przekonfigurowujących 
systemy pokładowe, a nawet polecenie pełne
go restartu komputerów, powodujące silny „za
nik pamięci”  i w normalnych warunkach nie 
do pomyślenia. Dalej nic. To był już w zasa
dzie koniec. Nie pozostało praktycznie nic in
nego jak  szukać statku radioteleskopami (pró
by trwały bez przerwy) i mieć nadzieję, żc mi
mo wszystko odezwie się jednak.

Równocześnie cały czas trwało ustalanie mo
żliwych przyczyn awarii. Rozważano ewentual
ność eksplozji statku podczas podniesienia ciś
nienia w systemie paliwowym lub uruchamia
nia silników hamujących, lecz szanse zajścia ta
kiego przypadku „sam ego z siebie” oceniono 
na bardzo niskie. M ars Observer po 5 dniach 
bez kontaktu z Ziemią i trwających dobę nie
udanych próbach samodzielnego nawiązania z 
nią kontaktu powinien przygotować się do „snu 
zimowego” w oczekiwaniu na „lepsze czasy”, 
to znaczy odwrócić się do Słońca tak, by do
brze oświetlone były baterie słoneczne, oraz 
przestawić system łączności w stan oczekiwa
nia na polecenia z Ziemi. Poszukiwania możli
wej przyczyny kłopotów skoncentrowały się na 
pewnym tranzystorze zwanym R X O  (ang. re
dundant cristal oscillator), służącym do takto
wania komputerów statku. Zespół taki był je 
den jedyny na pokładzie, a jego  awaria prakty
cznie „załatwiała” oba mózgi Observera. Oka
zało się, że zamontowany na próbniku tranzy
stor pochodził z wadliwej serii produkcyjnej, 
której awaryjność sięgała niewyobrażalnie du
żej jak  na wymagania techniki kosmicznej war
tości 10%. Stwierdzono to poniewczasie, gdy 
w czerwcu tego roku zamilkł satelita m eteo
rologiczny N O A A -1. Ale wtedy M ars Obser
ver w przestrzeni był już od wielu miesięcy...

Ź le taktowany komputer błędnie sterował 
systemami statku, a wyniki tego znamy: Mars 
Observer został oficjalnie ogłoszony jako stra
cony. Dokładny los statku nie jest znany: albo 
rzeczywiście nastąpiła eksplozja rozregulowa
nych przez zepsuty komputer silników, i wtedy 
nie ma już nawet czego szukać, albo silniki nie 
zadziałały w ogóle, i wtedy statek leci sobie 
spokojnie po orbicie okołosłonecznej i za mniej 
więcej rok zbliży się do Ziemi. Być może na
wet niektóre jego  systemy działają i dadzą się 
uruchomić poleceniami radiowymi z Ziemi. 
Opracowano zestaw możliwych trajektorii stat
ku i wysłano polecenie włączenia francuskiego 
przekaźnika radiowego, który miał służyć do

przekazywania jak  satelita komunikacyjny da
nych do statku macierzystego z lądownika pla
nowanego rosyjskiego próbnika M ars-94. N a
dajnik ten ma moc zaledwie 1 wata i nigdy nie 
myślano nawet o użyciu go do nadawania cze
gokolwiek na Ziemię. Włączony teraz, powi
nien być wykrywalny przez radioteleskop w Jor- 
dell Bank w Anglii po zastosowaniu bardzo wy
rafinowanych technik oddzielania sygnału od 
szumów tła (niewątpliwie pomoże tu dokładna 
znajomość charakterystyki sygnału). Poszuki
wania trwają, lecz do chwili obecnej (7  paź
dziernika) nie zakończyły się sukcesem.

Odebranie sygnału nie miałoby jednak żad
nego znaczenia praktycznego poza stwierdze
niem, że statek „żyje” i przynajmniej częścio
wo funkcjonuje. Teoretycznie można myśleć o 
wprowadzeniu go na orbitę okołom arsjańską 
za następnym podjeściem za mniej więcej dwa 
lata, lecz przedtem niezbędne byłoby nawiąza
nie z nim łączności w konwencjonalny sposób. 
Nadzieje na to są  praktycznie żadne.

Co dalej z programem marsjańskim ? Na 
razie nic wiadomo, lecz z pewnością trzeba bę
dzie wprowadzić doń daleko idące zmiany. Teo
retycznie możliwe jest zbudowanie kopii M ars 
Observera z duplikatów przyrządów i sam ego 
statku, i to nawet za niezbyt duża sumę. Start 
mógłby nastąpić w następnym oknie startowym 
na M arsa w 1994 roku, gdyby udało się zna
leźć sposób wyniesienia go na orbitę: Space 
Shuttle jest całkowicie wysycony, i rozważane 
jest zastosowanie rosyjskiej rakiety Proton. N aj
pierw jednak trzeba by podjąć stosowną de
cyzję, a ta wcale nie jest oczywista. Istnieją bo
wiem projekty zainstalowania kopii przyrządów 
Observera na prototypowych satelitach opra
cowanych przez wojsko pod nazwą Clementi
ne. Są to małe i tanie w zamyśle próbniki, prze
znaczone dla jednego — dwóch przyrządów, a 
misja marsjańska byłaby ich debiutem.

Strata M ars O bservera bardzo boleśnie 
dotyka zaangażowanych w projekt naukow
ców, z których wielu poświęciło mu niemal 
cała swoją karierę. Mimo wszystko jednak, jak  
mówi jeden z odpowiedzialnych za ekspery
menty na pokładzie M ars O bservera Phil 
C h r i s t e t s e n ,  „planetolodzy to niewiary
godni optymiści, bo ich dziedzina to bardzo 
ryzykowny interes. Patrzenie w przyszłość do
piero się zaczyna” .

Maciej Bzowski
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KONFERENCJE I ZJAZDY

XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego
Warszawa, 21-24 września 1993 roku

Na kolejny, dwudziesty szósty Zjazd Pol
skiego Tbwarzystwa Astronomicznego zje
chało do Centrum Astronomicznego im. 
M. Kopernika w Warszawie ponad sto 
osób. Szczególnie miłym akcentem była 
obecność dużej grupy astronomów, którzy 
od lat pracują na Zachodzie (alfabetycz
nie: Marek A b r a m o w i c z  — obecnie 
w Goeteborgu, Szwecja, autor fascynują
cego artykułu w Świecie Nauki z sierpnia 
br., Jan Piotr L a s o t a  — obecnie w Pa
ryżu, Bohdan P a c z y ń s k i  — obecnie w 
Princeton, Zdzisław M u s i e l a k  — USA, 
Ewa S z u s z k i e w i c z  — Włochy).

Naukowa część Zjazdu dzieliła się na 
dwie części:
— zaproszone referaty tzn. przeglądowe 

wykłady wygłaszane przez specjalistów 
na ogół światowej sławy, oraz

— sesje plakatowe podczas których au
torzy rozmaitych prac prezentowali je 
zainteresowanym w formie „gazetek 
ściennych”.

W tym roku spis referatów przeglądowych 
(w kolejności wygłaszania) wyglądał nas
tępująco:
Bohdan Paczyński — Błyski gamma, 
Jerzy Jakimiec — Badania wydzielania 

energii w rozbłyskach słonecznych i 
gwiazdowych,

Bożena Czerny — Spojrzenie pod kątem 
na aktywne jądra galaktyk,

Aleksander Wołszczan — Sondow anie 
przy pomocy pulsarów,

Michał Ostrowski — Procesy przyspie
szania cząstek promieniowania kosmi
cznego w relatywistyczych falach ude
rzeniowych,

Jan Piotr Lasota — Ewolucja rentgeno
wskich układów podwójnych,

Henryk Cugier — Diagnostyka gwiazd 
typu Cephei,

Paweł Moskalik — Teleskop globalny: 
pierwsze wyniki,

Zdzisław Musielak — Ewolucyjne aspe
kty gwiazdowego promieniowania rent
genowskiego,

Marcin Kubiak — Dedykowany teleskop 
fotometryczny,

Marek Sarna -  Chemiczna ewolucja u- 
kładów typu Algol,

Michał Jaroszyński — Soczewkowanie 
grawitacyjne.
Trudno oczywiście streszczać wszystkie 

referaty więc choć w telegraficznym skró
cie o niektórych:
— Prof. Paczyński zaczął od zrelacjono

wania doniesień o soczewkach grawi
tacyjnych (patrz Kronika). A swój właś
ciwy temat podsumował w ten sposób, 
że choć nie wiadomo do dziś czym są 
błyski gamma, to znamy ich najważ
niejsze własności. A mianowicie cha
rakteryzuje je:
— izotropowe rozłożenie na niebie,
— stała gęstość przestrzenna do pew
nej odległości R*,
— spadek gęstości dla r > R *,
— nietermiczne widma między 1 keV 
i 1 GeV,
— czas trwania od 0.005 s do 1000 s 
(podane granice są tylko instrumen
talne!),
— zmienność czasowa (bywa) 0.001 s,
— to, że nie powtarzają się. 
(Zainteresowanych błyskami gamma 
odsyłamy do Uranii nr 9/92.)

— Prof. Wołszczan podał dane dotyczące 
trzeciej planety krążącej wokół „jego” 
pulsara PSR 1257+12 (patrz Urania 
nr 3/92). Jak się wyraził „z dużą od
powiedzialnością mogę powiedzieć, że 
trzecia planeta jest”. Krąży ona naj
bliżej pulsara, w odległości 0.19 j.a. z 
okresem 25.3 dnia po orbicie o mimo- 
środzie 0.3.

— Prof. Musielak opisał dwa rodzaje wy
stępującego w przyrodzie dynama i po-



312 URANIA 11/1993

kazał gdzie na diagramie HR można 
się spodziewać gwiazd świecących rent
genowsko i dlaczego tak się dzieje.

— Dr Moskalik opowiadał o korzyściach 
z „teleskopu globalnego” (patrz Ura
nia nr 10/90) i o obserwacjach prowa
dzonych w Obserwatorium Krakowskiej 
WSP na Suhorze (tamtejszy teleskop 
jest „cegiełką” globalnego).
Na korytarzu CAMKu i w sali semina

ryjnej uczestnicy Zjazdu wywiesili 39 pla
katów. Miłośników astronomii ucieszy za
pewne fakt, że aż 5 było przygotowanych 
przez pracowników planetariów. Pod pla
katami toczyły się niejednokrotnie bardzo 
żywe dyskusje.

Podczas Zjazdu odbyło się Walne Ze
branie Polskiego Towarzystwa Astrono
micznego, na którym dyskutowano pro
blemy nurtujące środowisko (patrz np. No
wości Wydawnicze) oraz wybrano nowe 
władze na następną kadencję. Władze te 
przedstawiają się następująco:
Zarząd

prezes — prof. Robert Głębocki 
wiceprezes — dr Marek Sarna 
sekretarz — dr Adam Michalec 
skarbnik — dr Jan Zalewski 
czł. Zarządu — dr Jan Mietelski

— mgr Małgorzata Śróbka 
-Kubiak

— prof. Edwin Wnuk

NOWOŚCI WYDAWNICZE

O nowych „Postępach Astronomii”

Czytelników Uranii dziwi być może to, że 
do tej pory nie zareagowaliśmy na poja
wienie się kwartalnika Postępy Astronomii 
w zupełnie nowej postaci. Kilkakrotnie 
próbowaliśmy już to uczynić, ale za każ
dym razem dochodziliśmy jednak do wnio
sku, że słuszniej będzie, przynajmniej na 
razie, nie pisać nic, niż publikować nie
zbyt pochlebną opinię o piśmie, do które
go chyba każdy z polskich astronomów

Komisja Rewizyjna
przewodniczący — doc. Antoni 

Stawikowski
członkowie — dr Henryk Brancewicz

— prof. Kazimierz Stępień 
Sąd Koleżeński
przewodniczący — prof. Marcin 

Kubiak
członkowie — prof. Wojciech 

Dziembowski
— dr Cecylia Iwaniszewska
— prof. Bohdan Paczyński
— prof. Grzegorz Sitarski

Ważną częścią Zjazdu była także sesja 
dydaktyczna poświęcona problemom na
uczania astronomii w Polsce na tle tego, 
jak jej się naucza na świecie. Referaty 
wprowadzające do dyskusji wygłosili prof. 
Jerzy K r e i n e r, dr Cecylia I w a n i 
s z e w s k a  oraz dr Juliusz D o m a ń 
ski .  Jak wiadomo w polskiej szkole nie 
ma już astronomii jako osobnego przed
miotu, ale należy zrobić wszystko by przy
najmniej lematy łączące fizykę i astrono
mię nie zginęły z programów nauczania. 
Przecież astronomia to nic innego jak fi
zyka w największym z możliwych labora
toriów — we Wszechświecie. Mamy na
dzieję, że każdy numer Uranii przynosi li
czne tego przykłady.

MSK

żywi jakiś sentyment, któremu wielu z nas 
sporo zawdzięcza, które niejednemu z mło
dych naukowców, a także miłośników as
tronomii, towarzyszyło w rozwoju, które 
udostępniało swe łamy naszym pierwszym, 
często nieudolnym, publikacjom astrono
micznym. Dziesięć dotychczas wydanych 
zeszytów nowych Postępów Astronomii nie 
pozwala jednak na dalsze milczenie.

Zapowiedź zmiany profilu pisma przy
jęliśmy z nadzieją na to, że — dochowując 
wierności najwartościowszym elementom
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swej tradycji — doprowadzą one do uatra
kcyjnienia jego treści i formy w taki spo
sób, by pozyskać szersze grono czytelni
ków i lepiej niż dotychczas służyć upo
wszechnianiu wiedzy o Wszechświecie. 
Nasz życzliwy stosunek do ambitnych za
mierzeń nowej redakcji Postępów Astro
nomii udowodniliśmy chociażby tym, że 
wśród autorów pierwszego numeru zmie
nionej wersji pisma (1/1991) można zna
leźć nazwisko redaktora naczelnego Uranii.

Postępy Astronomii bierze się dziś do 
ręki z prawdziwą przyjemnością. Piękna 
szata graficzna, dobrzy najczęściej auto
rzy, aktualna tematyka, czy wreszcie wspa
niałe zdjęcia przyciągają i zachęcają do 
wnikliwej lektury. Kompetencja i rzetel
ność treści astronomicznych przebijają nie
mal ze wszystkich artykułów i notatek. Wie
le z nich może być przykładem populary
zacji najwyższego poziomu, a zdarzają się 
nawet takie, które miłośnik astronomii czy
ta z zapartym tchem. Pojawiające się cza
sem jakieś teksty grafomańskie, a także 
niedomówienia, potknięcia lub uchybie
nia, przed którymi — jak pokazuje do
świadczenie — bardzo trudno się ustrzec, 
wydają się mało znaczące w zestawieniu z 
bogactwem i poziomem większości prze
kazywanych treści. Nowe Postępy Astrono
mii powinny więc dostarczać przeżyć inte
lektualnych najwyższej próby i być nie
ocenioną pomocą w rozwoju przede wszy
stkim młodych adeptów astronomii. Tfcj 
roli niestety nie spełniają.

T^m, co niweczy te wszystkie zdobycze 
jest coraz częściej przenikające stronice 
Postępów Astronomii — proszę wybaczyć 
to określenie ale trudno znaleźć inne — 
po prostu chamstwo. Emanuje ono prze
de wszystkim z komentarzy redakcyjnych 
(występujących w nadmiarze, ale to już 
inna sprawa), niektórych tekstów i rysun
ków, czy wreszcie poprzez publikowanie 
nie nadających się do tego listów do re
dakcji. Nie doszukujemy się w tym oczy
wiście złej woli. Odczytujemy to jako nie
udolne usiłowania żartobliwego nawiązy

wania kontaktu z czytelnikiem oraz jako 
prostackie próby rozweselania czytelnika 
poprzez humorystyczne traktowanie opi
sywanych zagadnień. Ale wszystkie te po
czynania nie skłaniają bynajmniej do uś
miechu. Ttudno w nich znaleźć coś rze
czywiście dowcipnego; są najczęściej tylko 
„infantylnym świntuszeniem”, jak się wy
raził jeden z dyskutantów w trakcie oma
wiania sprawy Postępów Astronomii pod
czas niedawnego Walnego Zebrania człon
ków Polskiego Tbwarzystwa Astronomicz
nego. Dla przykładu wymieńmy wstępniak 
redakcyjny na 1 stronie numeru 1/1993, 
tekst zatytułowany „S(u)pernowo w Piw
nicach” opublikowany w numerze 2/1993 
na stronach 86 i 87 oraz list do redakcji 
znanego astronoma z Krakowa (i oczy
wiście komentarz do niego) przytoczony 
na stronie 140 w numerze 3/1993. Już tyl
ko te fragmenty trzech ostatnich zeszytów 
dyskwalifikują Postępy Astronomii jako 
pismo, które upowszechniając astronomię 
ma przecież służyć szerzeniu kultury. Do
puszczenie do druku tego rodzaju mate
riałów dowodzi braku odpowiedzialności, 
niezrozumienia roli redaktora czasopisma 
popularnonaukowego i po prostu rozmi
jania się redakcji z czytelnikami w „kwe
stii smaku” (używając znanego określenia 
Zbigniewa Herberta).

Postępy Astronomii są pismem Polskie
go Tbwarzystwa Astronomicznego, elitar
nej organizacji astronomów zawodowych. 
Nie każdy może być jej członkiem, a przy
należność do niej zobowiązuje. Nie zapo
minajmy, że jej status w społeczeństwie, 
charakter działalności, ton publicznych wy
powiedzi i wreszcie poziom wydawnictw 
tworzyli Tadeusz Banachiewicz, Włodzi
mierz Zonn, Stefan Piotrowski, Jerzy Sto- 
dółkiewicz i inni wybitni astronomowie, a 
jednocześnie luminarze polskiej kultury. 
Ich wielką troską był nie tylko rozwój nau
ki lecz także jej upowszechnianie, a przez 
to wychowywanie i kształtowanie człowie
ka. Oni nam pokazali, że astronomia nie
sie ze sobą wielkie bogactwo wartości in-
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telektualnych, światopoglądowych, kultu
rowych. Nie niszczmy tego dziedzictwa.

Przekazując czytelnikom Uranii stano
wisko w tej sprawie nie chcemy ich znie
chęcać do sięgania po Postępy Astronomii. 
Przeciwnie, polecając lekturę publikowa
nych tam wartościowych pozycji astrono
micznych, czujemy się jednak w obowiąz
ku uczulić miłośników astronomii i wyos-

OBSERWACJE

Komunikat Sekcji Obserwacji Słońca 
PTMA, lipiec 1993
Wyniki obserwacji Słońca w lipcu 1993 r. 
przysłało 13 obserwatorów: Marcin B e 
t l e j ,  Mariusz C h i r o w s k i ,  Krzysztof 
C z a r t ,  Grzegorz C z e p i c z e k ,  Bartosz 
D ą b r o w s k i ,  Michał I z d e b s k i ,  Ire
neusz L u b i s z e w s k i ,  Jerzy Ł ą g i e w - 
k a, Wiktor M a j e w s k i ,  Andrzej P i l 
ski ,  Mariusz S a w i n e 1, Sebastian S o - 
b e r s k i, Krzysztof S o c h a ,  Mieczysław 
Sz u l c ,  Stanisław Ś w i e r c z y ń s k i ,  Je
rzy Z a g r o d n i k .  Obserwatorzy wyko
nali w sumie 224 obserwacje w 31 dniach. 

Średnie dzienne względne liczby Wolfa:
1.........56 6.... ....52 11.... ....43 16.... ... 77.
,.......63 7.... ....40 12.... ....37 17.... 81

3.. .^ ..67 8 .... ....36 13.... ....54 18.... 91
4 .......83 9.... ....38 14.... ....57 19.... 9 ?
5 .......80 1 0 .. ....32 15.... ....62 20.... 73

trzyć ich krytyczne spojrzenie na to pismo 
poprzez ukazanie naszej o nim opinii. Jak 
mogliśmy się przekonać podczas ostatnie
go Zjazdu Polskiego Tbwarzystwa Astro
nomicznego jest to także opinia wielu in
nych astronomów i dlatego żywimy nadzie
ję, że zostanie ona z należytą uwagą potra
ktowana przez wydawcę pisma.

Krzysztof Zioikowski

2  1 85 24......... 72  27........  58 30 ........  46
2 2  68  25........  64 28........  54 31........ 52
2 3 81 26.........45 29.........50

Średnia miesięczna względna liczba 
Wolfa w lipcu 1993 r. wynosiła 60.7 (57.2). 
Średnia względna liczba Wolfa dla obrotu 
Słońca No. 1870 wynosiła 44.6 (44.1). 
Średnia względna liczba Wolfa dla obrotu 
Słońca No. 1871 wynosiła 60.9 (56.5). W 
nawiasach podano średnie liczone bez 
współczynników obserwatorów.

Bartosz Dąbrowski 
Uwaga: w lipcu 1993 r. Sekcja Obserwacji 
Słońca została przeniesiona do Oddziału 
Tbruńskiego PTMA. Wyniki obserwacji 
proszę przysyłać na adres:

Sekcja Obserwacji Słońca PTMA 
skr. poczt. 256 
87-100 Tbruń 1

TO I OWO

Z ilu gwiazd składa się układ 
Mizar-Alcor?

Do najbardziej znanych gwiazdozbiorów 
nieba północnego należy niewątpliwie 
Wielka Niedźwiedzica (Ursa Major). Dziś 
jednak — o czym zresztą mówi już sam 
tytuł artykułu — zajmiemy się wyłącznie 
Mizarem i Alcorem (Dzeta i 80 UMa), 
czyli znaną parą gwiazd fizycznie z sobą 
związanych (wielkość gwiazdowa 2.27m i 
4.02m), możliwych do rozdzielenia nawet

dla gołego oka (kątowa odległość między 
nimi wynosi 12’). Wiedziano o tym już 
przed wiekami, żyjący w XIII stuleciu per
ski astronom A l K a z w i n i Pozostawił 
nam wiadomość, że ówcześni ludzie na 
tych właśnie dwóch gwiazdach sprawdzali 
ostrość swego wzroku. Gdy bowiem ktoś 
ma dobre oczy, dla którego nawet 1 minu
ta kątowa może być graniczną zdolnością 
rozdzielczą, przy dobrej pogodzie bez tru
du widzi obie gwiazdy oddzielnie. Ale wy
starczy niewielka wada wzroku (krótko-
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wzroczność nie przekraczająca 0.5 diop
trii), by obrazy gwiazd były rozmazane i 
zlewały się z sobą.

T&k czy inaczej układ M izar-Alcor to 
najwcześniej poznana gwiazda podwójna. 
W rzeczywistości — o czym od dawna wia
domo — jest to układ wielokrotny, skła
dający się z większej liczby gwiazd, odkry
wanych kolejno w miarę postępu techniki 
obserwacyjnej. Wszystko zaś zaczęło się w 
roku 1650, kiedy to włoski astronom Gio
vanni Baptista R a  cc i o l i  skierował swo
ją lunetę na ten układ i ze zdumieniem 
stwierdził, iż jaśniejszy Mizar składa się z 
dwóch gwiazd. A zatem układ Mizar A i 
Mizar B można uważać za pierwszą gwiaz
dę podwójną, którą odkryto za pomocą 
lunety. Wzajemne położenie składników
o białej barwie bardzo mało zmieniło się 
od tego czasu, kątowa odległość między 
nimi nadal wynosi 19.5”, a kąt pozycyjny 
wzrósł najwyżej o 10° i w roku 1956 (data 
wykonania pomiaru) osiągnął wartość 151°. 
Pomimo to Mizara bez zastrzeżeń można 
uważać za gwiazdę fizycznie podwójną, 
tworzące ten układ składniki mają bowiem 
takie same paralaksy i identyczną pręd
kość ruchu w przestrzeni. Dotyczy to zre
sztą także układu Mizar-Alcor, bo jedy
nie takie argumenty świadczą o ich fizycz
nych związkach, gdyż odległość między ni
mi wynosi około 15 000 j.a. Jeżeli więc te 
gwiazdy faktycznie obiegają wspólny śro
dek ciężkości, to na dokonanie pełnego 
obiegu potrzebują wielu tysięcy lat. W zwią
zku z tym niektórzy astronomowie zakła
dają, że Mizar i Alcor to tylko nadzwyczaj 
bliscy sąsiedzi kosmiczni, należący do bar
dzo ubogiej w gwiazdy i rozpadającej się 
już gromady. IWorzyć ją mają jasne gwiaz
dy Wielkiego Wozu, które — jak to w ro
ku 1870 wykazał astronom angielski R i
chard A  P r o c t o r  — poruszają się w 
przestrzeni w tym samym kierunku i z nie
mal jednakowymi prędkościami. Z  powy
ższej reguły wyłamują się jedynie Dubhe 
(Alfa UMa) i Benetnash (Eta UMa).

Ale to jeszcze nie koniec „dziwów” u

kładu Mizar-Alcor. Podczas dokonywane
go u schyłku XIX wieku przeglądu spe- 
ktrogramów (z pryzmatu obiektywnego), 
używanych w Obserwatorium Harwardz- 
kim przy przygotowywaniu słynnego kata
logu widm gwiazd, na cześć Henry D r a - 
p e r a (amerykański pionier tej dziedziny 
astrofizyki) zwanego The Draper Catalo
gue o f  Stellar Spectra (Katalog Drapera 
widm gwiazd), dokonano niezwykłego — 
jak na owe czasy — odkrycia. Otóż widmo 
Mizara A fotografowano w ciągu siedem
nastu nocy i nie zawsze było ono jedna
kowe, na co uwagę zwróciła Antonia C. 
M a u r y (bratanica Drapera). Tb ona bo
wiem przeglądając klisze naświetlone pod
czas trzech nocy (29 marca 1887 roku, 17 
maja 1889 roku i 28 sierpnia tegoż roku) 
zauważyła, że linia K jest podwójna. Na 
innych kliszach była ona rozmazana, na 
pozostałych zaś znowu ostra i pojedyncza. 
Zainteresował się tym zjawiskiem Edward 
C. P i c k e r i n g  (ówczesny dyrektor Ob
serwatorium Harwardzkiego) i po wnikli
wej analizie całego materiału stwierdził, iż 
owo rozdwojenie się linii K następuje re
gularnie co 52 dni. Gdy zgodnie z jego 
przewidywaniami 8 grudnia 1889 roku li
nia K posłusznie się rozdwoiła, wszystko 
było już jasne. Po prostu Mizar A  okazał 
się być gwiazdą podwójną i dlatego linie 
widmowe tej gwiazdy niekiedy są podwój
ne, a innym razem znowu pojedyncze. Naj
większe oddalenie linii widmowych odpo
wiada momentowi, w którym oba skład
niki Mizara A  poruszają się równolegle 
do kierunku naszego widzenia, przy czym 
jeden z nich zbliża się do nas, drugi nato
miast od nas oddala. Linie się pokrywają 
wtedy, kiedy obie gwiazdy poruszają się 
prostopadle do kierunku widzenia.

I oto pod koniec ubiegłego wieku od
kryto pierwszą gwiazdę spektroskopowo 
podwójną i dziwnym zbiegiem okoliczności 
była nią gwiazda należąca do układu Mi
zara. Przekonano się wówczas, że układ 
M izar-Alcor składa się nie z trzech, lecz 
co najmniej z czterech gwiazd. Wkrótce,
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bo już w roku 1908 odkryto piątą, bo — 
jak się okazało — Mizar B też jest gwiaz
dą spektroskopowo podwójną. Stwierdził 
to astronom  amerykański Edwin Brant 
F r o s t ,  który jednocześnie wykazał, że 
okres obiegu składników układu wynosi 
182 dni. Co więcej — astronom francuski 
C. O r i a n e w oparciu o pomiary foto- 
metryczne wystąpił z hipotezą, iż jedna z 
tych gwiazd ma bardzo słabego towarzysza 
i że jego okres obiegu wynosi 57 lat. A 
ponieważ płaszczyzna orbity tej tajemni
czej gwiazdy ma być odpowiednio usta
wiona względem nas, to — podobnie jak 
w przypadku Algola — powinno co jakiś 
czas dochodzić do zakrycia jaśniejszego 
składnika i wtedy winien on wykazywać 
minimum swej jasności. Przypomniano 
sobie wówczas o obserwacji Johanna H. 
M a d 1 e r a, który pod wieczór 18 kwiet
nia 1841 roku skierował swój 24 cm refra- 
ktor na układ M izar-Alcor i faktycznie 
nie dostrzegł Mizara B, chociaż — jak od
notował w dzienniku obserwacyjnym — w 
tym czasie o wiele słabsze składniki innych 
gwiazd podwójnych bez trudu były widocz
ne. Po kilku godzinach, a więc już w nocy 
wszystko wróciło do normy i Mizar B zno
wu był dostępny do obserwacji. Tego bo
wiem wieczoru — przynajmniej tak sądził 
Oriane — musiało właśnie dojść do zakry
cia głównego składnika układu przez ową

hipotetyczną gwiazdę ciemniejszą i tylko z 
tego powodu Madler nie mógł go dostrzec 
za pomocą swego refraktora. Niestety, póź
niejsze i o wiele dokładniejsze pomiary 
fotometryczne nie wykazały żadnych zmian 
blasku Mizara B, co przeczy tym śmiałym 
domysłom. Mimo to w wydanym niedaw
no Sky Catalogue 2000.0 zamieszczono u- 
wagę, iż wykazuje on oscylacje zmian bla
sku w okresie 3.7 roku, toteż istnienia tego 
ciemnego towarzysza nie można całkiem 
wykluczyć. W każdym razie — według auto
rów wspomnianego wyżej katalogu — za
gadka Mizara B wciąż czeka na rozwiązanie.

Alcor także — zdaniem niektórych as
tronomów — nie jest samotną gwiazdą. Z  
dokładnych obserwacji spektroskopowych 
zdaje się wynikać, że i on posiada najpra
wdopodobniej słabego towarzysza, które
go istnienie na razie zostało bardzo słabo 
udokumentowane. W każdym razie są co 
do tego poważne wątpliwości i dlatego trud
no dziś tak zdecydowanie powiedzieć, z 
ilu gwiazd faktycznie składa się układ Mi
zar-Alcor? Kanadyjski astronom Alan H. 
B a t t e n ,  znany ekspert od gwiazd pod
wójnych, przyjmuje tylko pięć gwiazd. Je
go zdaniem trzeba ostrożnie podchodzić 
do wszelkich publikacji mówiących o ist
nieniu sześciu lub nawet siedmiu gwiazd 
układu Mizar-Alcor.

Stanisław R. Brzostkiewicz

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Luty 1994 r.

Słońce: Wędruje po części ekliptyki po
łożonej pod płaszczyzną równika niebie
skiego, ale jego deklinacja wzrasta w ciągu 
miesiąca od -17° do -8°, w związku z czym 
dnia przybywa prawie o dwie godziny: w 
Warszawie 1 lutego Słońce wschodzi o 
7h18m, zachodzi o 16h23m, a 28 lutego 
wschodzi o 6h25m, zachodzi o 17h13ra. W 
lutym Słońce wstępuje w znak Ryb. 
Księżyc: Bezksiężycowe noce będziemy 
mieli w drugim tygodniu miesiąca, bowiem 
kolejność faz Księżyca jest w lutym nastę

pująca: ostatnia kwadra 3d9 \  nów 10d16h, 
pierwsza kwadra 18d19h, pełnia 26d2h. W 
apogeum Księżyc znajdzie się 16 lutego, a 
w perygeum 27 lutego. W lutym tarcza 
Księżyca zakryje Kłos Panny (Spikę), naj
jaśniejszą gwiazdę w gwiazdozbiorze Pan
ny, ale zjawisko to nie będzie u nas wi
doczne.
Planety i planetoidy: Na nocnym luto
wym niebie nie widać żądnej planety ani 
też jaśniejszej planetoidy oprócz J o w i 
sza ,  który wschodzi w drugiej połowie



11/1993 URANIA 317

Dane dla obserwatorów Słońca (na 13h czasu środk.-europ.)

Data
1994

P Bo Lo Data
1994

P Bo Lo

II 1 -12930 -6906 71981 I I  II 17 -18916 -6993 221914
3 -13.10 -6.20 45.48 19 -18.80 -7.00 194.80
5 -13.89 -6.32 19.14 | 21 -19.41 -7.06 168.46
7 -14.66 -6.45 352.82 | 23 -20.00 -7.12 142.12
9 -15.40 -6.56 326.48 1 25 -20.56 -7.16 115.78

11 -16.12 -6.66 300.14 27 -21.10 -7.20 89.44
13 -16.82 -6.76 273.81 I l i  III 1 -21.62 -7.22 63.09
15 -17.50 -6.85 247.48 3 -22.10 -7.24 35.24

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy; 
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
6d23h54m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

nocy i świeci nad ranem jak gwiazda -2.1 
wielkości w gwiazdozbiorze Wagi; przez 
lunety możemy obserwować ciekawe zja
wiska w układzie czterech najjaśniejszych 
księżyców Jowisza. Wieczorem możemy 
też jeszcze próbować odnaleźć M e r k u 
r e g o ,  widocznego w pierwszej dekadzie 
miesiąca nisko nad zachodnim horyzon
tem jako gwiazda około -0.5 wielkości.

*  *  *  

l d23h Bliskie złączenie Księżyca z Kło
sem Panny (Spiką), gwiazdą pierwszej wiel
kości w gwiazdozbiorze Panny; zakrycie 
gwiazdy przez tarczę Księżyca widoczne 
będzie na Antarktydzie.

2d5h Saturn w złączeniu z Merkurym w 
odl. 1.3°; wieczorem możemy próbować 
odszukać obie planety blisko siebie nisko 
nad zachodnim horyzontem (Merkury jest 
jaśniejszy od Saturna).

3d9h Jowisz w złączeniu z Księżycem w 
odl. 3°.

4d O 3h19m obserwujemy początek zać
mienia 1 księżyca Jowisza; księżyc ten znik
nie nagle w cieniu planety blisko lewego 
brzegu jej tarczy (patrząc przez lunetę od
wracającą). O  4h27m na tarczy Jowisza po
jawi się cień jego 2 księżyca, który właśnie 
zbliża się do brzegu tarczy, by rozpocząć 
przejście na jej tle tuż przed wschodem

Słońca. O 22h Merkury znajdzie się w naj
większym wschodnim odchyleniu od Słoń
ca w odl. 18°.

5d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy koniec 
przejścia: cienia o 2h44m i księżyca 1 o 3h57m.

6d Księżyc 2 ukryty jest za tarczą Jowi
sza. O 4h2m obserwujemy koniec zakrycia: 
księżyc 2 ukaże się nagle spoza prawego 
brzegu tarczy planety (w lunecie odwra
cającej).

8d Od 2h17m do 4h7m księżyc 2 przecho
dzi za tarczą Jowisza. Tfego dnia nasz Księ
życ znajdzie się w złączeniu z dwiema pla
netami: o 9h z Neptunem w odl. 3°, a o 13h 
z Uranem w odl. 5°.

10d19h Merkury nieruchomy w rekta- 
scensji, zmienia kierunek swego ruchu 
wśród gwiazd na sklepieniu niebieskim.

12d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza. Cień księżyca pojawi 
się na tarczy planety o 2h28m, a sam księ
życ rozpocznie przejście na jej tle o 3h42m. 
Cień opuszcza tarczę Jowisza o 4h48m, a 
sam księżyc kończy przejście na jej tle do
piero o

13d W pobliżu Jowisza dostrzegamy 
brak jego dwóch księżyców: księżyc 1 u- 
kryty jest za tarczą, a księżyc 2 w cieniu 
planety. Koniec zakrycia księżyca 1 na
stąpi o 3hl m. O 4h8m księżyc 2 pojawi się
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tuż koło lewego brzegu tarczy (koniec zać
mienia), by zaraz o 4h17ra skryć się za jej 
brzegiem; do wschodu Słońca nie będzie 
już widoczny.

15d Księżyc 3 ukryty jest w cieniu Jowi
sza; o 3h18m pojawi się nagle z lewej strony 
tarczy u góry (koniec zaćmienia), patrząc 
przez lunetę odwracającą. Księżyc ten bę
dzie dalej wędrował w kierunku brzegu 
tarczy planety i dotrze do niej o 6hl l m (bę
dzie to początek zakrycia).

19d3h39m Słońce wstępuje w znak Ryb, 
jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 
330°. O 4h22m na tarczy Jowisza pojawi się 
cień jego 1 księżyca.

20* Księżyc 1 ukryty jest za tarczą Jo 
wisza, a księżyc 2 zbliża się do brzegu tar
czy, ale nie docierając do niej, o 4h21m 
zniknie nagle w cieniu planety (początek 
zaćmienia). O 4h52m obserwujemy koniec
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zakrycia 1 księżyca. O 9h Dolne złączenie 
Merkurego ze Słońcem.

21d18h Saturn w złączeniu ze Słońcem.
22d Księżyc 2 przechodzi na tle tarczy 

Jowisza i do 3h24m jest niewidoczny. O 5h2m 
księżyc 3 zniknie nagle w cieniu planety 
(początek zaćmienia) w odległości większej 
niż średnica tarczy od jej lewego brzegu.

27d O 2h złączenie Marsa z Merkurym 
w odl. 4°. O 3h25ro obserwujemy początek 
zaćmienia 1 księżyca Jowisza.

28d Księżyc 1 i jego cień przechodzą.na 
tle tarczy Jowisza; obserwujemy koniec 
przejścia: cienia o 2h53m, a samego księ
życa 1 o 3h59m. O 22b Jowisz nieruchomy w 
rektascensji.

Momenty wszystkich zjawisk podane 
są w czasie środkowo-europejskim.

Opracował G. Sitarski

COflEP^AHME

B. B iu o ji e k
O o p M H p O B a H H e  M OJICKy;i B

MC>K3BC3/tiibix o6jioxax 290
C. P. B K O C T K e B H I

Ot <J>Łneca «o KonepnnKa (IV) 294
M. 3 8 B H JI b C  K H

KaT&nor McropmiecKHX na6jno;tennH
COJIHeiHblX 3aTMeHHH 300

X p o H H K a :
TeMHbie 3Be3flbi b  rajiaKTHMecKOM rajio? 305
(243) Hfla c<j)OTorpa<j)HpoBana 306
CencMOJiorMH Mapca 307
Mapc 06cepBep: M e p H b m  a B r y c r  HACA 308

K o H ( J ) e p e H U M M  h  C b e 3 f l b i 311
H O B bie K H H T H 312
H a6 jn o f l e i i H a 314
T o  h c e 314
AcTpoHOMHMecKMM Ka j i eHfl apb 316

URANIA — Miesięcznik Polskiego Tbwarzystwa Miłośników Astronomii. Redaguje kolegium: 
Krzysztof Ziołkowski — redaktor naczelny, Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska — sekretarz 
redakcji. Adres redakcji: ul Bartycka 18, 00-716 Warszawa. Adres administracji: Zarząd Główny 
PTMA, ul. św. Tbmasza 30/8, 31-027 Kraków, tel. 22 38 92; nr konta PKO I OM Kraków 
35510-16391-132. Koszt wytworzenia tego zeszytu 25 000 zł. Uranię rozprowadza się w ramach 
składki członkowskiej; w 1994 roku 300 000 zł (zniżka 240 000 zł).

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



Zbliża się rok 1994, dlatego podajemy warunki członkostwa w PTMA. W roku 1994 Urania będzie ukazywać się co 
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Prosimy o wypełnienie załączonego blankietu i przekazanie pieniędzy na konto PTMA. Podane składki odnoszą się 
do tych, którzy opłacą należności do końca lutego 1994 r. Towarzystwo zastrzega sobie prawo podniesienia cen Uranii, 
o ile wzrosną koszty druku lub usług pocztowych. Jednakże Towarzystwo dołoży wszelkich starań, aby osoby, które 
wpłaciły składki nie musiały dopłacać. Przy wypełnianiu przekazu na odwrocie na każdym z trzech odcinków prosimy 
podać wyraźnie, na jaki cel dokonywana jest wpłata. Dziękujemy.

Kalendarze plakaty na rok 1994 oraz KALENDARZ MIŁOŚNIKA ASTRONOMII na rok 1994 do otrzymania w oddziałach 
PTMA. Ponadto wysyłamy je pocztą za kwotę 20 000 zł (plakat), a za kwotę 36 000 zł (Kalendarz Miłośnika Astronomii). 
Pieniądze za Kalendarze należy przysłać pocztą a nie na konto PKO. (Wpłata na PKO wydłuża czas otrzymania 
Kalendarza o około miesiąc.)

wpłata dotyczy: wpłata dotyczy: wpłata dotyczy:

1. składka członkowska 1. składka członkowska 1. składka członkowska
2. składka członkowska bez Uranii 2. składka członkowska bez Uranii 2. składka członkowska bez Uranii

3. Urania za rok 1994 3. Urania za rok 1994 3. Urania za rok 1994
4. wpłata 1, 2 lub 3 za 1 półrocze 4. wpłata 1, 2 lub 3 za 1 półrocze 4. wpłata 1, 2 lub 3 za 1 półrocze

5. wpisowe 5. wpisowe 5. wpisowe
6. dobrowolny datek na Uranię 6. dobrowolny datek na Uranię 6. dobrowolny datek na Uranię

i PTMA i PTMA i PTMA

(właściwe podkreślić) (właściwe podkreślić) (właściwe podkreślić)



Trzecia strona okładki: Fragment powierzchni Marsa na zdjęciu uzyskanym za pomocą sondy 
kosmicznej Viking 1 w 1977 roku.

Czwarta strona okładki: Mgławica planetarna Hantle (M 27, NGC 6853) w gwiazdozbiorze Li
ska będąca prawdopodobnie pozostałością po wybuchu supernowej; jej wiek szacuje się na 
3-4 tys. lat.
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Głównym tematem, który proponu
jemy naszym Czytelnikom w ostatnim 
tegorocznym numerze, jest historia pod
stawowego narzędzia badania Wszech
świata. Refleksją nad tym fragmentem 
dziejów astronomi warto uzupełnić in
trygujące zapewne wszystkich miłośni
ków astronomii doniesienia o — zapla
nowanej na pierwszą połowę grudnia 
— naprawie Teleskopu Kosmicznego 
Hubble’a. Dotrą one do nas, jeśli nic 
nie opóźni 59 już lotu amerykańskiego 
wahadłowca i na pewno dostarczą bo
gatego materiału do wielu przemyśleń 
dotyczących nie tylko najdoskonalszego 
dziś instrumentu astronomicznego. M a
my nadzieję, że napisany przez studenta 
astronomii Uniwersytetu Mikołaja Ko
pernika w Toruniu szkic o teleskopach 
ułatwi zrozumienie doniosłości wydarzeń, 
których będziemy świadkami, oraz uzmy
słowi nam drogę, jaką przebyła służąca 
astronomii myśl techniczna od wynale
zienia lunety na początku X V II wieku 
aż do współczesnych obserwatoriów or
bitalnych. Jak na tym tle jawią się naj
nowsze działania warszawskich astro
nomów dowiemy się z Kroniki, w której 
informujemy o realizacji, od dawna nur
tującej środowisko astronomiczne w na
szym kraju, koncepcji umieszczenia te
leskopu optycznego w miejscu o klima
cie najlepiej sprzyjającym obserwacjom 
nieba. Tę, z  pewnością radosną dla 
wszystkich miłośników astronomii, wia
domość ilustrujemy reprodukowaną na 
okładce fotografią, która — choć nie
zbyt efektowna — ukazuje nieobojętne 
nam przecież zbocze chilijskiego wzgó
rza, gdzie już niedługo stanie polski te
leskop. W  dziale Obserwacje znajdzie
my natomiast rozstrzygnięcie naszego 
konkursu na wakacyjne zdjęcie nieba.

Czytelnikom „‘Uranii” i wszystkim  M ifosnifom Astronomii najCepsze życzenia  
z  okflzji Ś w ią t ‘Bożego g r o d z e n ia  i “Hęwego 1994 fRffkji skjada

Z a rzą d ę fó w n y  PTM A  i fRgdakfja „U ranii”
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Paweł Sobotko — Olsztyn

TELESKOP I JEGO ROLA W ASTRONOMII

W powszechnym mniemaniu nieodłącz
nym atrybutem astronoma jest teleskop. 
Okazuje się jednak, że obecnie częściej 
używanym urządzeniem jest komputer. Je
śli zapytać grupę astronomów, jakie urzą
dzenie zabraliby ze sobą na bezludną wy
spę, najprawdopodobniej większość wy
brałaby osobisty komputer. Niemniej jed
nak teleskop był i nadal jest niezmiernie 
ważnym instrumentem, dostarczającym in
formacji o Wszechświecie.

Wypowiadając słowo „teleskop” myśli
my przeważnie o długiej rurze z soczewka
mi, służącej do obserwowania „światła”. 
Światło widzialne odbierane przez nasze 
oczy nie jest jedynym rodzajem promie
niowania nadchodzącym z Kosmosu. Poza 
nim możemy odbierać fale elektromagne
tyczne o innych długościach, a więc pro
mieniowanie radiowe, podczerwone, nad
fioletowe, rentgenowskie i gamma. Każdy 
z tych rodzajów promieniowania potrze
buje odpowiednich odbiorników. W dal
szym ciągu skoncentruję się na telesko
pach tradycyjnych, działających w widzial
nej części widma.

1. Pierwsze teleskopy
Wynalezienie teleskopu rozpoczęło nowy 
rozdział w dziedzinie badań Wszechświa
ta. Wynalazek ten „wisiał w powietrzu” od 
dłuższego czasu, gdyż zarówno podstawo
we prawa optyki jak i umiejętność wytwa
rzania soczewek znane były od kilku stu
leci. Pod koniec XIII w. we Włoszech za
częto używać okularów z soczewkami wy
pukłymi dla skorygowania wad wzroku.

Pierwsza udana próba skonstruowania 
teleskopu miała miejsce w 1608 r. Nie wia
domo dziś, kto pierwszy skonstruował lu
netę z dwóch soczewek — wypukłej i wklę
słej (rys. 1). Anonimowy wystawca zapre
zentował taki przyrząd na targach we

Frankfurcie w końcu września 1608 r., zaś 
w październiku mieszkający w holender
skim Middelburgu wytwórca okularów 
Hans L i p p e r S h e y  (ok. 1570 — 1619) 
zwrócił się do Stanów Generalnych Ho
landii z ofertą odstąpienia konstrukcji lu
net w zamian za roczną pensję albo trzy
dziestoletni patent. Wkrótce zgłosiły się 
inne osoby z podobnymi prototypami (m. 
in. Jakob A d r i a a n s z o o n  zw. M e -  
t i u s) i ostatecznie patentu nie uzyskał 
nikt. Za wynalazcę lunety uchodzi też Za- 
charias J a n s s e n ,  middelburski produ
cent okularów i fałszerz pieniędzy.

Wkrótce po rozpowszechnieniu się te
leskopu użyto go do obserwacji astrono
micznych. Przedmiotem obserwacji stał się 
Księżyc, następnie gwiazdy. Zaraz potem 
odkryto gromady gwiazd i nieznane przed
tem mgławice (m. in. Wielką Mgławicę w 
Orionie), a także plamy na Słońcu. Szcze
gólnie istotne znaczenie światopoglądowe 
miało odkrycie księżyców Jowisza i wystę
powania faz Wenus. Pionierami telesko
powych obserwacji astronomicznych byli:
• Szwajcar Johann Baptist C y s a  t 

(1586-1657),
• Holender Johannes Fa b r i c i u s 

(1587-1616),
• Włoch Galileo G a l i l e i  

(1564-1642),
• Anglik Thomas H a r r i o t  

(1560-1621),
• Niemiec Simon M a r i u s  

(1573-1624),

Rys. 1. Luneta Galileusza (1 — soczewka dwuwy- 
pukła, 2 — soczewka dwuwklęsła).
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• Francuz Nicolas Cloudc F a b r i  d e  
P e i r e s c  (1580-1637),

•  Niemiec Christoph S c h e i n e r 
(1573-1650).
Podkreślić trzeba tu rolę Galileusza, 

który jako pierwszy zastosował nowy wy
nalazek do obserwacji astronomicznych i 
rzucił nowe światło na rolę doświadczenia 
w nauce. Teleskop umożliwił dostrzeżenie 
tego, czego nie można było zobaczyć go
łym okiem.

W 1611 r. matematyk i astronom nie
miecki Johannes K e p l e r  (1571-1630) 
opublikował opis teleskopu złożonego z 
dwóch soczewek wypukłych, a więc dają
cego obraz odwrócony (rys. 2). Konstruk
cja ta została pomyślnie zrealizowana przez 
jego rodaka Jakoba C h r i s t m a n n a  
(1554-1613).

Rys. 2. Luneta Keplera (1, 2 — soczewki dwuwy- 
pukłe).

Ówczesne teleskopy były bardzo nie
doskonałe, a ich używanie wymagało wpra
wy. Niewielkie pole widzenia i różnorod
ne usterki optyki, wydatnie utrudniały ob
serwacje. Ciągłe dążenie do uzyskiwania 
coraz lepszych obrazów i większych po
większeń spowodowało zwiększanie śred
nic i ogniskowych budowanych instrumen
tów, a co za tym idzie — nowe problemy 
techniczne. Gdański astronom Jan H e - 
w e l i u s z  (1611-1687) zbudował m. in. 
teleskop o długości 46 m i czworokątnym 
przekroju (rys. 3). Tfen ogromny instru
ment umieszczony był za miastem i spra
wiał obserwatorowi niemały kłopot. D re
wniany tubus ulegał gięciu wskutek wła
snego ciężaru i podmuchów wiatru. Lune
ta taka miała mniejszą aberrację sferyczną 
niż lunety krótsze. W celu wyeliminowa

nia tej wady Johannes Kepler sugerował 
używanie soczewek hiperbolicznych, zaś 
K a r t e z j u s z  (właśc. Renć D e s c a r 
te s ,  1596-1650) — soczewek płasko-hi- 
perbolicznych i sferyczno-cliptycznych. 
Jednakże szlifowanie soczewek innych niż 
sferyczne sprawiało niemałą trudność. H e
weliusz posiadał warsztat, w którym ob
rabiano soczewki przy użyciu specjalnie 
skonstruowanych urządzeń. Dzięki swemu 
bogatemu instrumentarium astronom ten 
wykonał wiele obserwacji, w szczególności 
powierzchni Księżyca.

Prace Heweliusza nad teleskopami dłu
googniskowymi kontynuował holenderski 
fizyk Christian H u y g e n s  (1629-1695), 
który wraz ze swym bratem Constantinem 
opracował technikę szlifowania soczewek 
o niewielkim promieniu krzywizny i dłu
giej ogniskowej, a więc z mniejszymi aber
racjami. Skonstruowali oni ponadto oku
lar złożony z dwóch soczewek płasko-wy- 
pukłych (rys. 4). W 1655 r. Huygens za 
pomocą lunety o ogniskowej ok. 3.5 m i 
średnicy 5.7 cm odkrył księżyc Saturna, 
nazwany Tytanem. W następnym roku Huy-

2 3

Rys. 4. Okular Huygensa (1 ,2  — soczewki płasko- 
wypukłe, 3 — nitki mikrometru).
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gcns korzystając z wykonanego przez sie
bie teleskopu o ogniskowej 7 m, potwier
dził istnienie wokół Saturna pierścienia, 
którego zniekształcony obraz widział już 
Galileusz. Huygens skonstruował ponad
to teleskopy o długości 37, 52 i 64 m. Tkk 
długie instrumenty nic posiadały tubusa 
— obiektyw umieszczano na słupie i łą
czono z okularem za pomocą sznura.

Francuski astronom Adrien Au z o u t 
(1640-1691) wykonał w 1664 r. taki „po
wietrzny” teleskop o długości 98 m, ale 
korzystanie z niego było praktycznie nie
możliwe. Dalsze wydłużanie ogniskowej in
strumentów soczewkowych — refrakto- 
rów — traciło więc sens.

Tfeoretyczną stronę konstrukcji nowe
go typu teleskopu, wykorzystującego od
bicie światła w zwierciadle wklęsłym, przed
stawili kolejno:
• w 1616 r. Włoch Galileo Nicolo Zu- 

cci (1586-1670),
•  w 1634 r. Francuz Marin Mersen-  

ne (1588-1648),
•  w 1663 r. Anglik James G r e g o r y  

(1638-1675).
W  systemie Gregory’ego promienie 

świetlne odbite od zwierciadła głównego 
padają na niewielkie elipsoidalne zwier
ciadło wklęsłe, a następnie biegną do oku
laru poprzez otwór w zwierciadle głów
nym (rys. 5). Prototyp takiego układu, po-

Rys. 5. Teleskop Gregory’ego (1 — zwierciadło eli

psoidalne, 2 — zwierciadło paraboloidalne, 3 — oku
lar).

wstały w 1664 r., był dziełem angielskiego 
fizyka Roberta H o o k e ’a (1635-1703). 
Jakość tego egzemplarza okazała się na 
tyle niska, że nie nadawał się on do ob
serwacji.

W r. 1668 fizyk angielski Isaac N e w - 
t o n (1642-1727) zbudował pierwszy dzia

łający reflektor, składający się z głównego 
brązowego zwierciadła sferycznego o śred
nicy 2.5 cm i ogniskowej 65 cm oraz małe
go zwierciadła płaskiego, ustawionego pod 
kątem 45° do osi optycznej, a także okula
ru z soczewką płasko-wypukłą (rys. 6). Po-

Rys. 6. 'teleskop Newtona (1 — zwierciadło płaskie, 

2 — zwierciadło paraboloidalne, 3 — okular).

większenie, w zależności od zastosowane
go okularu, wynosiło 41 lub 25 razy.

Tłzcci rodzaj teleskopu zwierciadlane
go przedstawił w 1672 r. Francuz Guillau
me N. C a s s e g r a i n  (1625 — ok. 1700). 
Konstrukcja jego instrumentu jest podob
na do Gregory’ego, z tą różnicą, że wtórne 
zwierciadło jest hiperboloidalne i wypu
kłe (rys. 7).

Rys. 7. 'leleskop Cassegraina (1 — zwierciadło hi
perboloidalne, 2 — zwierciadło paraboloidalne, 3 — 
okular).

Warto zauważyć, że od wynalezienia re
flektorów do rozpoczęcia ich masowej pro
dukcji, upłynęło sporo czasu. Angielski op
tyk i astronom James S h o r t  (1710- 
1768) posiadał od 1722 r. profesjonalną 
wytwórnię zwierciadeł i teleskopów. Zbu
dował on około tysiąca małych reflekto
rów (głównie w systemie Gregory’ego) i 
kilka większych instrumentów na specjal
ne zamówienia.

Obok odkrywania tajemnic Wszech
świata, teleskop umożliwił także dokony
wanie pomiarów kątowych na sferze nie
bieskiej z wyższą niż dotąd dokładnością.
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Drewniany 6-metrowy kwadrant duńskie
go astronoma Tychona B r a h e g o (1546- 
1601) umożliwiał pomiary z dokładnością 
rzqdu 1’. Była to granica dokładności, któ
rej nie przekroczyły nawet metalowe kwa- 
dranty i sekstanse Heweliusza.

Pierwszą próbę wykorzystania teles
kopu do pomiarów kątowych podjął już 
w 1611 r. wspomniany już J. Christmann. 
Znaczący wzrost dokładności pomiarów 
nastąpił z chwilą wynalezienia mikrome
tru okularowego. W 1639 r. Anglik Wil
liam G a s c o i g n e  (1612-1644) zauwa
żył nić pajęczą w okularze swojego tele
skopu i postanowił wykorzystać to przy
padkowe odkrycie. Oprócz dwóch krzyżo
wo ustawionych nici zainstalował w lune
cie trzecią ruchomą nitkę, połączoną ze 
śrubą z podziałką. Umożliwiło to dokony
wanie pomiarów średnic kątowych planet. 
Nie wiedząc o odkryciu Gascoigne’a, mi
krometr okularowy zbudował niezależnie 
w 1667 r. A. Auzout, który wydał drukiem 
pracę o metodach pomiarów kątowych. 
Współpracujący z Auzoutem Francuz Jean 
P i c a r d  (1620-1682) odkrył występo
wanie zmian w położeniach gwiazd. Zja
wisko to wyjaśnił w 1728 r. astronom an
gielski James B r a d l e y  (1692-1762) ja
ko aberrację światła.

Już w kilkadziesiąt lat po skonstruo
waniu pierwszego teleskopu zaczęto bu
dować specjalistyczne instrumenty, służą
ce do wykonywania jednego typu obser
wacji. Duński astronom Olaus Christen
sen R o m e r  (1644-1710), znany z po
miaru prędkości światła na podstawie ob
serwacji zjawisk w układzie księżyców Jo
wisza, skonstruował w 1689 r. instrument 
przejściowy, a w 1690 r. — koło południ
kowe. Instrumenty te wraz z dokładnym 
zegarem, pozwalały na dokonywanie po
miarów kątowych z dokładnością ok. 1”.

2. Soczewki ach romsityczne. Dalszy
rozwój teleskopów

W 1733 r. angielski prawnik, a z zami
łowania — optyk, Chester M oor H a l l

(7-1771) skonstruował soczewkę o śred
nicy 6 cm, złożoną z dwóch części: dwuwy- 
puicłej ze szkła flint i dwuwklęsłej ze szkła 
crown. W ten sposób powstał obiektyw 
achromatyczny, czyli pozbawiony aberra
cji chromatycznej. Hall nie nadał swemu 
odkryciu rozgłosu. Ponownym wynalazcą 
soczewki achromatycznej został również 
Anglik — John D o l l o n d  (1706-1761), 
który procesował się z londyńskimi op
tykami o patent na ten wynalazek. Osta
tecznie Dollond otrzymał patent w 1758 r. 
i był krótko monopolistą w dziedzinie wy
twarzania soczewek achromatycznych. Pier
wszą okazją do wypróbowania nowych so
czewek w astronomii było rzadkie zjawi
sko przejścia Wenus przed tarczą Słońca 
w 1761 r. Obserwacje przy użyciu instru
mentów wyposażonych w otrzymane od 
Dollonda obiektywy wykonali: w Szwecji 
Samuel K l i n g e n s t i e r n  (1697-1765), 
w Niemczech Johann Tbbias M a y e r  
(1723-1762) i we Francji Nicolas Louis 
d e  L a c a i l l e  (1713-1762). Jednakże 
oczekiwania na znaczną poprawę jakości 
obrazów nie spełniły się z powodu niskiej 
jakości soczewek. Prace Dollonda nad u- 
kładami achromatycznymi kontynuował je
go syn Peter (1730-1820), który ok. 1765 
r. skonstruował obiektyw złożony z trzech 
soczewek. Obiektywy achromatyczne ode
grały ważną rolę w dalszym rozwoju opty
ki astronomicznej. Dzięki ich zastosowa
niu można było uzyskiwać większe po
większenia, zachowując dobrą jakość ob
razu.

Wybitnym astronomem i konstrukto
rem był pochodzący z Niemiec, a miesz
kający w Anglii, Frederick William H e r -  
s c h e 1 (1738-1822). 'tylko w latach 1782- 
1785 skonstruował on 50 reflektorów, w 
większości o 2-3 metrowych ogniskowych. 
Wykonywał też wysokiej jakości zwiercia
dła, co pozwalało na uzyskiwanie dużych 
powiększeń — do 6450 razy. W latach 
1786-1789 zbudował, podówczas najwięk
szy na świecie, dwunastometrowy reflek
tor ze zwierciadłem o średnicy 122 cm.
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Kilkusetkilogramowe metalowe zwiercia
dło odlewano trzykrotnie. W tym przypad
ku okazało się, jak wielkie znaczenie ma 
wybór odpowiedniego miejsca na obser
watorium. Swój ogromny teleskop posta
wił Herschel w Slough, gdzie tylko ok. 100 
godzin w ciągu roku panują odpowiednie 
do obserwacji warunki atmosferyczne. Os
tatnią obserwację tym instrumentem wy
konano w 1815 r. Herschel używał kilku 
teleskopów różnych systemów optycznych. 
Do najważniejszych osiągnięć tego astro
noma należy odkrycie w 1781 r. nowej pla
nety, nazwanej Uranem.

Pod koniec XVIII w. zięć J. Dollonda 
Jessi R a m s d e n (1735-1800) skonstru
ował nowy typ okularu, złożony z dwóch 
soczewek płasko-wypukłych, skierowanych 
wypukłościami ku sobie (rys. 8). Ramsden 
był również wysokiej klasy konstruktorem 
teleskopów z obiektywami achromatycz- 
nymi.

3 2 1
Rys. 8. Okular Ramsdena (1, 2 — soczewki ptasko- 
wypukle, 3 — nitki mikrometru).

Ważną rolę w rozwoju współczesnych 
instrumentów astronomicznych odegrał 
niemiecki fizyk Joseph von F r a u n h o 
f e r  (1787-1826). Wprowadził on znaczą
ce ulepszenia do technologii produkcji o- 
biektywów achromatycznych. Od r. 1818 
kierował Fraunhofer firmą optyczno-me
chaniczną, specjalizującą się w budowie 
nowoczesnych refraktorów i mechanizmów 
zegarowych do ich prowadzenia. Najwięk
szy z tych instrumentów o średnicy 24.4 
cm i ogniskowej 437 ęm z montażem para- 
laktycznym tzw. niemieckim, ukończony 
pod koniec życia konstruktora, zainstalo
wany został w Dorpacie (obecnie Tartu, 
Estonia). Dyrektor tamtejszego obserwa

torium, pochodzący z Niemiec Wasilij Ja- 
kowlewicz S t r u v e  (1793-1864) doko
nał za pomocą tego refraktora, wtedy naj
większego na świecie, jednego z pierw
szych udanych pomiarów paralaksy gwiaz
dy (Wega — a  Lyr). W tym samym roku 
W. J. Struve wydał drukiem katalog 2714 
układów podwójnych gwiazd, w któiym za
warł wyniki 11392 obserwacji mikrome- 
trycznych, wykonanych refraktorem Fraun- 
hofera. J. v. Fraunhofer skonstruował tak
że heliometr — refraktor z przepołowio
nym obiektywem, umożliwiający pomiary 
małych (do 1’) odległości kątowych i po
zornych rozmiarów Słońca, Księżyca i pla
net. Pierwszy heliometr skonstruował w 
1754 r. wspomniany już J. Dollond. Helio
metr Fraunhofera, zainstalowany w obser
watorium w Królewcu, posłużył w 1838 r. 
wybitnemu niemieckiemu astronomowi 
Friedrichowi Wilhelmowi B e s s e 1 o w i 
(1784-1846) do pomiaru paralaksy gwiaz
dy 61 Cygni. W następnym roku Szkot 
Thomas H e n d e r s o n  (1798-1844) w 
obserwatorium na Przylądku Dobrej Na
dziei dokonał kolejnego udanego pomia
ru paralaksy gwiazdy (a Cen). Wyniki tych 
pomiarów uświadomiły astronomom jak 
wielkie odległości dzielą nas od najbliż
szych gwiazd i ostatecznie potwierdziły słu
szność heliocentrycznej teorii Kopernika.

W latach 1842-1845 irlandzki polityk i 
astronom William P a r s o n s  (1800-1867) 
znany jako Lord Rossę III, zafascynowany 
osiągnięciami W. Herschela zbudował w 
Birr Castle ogromny reflektor o średnicy 
metalowego czterotonowego zwierciadła 
183 cm i ogniskowej ponad 16 m. Lord 
Rossę został odkrywcą spiralnej struktury 
galaktyk. Przez długi czas (do 1917 r.) jego 
teleskop był największym na świecie.

Około 1850 r. szkocki inżynier James 
N a s m y t h  (1808-1890) skonstruował re
flektor złożony z trzech zwierciadeł: pa- 
raboloidalnego (o średnicy 50 cm), hi- 
perboloidalnego i płaskiego (rys. 9). Kon
strukcja ta nie znalazła szerszego zasto
sowania.
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W 1856 r. niemiecki optyk i astronom 
Karl August S t e i n h e i 1 (1801-1870) 
zbudował teleskop ze szklanym zwiercia
dłem, pokrytym warstewką srebra. Rok 
później podobne zwierciadło o średnicy 
33 cm wykonał francuski fizyk Jean Ber
nard L ćo n F o  u c a l  t (1819-1868). Szkla
ne zwierciadła, odtąd powszechnie używa
ne, są dużo lżejsze od metalowych i mają 
lepsze właściwości odbijające.

3. Zastosowanie fotografii w astrono
mii. Największe refraktory

Drogę do dalszego rozwoju badań astro
nomicznych — spektroskopowych, foto- 
metrycznych i astrometrycznych — otwo
rzyło wynalezienie fotografii. W 1839 r. 
Louis Jacques Mandć D a g u e r r e  (1789- 
1851) podał sposób otrzymywania foto
grafii zwanych dagerotypami. W latach 
40-tych XIX w. otrzymano we Francji 
pierwsze fotografie Słońca i Księżyca. Pio
nierami fotograficznych obserwacji astro
nomicznych byli: Dominique Franęois Je
an A r a  g o  (1786-1853), Armand Hip- 
polyte F i z e  a u (1819-1896) i wspom
niany już J. Foucalt.

Rys. 9. Teleskop Nasmitha (1 — zwierciadło para- 
boloidalne, 2 — zwierciadło hiperboloidalne, 3 — 
zwierciadło płaskie, 4 — okular).

Amerykańscy astronomowie William 
Cranch B o n d  (1789-1859) i jego syn 
George Phillips B o n d  (1825-1865) pro
wadzili od 1847 r. w Cambridge badania 
nad zastosowaniem dagerotypii w astro
nomii. W 1850 r. otrzymali oni zdjęcie 
Wegi, a następnie Kastora. Fotografie te

Rys. 10. Refraktor w układzie coudi (1 — obiektyw, 
2 — zwierciadła płaskie, 3 — okular).

Rys. 11. Reflektor w układzie coudć (1 — zwier
ciadło główne, 2 — zwierciadło wtórne, 3 — zwier
ciadło płaskie, F — ognisko coudć).

były jednak nieostre. Rok później w Kró
lewcu wykonano zdjęcia całkowitego zać
mienia Słońca, ale korona słoneczna stała
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się na nich widoczna w całej okazałości 
dopiero po stu latach. Kolejne całkowite 
zaćmienie Słońca w 1860 r. w Hiszpanii 
zostało sfotografowane przez przyjaciela 
J. Nasmytha — Anglika Warrena De la 
R u e  (1815-1889) przy użyciu specjalnej 
lunety -  tzw. fotoheliografu o średnicy 9 
cm. Także w Hiszpanii, ale w odległości 
400 km od W. De la Rue fotografował to 
zaćmienie ojciec Pietro Angello S e c c h i 
(1818-1878), korzystając z 15 cm refra- 
ktora. Obaj utrwalili obrazy protuberan
cji i korony słonecznej.

Pierwszy teleskop o średnicy 28 cm, 
przeznaczony specjalnie do astrofotografii 
zbudowali w 1864 r. Amerykanie: astro- 
nom Lewis Morris R u t h e r  f u rd  (1816— 
1892) i optyk Henry F i t z. Zastosowali 
oni specjalny obiektyw achromatyczny, og
niskujący w jednym punkcie promienie nie
bieskie, fioletowe i ultrafioletowe, na któ
re najhardziej reagowały materiały foto
graficzne. L. M. Rutherfurd wykonał mnó
stwo dobrych fotografii astronomicznych.

W drugiej połowie XIX w. weszły do 
użytku astrografy — reflektory o dużej 
światłosile, przeznaczone specjalnie do 
fotografowania nieba.

Oprócz fotografii od początku ubie
głego stulecia dynamicznie rozwijała się 
spektroskopia — gałąź astronomii, zaj
mująca się otrzymywaniem i badaniem 
widm różnych obiektów. W 1872 r. amery
kański astronom Henry D r a p e r  (1837- 
1882) uzyskał pierwszą fotografię widma 
gwiazdy (Wegi).

Pod koniec lat 70-tych XIX w. we 
Francji i w Niemczech opracowano układ 
teleskopu z „łamanym” tubusem o stałym 
usytuowaniu ogniska. System ten, zwany 
od francuskiego słowa coude (łokieć, zgię
cie), może być używany zarówno w refra- 
ktorach (rys. 10), jak i w reflektorach (rys. 
11, 12). Dzięki zastosowaniu odpowied
niego układu zwierciadeł płaskich, nieza
leżnie od ustawienia teleskopu, ognisko 
znajduje się zawsze w tym samym miejscu, 
co umożliwia zamocowanie na stałe róż-

Rys. 12. Inny przykład reflektora w układzie coudć (1
— zwierciadło główne, 2 — zwierciadło wtórne, 3-5
— zwierciadła płaskie, F — ognisko coudć).

Rys. 13. Teleskop Ritcheya-Chrćtiena (1 — zwier
ciadło paraboloidalne, 2 — zwierciadło hiperboloi- 
dalne, F  — ognisko).

nych urządzeń zewnętrznych (odbiorników 
promieniowania — spektrografów, foto
metrów itp.).

Największe osiągnięcia w budowie re- 
fraktorów miała firma założona przez ma- 
larza-portrecistę Alvana C l a r k a  (1804- 
1887) i jego synów: Alvana Grahama 
(1832-1897) i George’a (1827-1891). Wy
konali oni m. in. lunety o średnicach obiek
tywu: 47 cm (1862, Uniwersytet Chicago), 
66 cm (1873, obserwatorium Marynarki 
Wojennej USA w Waszyngtonie), 76 cm 
(1885, obserwatorium w Pułkowie, instru
ment zniszczony podczas II wojny świato
wej), 89.5 cm (1888, Obserwatorium Licka 
na Mt. Hamilton) i 101.6 cm (1897, Ob
serwatorium Yerkesa, Williams Bay). Każ
dy z tych instrumentów ma obiektyw a- 
chromatyczny dwusoczewkowy (dublet) i 
w chwili zbudowania był największym na
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świecie. Oslatni z wymienionych refrakto- 
rów o ogniskowej 19 m, pozostaje do dziś 
szczytowym osiągnięciem optyki i nadal 
zachowuje prymat pod względem rozmia
rów obiektywu. Zbudowanie tego instru
mentu nie byłoby możliwe, gdyby nie po-

Rys. 14. Koronograf (1 — obiektyw główny, 2 — 
sztuczny księżyc, 3 — soczewka połowa, 4 — prze
słona irysowa, 5 — obiektyw obrazowy, 6 — płasz
czyzna obrazu).

moc finansowa Charlesa T. Y e  r k e s a, 
przemysłowca z Chicago, którego do spon
sorowania tej inwestycji przekonał astro
nom George Ellery H a l e  (1868-1938).

4. Teleskopy XX wieku
G. E. Hale postanowił pozyskiwać fundu
sze na budowę nowych teleskopów, prze
konując zamożnych biznesmenów, że „nie 
ma trwalszego pomnika niż teleskop”. W 
1906 r. Hale jako dyrektor nowo powsta
łego obserwatorium na Mt. Wilson, zwró
cił się o pomoc do Johnna D. H o o k e r a  
z Los Angeles, przemysłowca z branży 
wyrobów stalowych. Po trwającej 11 lat 
budowie i dodatkowej dotacji Carnegie 
Foundation, w 1917 r. oddano do użytku 
teleskop zbudowany w systemie Cassegrai- 
na o średnicy głównego zwierciadła 254 
cm, który odegrał ważną rolę w rozwoju 
astronomii w pierwszej połowie naszego 
stulecia. Autorami konstrukcji byli astrono
mowie: George Willis R i t c h e y  (1864- 
1945) i Francis Gladhelm P e a s e  (1881- 
1938).

Pierwszy z nich wraz z francuskim op
tykiem Henri C h r ć t i e n e m  (1870- 
1956) opracował nowy typ reflektora o du
żym polu użytecznym i dużym powiększe
niu, a nie obarczony aberracjami. Pierw
szy teleskop w systemie Ritcheya-Chrć-

tiena wykonany w 1923 r. miał zwierciadło 
główne o średnicy 50 cm. Układ ten jest 
modyfikacją systemu Cassegraina. Zwier
ciadło główne jest paraboloidalne z od
chyleniem ku hiperboloidzie, zaś zwier
ciadło wtórne jest hiperboloidalne (tys. 13).

W 1930 r. astronom francuski Bernard 
L y o t (1897-1952) skonstruował teleskop 
do obserwacji protuberancji i korony sło
necznej — koronograf. Instrument ten jest 
teleskopem soczewkowym, wewnątrz któ
rego znajduje się specjalna metalowa stoż
kowa przesłona, tzw. sztuczny księżyc (rys. 
14). Rozproszenie i ugięcie światła w ko- 
ronografie są minimalne.

Rok 1932 przyniósł postęp w techno
logii produkcji zwierciadeł. Zamiast sre
brzenia szkła zaczęto stosować próżniowe 
napylanie aluminium. Powłoka aluminio
wa jest trwalsza i ma lepszą zdolność od
bijania w szerokim zakresie widma.

Możliwość skonstruowania układu op
tycznego, zwanego anaberracyjnym, o du
żym polu użytecznym, większym niż daje 
zwierciadło paraboloidalne, wykazał w 1905 
r. astronom niemiecki Karl S c h w a r z -  
s c h i 1 d (1873-1916). Z  powodu trudno
ści technicznych, układ złożony z dwóch

Rys. 15. Schemat układu anaberracyjnego Schwarz- 
schilda (F  — płaszczyzna ogniskowa).

zwierciadeł i szklanej płyty korekcyjnej nie 
został zrealizowany (rys. 15). Dopiero w 
1930 r. pochodzący z Estonii, a pracujący 
w Niemczech optyk Bernhard Woldemar 
S c h m i d t  (1879-1935) wykonał teleskop 
zwierciadlany z płytą korekcyjną. Płyta ta 
stosowana w teleskopach Schmidta ma
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Rys. 16. Teleskop Schmidta (1 — zwierciadło sfery
czne, 2 — płaszczyzna ogniskowa, 3 — płyta korek
cyjna).

średnicy 36 cm. Modyfikacje tego układu 
optycznego miały na celu wyeliminowanie 
jego wady — krzywizny pola (rys. 17).

W 1941 r. rosyjski optyk Dmitrij Dmi- 
trijewicz M a k s u t o w  (1896-1964) skon
struował reflektor ze sferycznym zwiercia
dłem i także sferycznym szklanym meni- 
skiem, redukującym aberrację sferyczną 
zwierciadła. Niezależnie od D. Maksuto- 
wa układy takie opracowało kilku innych 
optyków europejskich. Wadą instrum en
tów typu Maksutowa jest zakrzywienie po
wierzchni ogniskowej i konieczność bar
dzo dokładnego zamontowania menisku. 
Teleskopy meniskowe mogą być realizo
wane w różnych układach — Newtona (rys. 
18), Cassegraina (rys. 19) i Gregory’ego 
(rys. 20).

Rys. 17. Teleskop Bakera-Schmidta (1 — zwiercia
dło sferyczne, 2 — płaszczyzna ogniskowa, 3 — zwier
ciadło pomocnicze, 4 — płyta korekcyjna).

1

Rys. 20. Teleskop meniskowy Gregory'ego (1 — zwier
ciadło główne, 2 — zwierciadło pomocnicze, 3 — 
menisk, F — ognisko teleskopu).

Rys. 18. Teleskop meniskowy Newtona (1 — zwier
ciadło główne, 2 — zwierciadło pomocnicze, 3 — 
menisk, F — ognisko teleskopu).

Rys. 19. Teleskop meniskowy Cassegraina (1 — zwier
ciadło główne, 2 — zwierciadło pomocnicze, 3 — 
menisk, F — ognisko teleskopu).

skomplikowany kształt i służy do skom
pensowania aberracji sferycznego zwier
ciadła głównego (rys. 16). Prototyp układu 
zbudowany przez B. Schmidta miał płytę o

Rys. 21. Teleskop super-Schmidt (1 — zwierciadło 
sferyczne, 2, 6 — meniski, 3 — płaszczyzna ognisko
wa, 4 ,5  — płyty korekcyjne).

Do obserwacji sztucznych satelitów Zie
mi i meteorów, przy których potrzebne 
jest duże pole widzenia, buduje się tele
skopy super-Schmidt, złożone z kombi
nacji zwierciadła sferycznego, menisków i 
płyt korekcyjnych. Również i w tym przy
padku powierzchnia ogniskowa jest zakrzy
wiona, co wymusza stosowanie odpowied
nich płyt fotograficznych (rys. 21).

W badaniach heliofizycznych używa się
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teleskopów wieżowych o długich ognisko
wych. Teleskop taki jest ustawiony na sta
le w pozycji nieruchomej (zwykle piono
wej), zaś promieniowanie Słońca dopro
wadzane jest do otworu wejściowego za 
pomocą układu dwóch ruchomych zwier
ciadeł, zwanego celostatem. Największy in
strum ent tego typu znajduje się w Naro
dowym Obserwatorium Astronomicznym 
na świętej górze Indian Papago — Kitt 
Peak (Arizona, USA). Na dnie 146 m tu
nelu umieszczono zwierciadło paraboloi- 
dalne o średnicy 152 cm i ogniskowej 91 
m. Powstający w ognisku obraz Słońca ma 
86 cm średnicy.

Od zakończenia II wojny światowej 
rośnie liczba dużych reflektorów, wykony
wanych w różnych systemach i przezna
czonych do najróżniejszych badań astro
nomicznych. Duże instrumenty mają kil
ka wymiennych zwierciadeł wtórnych, co 
umożliwia korzystanie z różnych ognisk, 
w zależności od potrzeb. Od 1948 r. przez 
wiele lat największym instrumentem był 
amerykański teleskop, ulokowany na Mt. 
Palomar. Jego powstanie jest również za
sługą G. E. Hale’a, który w 1928 r. artyku
łem na temat naukowego znaczenia wiel
kich teleskopów zwrócił uwagę Fundacji 
Rockefellera i uzyskał 6 milionów dola
rów na budowę teleskopu o średnicy zwier
ciadła 508 cm. Zwierciadło to wykonane 
jest ze specjalnego szkła o nazwie pyrex, 
wynalezionego w 1930 r., odznaczającego 
się małym współczynnikiem rozszerzalno
ści cieplnej. Z  tego samego materiału wy
konane jest zwierciadło sześciometrowe
go teleskopu, który rozpoczął pracę w 
1976 r. Ponieważ wykonywanie kilkume
trowych zwierciadeł jest kosztowne i trud
niejsze, od kilkunastu lat wykonywane są 
układy złożone z kilku do kilkudziesięciu 
mniejszych luster, kierujących odbite pro
mieniowanie do wspólnego ogniska. W 
amerykańskim obserwatorium na Mt. Hop
kins od 1979 r. znajduje się teleskop o 
sześciu zwierciadłach o średnicy 183 cm 
każde. Całość układu ma powierzchnię

zbierającą odpowiadającą zastosowaniu 
jednego zwierciadła o średnicy 447 cm. 
Od 1991 r. działa na Hawajach teleskop 
Kecka, składający się z 36 sześciokątnych 
segmentów zwierciadlanych; całość ma 
średnicę 982 cm.

Planowane i działające największe in
strumenty na świecie i w Polsce wymienio
ne są w tabelach 1-3. Większość infor
macji zaczerpnąłem z artykułu Rogera W. 
Sinnotta i Kari Nyrena pt. „S & T ’s Guide 
to the World’s* Largest Tclescopes” (Sky 
and Telescope, 86, 1,27-32; lipiec 1993).

5. Jakie korzyści daje zastosowanie
teleskopu w astronomii?

Teleskop umożliwia powiększenie kąta wi
dzenia, pod którym obserwujemy ciała nie
bieskie. Oko ludzkie może rozdzielić o- 
biekty tylko wtedy, gdy ich odległość kąto
wa nie przekracza 1’. Ponadto teleskop 
gromadzi znacznie więcej światła niż źre
nica oka, której średnica nie przekracza w 
ciemności 8 mm. Ilość światła zbieranego 
przez teleskop jest tyle razy większa od 
ilości światła wpadającego do oka, ile razy 
powierzchnia obiektywu jest większa od 
powierzchni źrenicy. Powiększenie jakie 
uzyskujemy za pomocą danego obiektywu 
jest większe dla krótszych ogniskowych 
okularu. Oczywiście nie możemy dowol
nie zwiększać powiększeń, gdyż przeszka
dzają w tym skończone rozmiary krążków 
dyfrakcyjnych obrazu. W refraktorach wy
stępują ponadto aberracje sferyczna i chro
matyczna. Można je redukować dobiera
jąc odpowiednie wielosoczewkowe układy 
korekcyjne, co jest kosztowne. Szklany o- 
biektyw przepuszcza promieniowanie głów
nie z widzialnego zakresu widma i to tylko 
częściowo, ponieważ znaczna część świa
tła ulega pochłonięciu w szkle. Przesą
dziło to o nieopłacalności budowy refra- 
ktorów większych niż metrowy.

Ważną zaletą reflektorów jest brak a- 
berracji chromatycznej, a gdy zwierciadło 
główne ma kształt paraboloidy obrotowej 
— nie występuje również aberracja sfery-
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czna. Ponadto wykonanie zwierciadła jest 
prostsze niż szlifowanie soczewki. Zwier
ciadło może być podparte na całej lub pra
wie całej powierzchni. Zastosowanie op
tyki aktywnej umożliwia bieżące korygo
wanie deformacji zwierciadła, zaś optyki 
adaptywnej — eliminowanie wpływu tur
bulencji atmosferycznej. Mankamentem re
flektorów jest występowanie aberracji wią
zek skośnych — komy, która ogranicza 
użyteczne pole teleskopów zwierciadla
nych. Zwierciadła zmieniają z czasem swoje 
właściwości odblaskowe i wymagają co kil
ka lat ponownego aluminizowania. Refle
ktory paraboliczne, które dominowały w 
astronomii w pierwszej połowie obecnego 
stulecia, umożliwiają obserwowanie w da
nej chwili tylko jednego obiektu.

Znacznie większe pole użyteczne, wol
ne od aberracji, komy i astygmatyzmu da
ją kamery Schmidta i Maksutowa. Dzięki 
temu można nimi wykonywać fotografie 
większych obszarów nieba.

Teleskop umożliwia zebranie promie
niowania dochodzącego od ciał niebies
kich w pewnym zakresie widma. Następ
nie promieniowanie to trafia od odbiorni

ków, przetworników i analizatorów, takich 
jak fotometry, radiometry, polarymetry, li
czniki Geigera, spektrografy, klisze foto
graficzne, kamery telewizyjne, detektory 
CCD itp. Coraz częściej teleskopy są wy
noszone ponad atmosferę Ziemi na po
kładach sztucznych satelitów (np. działa
jący od 1990 r. Kosmiczny Tbleskop Hub- 
ble’a ze zwierciadłem o średnicy 240 cm). 
Pozwala to na uniezależnienie się od naj
różniejszych niekorzystnych zjawisk, w któ
rych uczestniczy promieniowanie ciał nie
bieskich przy przejściu przez gazową po
włokę naszej planety. Chodzi tu o takie 
zjawiska jak scyntylacja, absorpcja, turbu
lencja, rozpraszanie itp.

Najsłabsze obiekty osiągalne dzisiejszy
mi teleskopami mają jasność 29-30m. W 
najbliższej przyszłości zbudowane zostaną 
nowe instrumenty, które być może pozwolą 
badać jeszcze słabsze i odleglejsze ciała 
niebieskie. Postęp astronomii obserwacyj
nej, umożliwiający weryfikację naszych wy
obrażeń o różnorodnych obiektach we 
Wszechświecie, zależy w dużej mierze od 
pomyślnej realizacji tych planów.

Tkbela 1. Największe reflektory (istniejące i planowane)

NAZWA INSTRUMENTU 
OBSERWATORIUM 

LOKALIZACJA

ŚREDNICA ZWIERCIADŁA 
APERTURA WZGLĘDNA 

TYP MONTAŻU
ROK

1 2 3

Very Large 'Ielescope (VLT) 
Europejskie Obserw. Południowe 
Cerro Paranal, Chile

16 m (odp.) (RC) « 
f/13.5,15 (każde zw.) 
cztery azymutalne

2000*

Large Binocular 'Itlescope
Columbus Project
Mount Graham, Arizona, USA

11.8 m (odp.) (C) 2> 
f/l. 14,5.4,15 (każde z.) 
azymutalny „two-shooter”

1997*

Spectroscopic Survey Tfcl. (SST) 
McDonald Observatory 
Mount Locke, Tfexas, USA

11 m (segm.) sfer.3) 
f/l .3
azymutalny

1996*

Keck I Tfelescope 
W. M. Keck Observatory 
Mauna Kea, Hawaje, USA

9.82 m (segm.) (R C )4) 
f /l.75,15,25 IR 
azymutalny

1991
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1 2 3

Keck II Telescope 
W. M. Keck Observatory 
Mauna Kea, Hawaje, USA

9.82 m (segm.) (R C )4) 
f/l .75
azymutalny

1996*

Subaru Telescope 
Japońskie Naród. Obserw. Astr. 
Mauna Kea, Hawaje, USA

8.3 m (RC) 
f/1 .8 ,12.5,35 
azymutalny

1999*

Gemini Telescope (pótn.) 
Joint Astronomy Center 
Mauna Kea, Ilawaje, USA

8.1 m
f/1.8, 16 IR, 19.6 
azymutalny

1999*

Gemini Telescope (połudn.)
Cerro Tololo Inter-Am er. Observ. 
Cerro Pachon, Chile

8.1 m
f/1.8,6,16,19.6 
azymutalny

2001*

M M T 5)

Mount Hopkins, Arizona, USA

6.5 m
f/l.25 ,5 .4 ,9 ,15  
azymutalny (bud. obr.)

1995*

Magellan Project
Las Campanas Observatory
Cerro Las Campanas, Chile

6.5 m (C i G) 
f/1.25, 11,15 
azymutalny

1998*

Bolszoj Teleskop Azimutalnyj 
Specjalne Obs. Astrofizyczne 
Gora Pastuchova, Rosja

6.05 m (RC) 
f/4 ,30 
azymutalny

19766>

George Ellery Ilalle Telescope
Palomar Observatory
Palomar Mountain, Kalifornia, USA

5.08 m (C) 
f/3 .3 ,16,30
jarzmowy podkowowy par.

1948

Multiple Mirror Telescope (MMT) 
Multiple Mirror Tel. Observ. 
M ount Hopkins, Arizona, USA

4.47 m (odp.) ^ 
f/2.7,9 (każde zw.) 
azymutalny (bud. obr.)

1979

William Herschel Telescope 
Obs. del Roque de los Muchachos 
La Palma, W. Kanaryjskie, Hiszpania

4.2 m 
f/2 .5 ,11 
azymutalny

1987

4-m eter 'lelescope
Cerro Tololo Inter-Am er. Observ.
Cerro Tololo, Chile

4.01 m
f/2.8,8
podkowowy paralakt.

1975

Nicholas U. Mayall Reflector 
Kitt Peak National Observ. 
Kitt Peak, Arizona, USA

4.01 m *) (RC) 
f/2.7,8,15.7 IR, 19 
podkowowy paralakt.

1973

Teleskop Schmidta-Cassegraina 
Obserw. Astr. Uniw. M. Kopernika 
Piwnice k/Torunia, Polska

0.90 m (C) 
f/15
widłowy paralakt.

1962

Reflektory Zeissa:

Obserw. Astr. Uniw. Warszawsk. 
Ostrowik, Polska 
Obserw. Astr. Uniw. Wrocławsk. 
Białkowo, Polska

0.60 m (C) 
f/12.5
niemiecki paralakt.

1973

1976
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1 2 3

Obserw. Astr. WSP w Krakowie 
Góra Suhora, Polska 
Obserw. Astr. Uniw. M. Kopernika 
Piwnice k/Torunia, Polska

0.60 m (C) 
f/12.5
niemiecki paralakt.

1987

1989

OBJAŚNIENIA: Przy średnicy zwierciadła podano niekiedy typ optyki (RC — Ritcheya-Chrćtiena, C — 
Cassegraina, G — Gregory'ego). Najmniejsza wartość apertuiy względnej odnosi się zwykle do samego zwier
ciadła głównego, ale kilka instrumentów posiada szerokokątne korektory w ognisku głównym, nieznacznie 
zmieniające apertury. Pozostałe apertury względne odnoszą się do ognisk Cassegraina, Nasmitha lubcoudć. IR 
oznacza ognisko używane do obserwacji w podczerwieni. W ostatniej kolumnie podano rok oficjalnego otwar
cia instrumentu lub zapoczątkowania regularnych obserwacji. Gwiazdką ( ) oznaczono przewidywane daty 
uruchomienia projektowanych instrumentów.

UWAGI:

1) 4 oddzielne reflektory o średnicach 8.2 m każdy.
2) 2 bliźniacze reflektory o średnicach 8.4 m każdy.
3) 91 segmentów zwierciadlanych z ogniskiem kom

binowanym.
4) 36 sześciokątnych segmentów zwierciadlanych.

Tabela 2. N ajw ięk sze  te le sk o p y  Schm idta

5) Nazwa tymczasowa.
6) Zwierciadło główne wymienione w 1984 r.
7) 6 zwierciadeł zostanie zastąpione jednym o śred

nicy 6.5 m.
8) Niektóre źródła podają średnicę zwierciadła 3.81 m.

NAZWA INSTRUM ENTU 
OBSERWATORIUM 

LOKALIZACJA

ŚREDNICA PŁ. KOR. /ZW. 
APERTURA W ZGLĘDNA 

TYP MONTAŻU
R O K

1 2 3

2-m eter Schmidt-Tfeleskop 
Karl Schwarzschild Observat. 
'lautenburg, Niemcy

1.34 m / 2 m  
f/3
widłowy paralakt.

1960

Oschin 48-inch 'Ićlescope
Palomar Observatory
Palomar Mountain, Kalifornia, USA

1.26 m /1 .8 3  m 
f/2.47
widłowy paralakt.

19481)

United Kingdom Schmidt rlel. Unit 
Royal Observatory, Edinburgh 
Siding Spring Mtn., Australia

1.25 m /1 .8 3  m 
f/2.5
widłowy paralakt.

1973

Kiso Schmidt 'Ielescope 
Kiso Observatory 
Kiso, Japonia

1.05 m /1 .5 0  m 
f/3 .1 2)
widłowy paralakt.

1976

ESO 1-m eter Schmidt Telescope 
Europejskie Obserw. Południowe 
Cerro La Silla, Chile

1.00 m /1 .6 2  m 
f/3.06
widłowy paralakt.

1972

Venezuela 1-m eter Schmidt
Centro Astr. E  J. Duarte
Llano del Hato, Merida, Wenezuela

1.00 m / 1.52 m 
f/3.0
jarzmowy paralakt.

1978

Kvistaberg Schmidt Tfelescope 
Uppsala University Observat. 
Kvistaberg, Szwecja

1.00 m /1 .35  m 
f/3.0 1963
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1 2 3

Teleskop Schmidta 3 TA-10 
Biurakańskie Obscrw. Astrofiz. 
Gora Aragae, Armenia

1.00 m /1.32 m 
f/2.13 1961

Teleskop Schmidta-Cassegraina 
Obserw. Astr. Uniw. M. Kopernika 
Piwnice k/Torunia, Polska

0.60 m /  0.90 m 
f/3.0
widłowy paralakt.

1962

UWAGI:

1) Nowa płyta korekcyjna od 1986 r.
2) Opcjonalnie ognisko f/22.6.

Tabela 3. Największe refraktory

NAZWA INSTRUMENTU 
OBSERWATORIUM 

LOKALIZACJA

ŚREDNICA OBIEKTYWU 
APERTURA WZGLĘDNA 

TYP MONTAŻU
ROK

Yerkes 40-inch Refractor 
Yerkes Observatory 
Williams Bay, Wisconsin, USA

1.016 m /dub let 
f/19.04')
niemiecki paralakt.

1897

36-inch Refractor
Lick Observatory
M ount Hamilton, Kalifornia, USA

0.895 m /  dublet 
f/19.7
niemiecki paralakt.

1888

M eudon Refractor (33-inch) 
Observatoire de Paris 
Meudon, Francja

0.83 m / dublet 
f/19.5
niemiecki paralakt.

1889

Potsdam Refractor 
Zentralinstitut fUr Astrophysik 
lelegrafenbcrg, Poczdam, Niemcy

0.80 m / dublet 
f/15.0
niemiecki paralakt.

1899

Thaw Refractor (30-inch) 
Allegheny Observatory 
Pittsburgh, Pensylwania, USA

0.76 m /  dublet 
f/18.6
niemiecki paralakt.

19142)

Lunette Bischoffsheim 
Observatoire de Nice 
Mont Gros, Francja

0.74 m / dublet 
f/24.2
niemiecki paralakt.

1886

28-inch Visual Refractor 
Old Royal Observatory 
Greenwich, Anglia

0.711 m /dub le t 
f/l 1.9
angielski paralakt.

1894

Refraktor Zeissa
Planetarium i Obserwatorium Astr. 
Chorzów, Polska

0.30 m /  dublet 
f/l 5
niemiecki paralakt.

1955

UWAGI:

1) Możliwe korzystanie z ogniska f/3.
2) Nowy obiektyw od 1985 r.
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Bogdan Wszołek — Kraków

TAJEMNICE OŚRODKA MIĘDZYGWIAZDOWEGO 
I FULLERENY

Już w latach dwudziestych naszego stu
lecia zaobserwowano w widmach gwiazd 
struktury absorpcyjne, które swoim wy
glądem odbiegały od znanych wtedy cech 
linii widmowych. Szybko zorientowano się, 
że za powstanie tych struktur odpowie
dzialne jest coś, co znajduje się w prze
strzeni między gwiazdowej, a nie w samych 
gwiazdach. Wobec braku identyfikacji sub
stancji odpowiedzialnej za powstawanie 
tych dziwnych struktur, nadano im miano 
międzygwiazdowych pasm rozmytych (da
lej MPR). W miarę upływu czasu i w mia
rę doskonalenia technik obserwacyjnych 
przybywało wiedzy na temat MPR, ale pro
blem substancji odpowiedzialnej za ich 
powstawanie do dziś nie został rozwiąza
ny. Obecnie znanych jest ponad 50 MPR 
dla różnych długości fal w zakresie optycz
nym i w podczerwieni. Wśród najsilniej
szych, a tym samym najlepiej zbadanych 
struktur tego rodzaju wymienić można pas
ma przypadające w rejonach <14430, A4765, 
A5780, -15797, A5850, A6180 i A6280 an- 
gstremów. Na rysunku 1 przedstawiają
cym widma gwiazdy omicron Persei (HD 
23180) wykonane podczas dwóch kolej
nych nocy wyraźnie jawią się MPR A5780, 
X5191 i A5850 w towarzystwie dwóch linii 
gwiazdowych i dubletu (Dl, D2) sodu mię- 
dzygwiazdowego. Wspomniana gwiazda 
jest ciasnym układem podwójnym o okre
sie kilku dni. Dwa widma wykonane w 
różnych fazach ruchu układu pozwalają 
na łatwe rozróżnienie między liniami po
chodzenia gwiazdowego (odpowiadające 
sobie linie w obu widmach na skutek efe
ktu Dopplera przypadają dla innej dłu
gości fali — D3 i Felll) i międzygwiaz- 
dowego (odpowiadające sobie struktury 
przypadają dla tych samych długości fal). 
Rysunek 1 pozwala też zauważyć różnice

pomiędzy MPR, a liniami sodu między- 
gwiazdowego. Te ostatnie są znacznie węż
sze. MPR różnią się też od poszerzonych 
linii atomowych powstających w atmosfe
rach gwiazd. Profil tych linii atomowych 
jest zmienny od gwiazdy do gwiazdy w 
związku z różnymi temperaturami i z róż
nymi prędkościami rotacji gwiazd. Profile 
MPR nie wykazują zależności od tego czy 
gwiazda jest szybkim rotatorem czy też 
nie. MPR zawdzięczają swój przydomek 
„rozmyte” temu, że są bardzo szerokie w 
porównaniu z międzygwiazdowymi linia
mi atomowymi. Szerokości niektórych 
MPR wynoszą około kilkudziesięciu an- 
gstremów.

Rys. 1. Dwa widma gwiazdy HD 23180 wykonane 
podczas dwóch kolejnych nocy.

Dotychczasowy stan wiedzy o MPR 
przedstawia się w skrócie tak:

• Występowanie MPR jest skorelowane 
z nadwyżką barwy gwiazd w tym sen
sie, że brak poczerwienienia impli
kuje brak MPR. Natężenie MPR jed
nakże bywa słabo skorelowane z war
tością poczerwienienia w określonym 
kierunku. Szczególnie dobrze widać
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brak takiej korelacji dla małych po- 
czerwienień, czyli w sytuacjach gdy 
obserwowana gwiazda (w widmie któ
rej widnieją MPR) jest prawdopodo
bnie przesłaniana przez pojedynczy 
obłok.

•  Natężenie M PR nie jest też silnie 
skorelowane z „garbem” ekstynkcyj- 
nym dla A2200 angstremów. Wydaje 
się, że pył międzygwiazdowy i materia 
odpowiedzialna za powstawanie MPR, 
choć współistnieją to mają różne wła
sności.

•  Profile linii (MPR) są stabilne zarów
no w przypadkach wąskich jak i sze
rokich struktur. Obserwowane posze
rzenia linii przeważnie można łatwo 
tłumaczyć różnymi przesunięciami 
Dopplera wynikającymi z różnic pręd
kości radialnych różnych obłoków le
żących po drodze od gwiazdy do ob
serwatora.

•  Za powstawanie MPR odpowiedzial
nych jest prawdopodobnie więcej niż 
jeden rodzaj substancji. MPR można 
pogrupować w rodziny, w tym sensie, 
że za powstawanie każdej z rodzin był
by odpowiedzialny inny rodzaj m ate
rii międzygwiazdowej.

Bodaj najdłużej nie rozwiązana zagad
ka spektroskopii, jakiej dostarczają MPR, 
przedstawia nie lada wyzwanie dla współ
czesnej astrofizyki i astrochemii. Istnieje 
wiele hipotez dotyczących składu tej tajem
niczej materii międzygwiazdowej. Zgod
nie z jedną grupą takich hipotez za MPR 
miałby być odpowiedzialny gaz cząstecz
kowy. Szerokie struktury absorpcyjne mia
łyby powstawać w wyniku przejść elektro
nowych w cząsteczkach składających się z 
bardzo dużej ilości atomów. Dla dostate
cznie dużych mas cząsteczkowych, indywi
dualne linie rotacyjne (w pasmach mole
kularnych) są tak blisko siebie, że się zle
wają dając szerokie gładkie pasmo. Wśród 
wieloatomowych cząsteczek, które miały
by odpowiadać za powstawanie MPR, wy

mienia się głównie długie łańcuchy węglo
wodorowe oraz policykliczne węglowodo
ry aromatyczne. Problem jednak w tym, że 
takie duże molekuły powinny szybko ulec 
rozpadowi w polu międzygwiazdowego 
promieniowana ultrafioletowego. Dotych
czasowe obserwacje astronomiczne wyka
zują obecność tylko stosunkowo prostych 
cząsteczek.

Inna grupa hipotez przyjmuje, że sub
stancją wywołującą MPR jest pył między
gwiazdowy. "Ib za powstawanie pasm ab
sorpcyjnych miałyby być odpowiedzialne 
przejścia elektronowe jonów metali (ta
kich jak Fe++, N i++, C r+++ itp.) tkwiących 
w ziarnach. Przyjmuje się, że za MPR od
powiedzialne są bardzo małe ziarna (o śred
nicy mniejszej niż 0.03 /<m) z wtopionymi 
jonami metali.

Autorzy różnych hipotez prześcigają się 
w coraz to lepszym doborze substancji ma
jących naśladować ową materię wywołu
jącą MPR. Niektórzy przyjmują, że za 
MPR odpowiedzialny jest jakiś nowy ro
dzaj substancji, do tej pory nie odkryty w 
ziemskich warunkach. W pogoni za tą no
wą substancją doszło do wspaniałego su
kcesu jakim niewątpliwie jest wytworze
nie w laboratorium, przepowiedzianej te
oretycznie, trzeciej odmiany alotropowej 
węgla jaką są tzw. fullereny. Jako że od
krycia fullerenów dokonano stosunkowo 
niedawno, dla czytelników którzy nie mie
li jeszcze okazji poczytać o tym preten
dującym do nagrody Nobla sukcesie kos- 
mochemików z Heidelbergu, warto chyba 
podać kilka szczegółów o tej nowej formie 
węgla.

Fullereny to cząsteczki składające się z 
dużej liczby atomów węgla, przyjmujące 
kształt pustych sfer. Atomy węgla znaj
dują się na powierzchni sfery w wierzchoł
kach pięciokątów i sześciokątów forem
nych tworzących jakby siatkę, na wzór po
wierzchni piłki nożnej. Najtrwalszy ze zna
nych fullerenów to Q c  cząsteczka ideal
nie sferyczna w kształcie piłki nożnej o 
dwudziestu sześciokątach i dwunastu pię-
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ciokątach. Drugim co do trwałości fullere- 
nem jest cząsteczka C70 w kształcie piłki 
do rugby. Fullereny to trwała odmiana czy
stego węgła występującego w formie stałej 
jako kryształ molekularny. Dają się łatwo 
rozpuszczać i odparowywać, toteż świet
nie poddają się analizie laboratoryjnej. 
Średnica pojedynczej cząsteczki Qo wyno
si około 1 nm. Fullereny dają się dziś tanio 
otrzymywać na skalę przemysłową. (Bliż
sze szczegóły o fullerenach może czytelnik 
znaleźć np. w Świecie Nauki z grudnia 
1991 roku.)

Interesującą cechą MPR jest to, że cho
ciaż substancja za nie odpowiedzialna wy
stępuje w dużych ilościach w ośrodku mię- 
dzygwiazdowym (świadczy o tym wyrazis
tość linii absorpcyjnych), to trudno ją wy
tworzyć w laboratorium, gdzie często daje 
się osiągnąć łagodniejsze warunki niż te w 
jakich musi opierać się rozpadowi mate
ria w ośrodku międzygwiazdowym. Na u- 
wagę zasługuje podobieństwo między włas
nością materii wywołującej MPR, a włas
nościami fullerenów; w szczególności Cw,. 
Zarówno ta nieznana materia jak i Qo

•  tworzą się spontanicznie, o ile speł
nione są tylko odpowiednie warunki,

•  są odporne na zniszczenie w warun
kach silnego pola promieniowania,

•  są trudne do wykrycia.

Tfc trochę niezwykłe podobieństwa 
sprawiły, że wysunięto hipotezę, iż za 
MPR odpowiadają właśnie fullereny. Hi
poteza ta nabrała zwłaszcza na sile gdy 
stwierdzono, że fullereny łatwo otrzymać 
w dużych ilościach w procesach zbliżonych 
do tych jakie prawdopodobnie występują 
w gwiazdach węglowych, uważanych za głó
wne źródła budulca ziaren pyłu między- 
gwiazdowego. Stwierdzono też, że fulle- 
ren Cm w ośrodkach skondensowanych, np. 
takich jak atmosfera Ziemi, stosunkowo 
łatwo się rozpada w obecności tlenu i świa
tła, co przez długi czas skutecznie utrud
niało wykrycie tej ciekawej cząsteczki. Ten

sam fulleren jeśli jest izolowany, co ma 
miejsce w ośrodku międzygwiazdowym, jest 
bardzo stabilny nawet w silnych polach 
promieniowania. Fullereny, jak wynika z 
ostatnich badań, mogą występować w wie
lu trwałych odmianach przyłączając inne 
niż węgiel atomy (np. krzem, żelazo, mag
nez itd.). Ta własność pozwalałaby tłu
maczyć wspomnianą różnorodność sub
stancji odpowiedzialnych za powstawanie 
MPR.

Dotychczasowe badania laboratoryjne 
roztworów neutralnego fullerenu Qo nie 
wykazują istnienia struktur widmowych da
jących się powiązać z którymkolwiek ze 
znanych MPR. Tb jednakże nie obala wspo
mnianej hipotezy, gdyż nie znany jest jesz
cze całościowy wpływ rozpuszczalnika na 
otrzymywane cechy widmowe. Ponadto, 
biorąc pod uwagę niską energię jonizacji 
cząstki C„o równą 7.61 eV, jeśli fullereny 
istnieją w ośrodku międzygwiazdowym to 
muszą ulegać jonizacji, a zjonizowane czą
stki mają inne charakterystyczne linie wid
mowe niż cząsteczki neutralne. Podobnie 
fullereny, które przyłączą jakiś dodatkowy 
atom, znacznie różnią się własnościami 
optycznymi od czystych fullerenów.

Nad weryfikacją powyższej, jakże atra
kcyjnej, hipotezy trudzą się obecnie ze
społy badaczy w wielu laboratoriach fizy
cznych i chemicznych. Optymiści twierdzą, 
że niebawem uda się w laboratorium wy
tworzyć odpowiednio zmodyfikowane ful
lereny będące ziemskimi kuzynami tych, 
które obficie występują w ośrodku mię
dzygwiazdowym. Sceptycy zaś uważają, że 
obecne zainteresowanie fullerenami w kon
tekście astrofizycznym jest tylko czymś w 
rodzaju mody, jest chwilowym zachwytem 
tym co nowe. Po coraz liczniejszych nie
udanych próbach, po przejściu do coraz 
bardziej skomplikowanych metod badaw
czych i przy mnożących się argumentach 
przeczących hipotezie, zdaniem sceptyków, 
na rozwiązanie zagadki pochodzenia MPR 
przyjdzie jeszcze poczekać.
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KRONIKA

Warszawski teleskop fotoinetryczny w 
Obserwatorium Las Campanas w Chile

Idea umieszczenia polskiego teleskopu optycz
nego w miejscu o dobrym  klimacie astronom i
cznym była wysuwana w środowisku astrono
mów warszawskich od co najm niej kilkunastu 
lat. Jednak  w przeszłości realizacja podobnego 
przedsięwzięcia napotykała na praktycznie nie
możliwe do przezwyciężenia przeszkody n a tu 
ry finansowej i politycznej. Ożywienie au ten 
tycznego życia naukowego w początku lat 1990- 
tych a także powstanie K om itetu B adań N a
ukowych zmieniło sytuację o  tyle na korzyść, 
że każdy projekt naukowy, którego wartość m e
rytoryczną potwierdzili niezależni recenzenci, 
uzyskał szansę praktycznej realizacji.

G rupa astronomów z Obserwatorium War
szawskiego przedstawiła projekt długoletnich ob
serwacji jasności milionów gwiazd w C entral
nym Zgrubieniu Galaktyki (a dokładniej w tzw. 
Oknie B aadego, czyli w kierunku o szczegól
nie małej absorpcji mtędzygwiazdowej) w celu 
wykrycia fotometrycznych efektów mikrosoczew- 
kowania grawitacyjnego. Zjawisko to, przewidy
wane od dawna przez Ogólną Teorię W zględ
ności, polega na charakterystycznym, jedno ra
zowym pojaśnieniu odległej gwiazdy wskutek 
przejścia dowolnego ciała masywnego między 
obserw atorem  ziemskim i tą gwiazdą. Owym 
ciałem masywnym, działającym w tym przypad
ku jak  „soczewka skupiająca”, może być zwy
kła gwiazda naszej Galaktyki, ale może też być 
np. jakieś ciało nie świecące, a więc w norm al
nych w arunkach dla nas niewidoczne, którego 
obecność może się ujawnić tylko poprzez wspo
mniany efekt mikrosoczewkowania. Właśnie wy
krycie „niewidocznej” m aterii w naszej G alak
tyce za pom ocą obserwacji zjawisk m ikroso
czewkowania grawitacyjnego jest celem w spo
m nianego projektu obserwacyjnego. Przybliżo
ne oceny prawdopodobieństwa zachodzenia tych 
zjawisk, potw ierdzone zresztą przez pierwsze 
wyniki obserwacyjne,* prowadzą do wniosku, 
że uzyskanie wiarygodnych informacji na te 
m at istnienia lub nieistnienia znaczących ilości 
ciemnej m aterii w naszej Galaktyce wymaga 
co najm niej kilku lat nieprzerwanych obserw a

cji. Ponieważ uzyskanie tak długiego czasu o b 
serwacyjnego na jakimkolwiek z istniejących te 
leskopów położonych w dobrym  klimacie as
tronomicznym jest praktycznie niemożliwe, na
turalną bazę instrumentalną projektu musi sta
nowić własny teleskop, zbudowany do tego tyl
ko celu. Z e  względu na rozmiary całego proje
ktu jest on realizowany we współpracy z O b
serwatorium  Uniwersytetu w Princeton oraz z 
Obserw atorium  Las C am panas w Chile, utrzy
mywanym przez znaną am erykańską fundację 
Carnegie Institution o f W ashington. To osta t
nie obserwatorium udostępnia bezpłatnie miej
sce na swoim terenie pod budowę warszaw
skiego teleskopu fotometrycznego.

Sam teleskop został zamówiony w am ery
kańskiej firmie produkującej teleskopy średnich 
rozmiarów, D FM  Engineering w Longm ont, 
Colorado. Będzie to  teleskop systemu R itchey- 
C hretien o średnicy 127 cm i efektywnej świa- 
tłosile f/10, co oznacza, że w płaszczyźnie og
niskowej jedna  sekunda łuku będzie odpow ia
dała 5 8 /<m. Charakterystycznymi cechami ukła
du optycznego będą: 1.5 stopniowe, wolne od 
wad optycznych pole widzenia oraz duża os
trość obrazów  gwiazd — 90%  światła zaw arte 
w okręgu o prom ieniu rzędu 0.1” — gw aran
towane przez zastosowanie odpowiednio zapro
jektow anego korektora. Zwierciadła będą wy
konane z zeroduru, m ateriału o  zerowej roz
szerzalności cieplnej, w celu zapobieżenia d e 
formacji obrazów pod wpływem zm ian tem pe
ratury. Nowoczesny tarcicowy układ napędowy 
będzie odznaczał się praktycznie zerowym lu
zem w ruchach teleskopu, co zagwarantuje od 
powiednio wysoką dokładność nastawiania i p ro 
wadzenia teleskopu. .

Wysokie wymagania stawiane teleskopowi 
m ają w ażne uzasadnienie merytoryczne. Pole 
gwiazdowe w O knie B aadego odznacza się 
szczególnie dużą liczbą gwiazd na jednostkę 
powierzchni nieba i jest to  okoliczność bardzo 
korzystna z obserwacyjnego punktu widzenia, 
ponieważ na jednym  obrazie uzyskanym ka
m erą CCD znajduje się bardzo dużo gwiazd, 
które potencjalnie m ogą doznawać zm ian ja s
ności w skutek efektów  mikrosoczewkowania 
grawitacyjnego. Z  drugiej jednak  strony, do-

* O których donosiliśmy w poprzednim numerze Uranii (przyp. red.).
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kładność fotometrii gwiazd w gęstych polach 
zależy od tego jak jednoznacznie potrafimy od
różnić od siebie poszczególne obrazy. O tym 
decyduje zaś przede wszystkim wielkość roz
mycia obrazów gwiazd przez atmosferę ziem
ską, czyli tzw. po angielsku seeing. Obserwa
torium Las Campanas położone na wysokości 
2400 m na południowym skraju pustyni Ata
cama odznacza się wyjątkowo małą wartością 
seeingii; przez większość nocy w ciągu roku je 
go typowa wartość jest rzędu 1”. (Typowa war
tość dla Polski jest 3”-4 ”.) Ażeby w pełni wy
korzystać tę ogromną zaletę klimatu północ
nych obszarów Chile i nie popsuć doskonałego 
seeingii przez wprowadzanie dodatkowych źró
deł turbulencji atmosferycznej w pobliżu teles
kopu, należy usunąć z kopuły obserwatora wraz 
ze wszystkimi innymi źródłami ciepła, czyli zas
tosować system zdalnego sterowania. Możliwie 
najpełniej zautomatyzowany teleskop wykonu
jący obserwacje według komputerowego pro
gramu to nie tylko wygoda i duże tempo zbie
rania obserwacji, ale również gwarancja powo
dzenia bezprecedensowej próby uzyskania w cią
gu kilku lat co najmniej setek milionów po
miarów jasności gwiazd.

Zgodnie z realizowanym obecnie kontra
ktem, teleskop powinien zostać zmontowany i 
uruchomiony na przełomie lat 1994/95. Przez 
okres następnych kilku lat, od kwietnia do wrze
śnia każdego roku będzie on bez reszty wyko
rzystywany do poszukiwań mikrosoczewkowa- 
nia grawitacyjnego. Przez pozostałe pół roku, 
obejmujące zresztą okres najlepszej pogody 
tamtejszego lata, będzie służył astronomom ca
łej Polski do realizacji innych programów ob
serwacyjnych, choć w początkowym okresie, ze 
względu na istniejące odbiorniki, będą to mo
gły być tylko, lub przede wszystkim, programy 
fotometryczne. Jak dotychczas realizacja pro
jektu wydaje się przebiegać bez większych za
kłóceń. O jej zakończeniu polska opinia astro
nomiczna zostanie szczegółowo poinformowana.

Marcin Kubiak i Andrzej Udalski

Relatywistyczny pulsar — Nagroda 
Nobla 1993

W 1993 roku Królewska Akademia Nauk w 
Sztokholmie Nagrodę Nobla z fizyki przyznała 
za osiągnięcie w dziedzinie astrofizyki. Jest to 
już czwarty Nobel dotyczący tematyki astrono

micznej. Zaczęło się w roku 1974, kiedy na
grodę otrzymali R y l e  i H e  w i s h  za ba
dania w dziedzinie radioastronomii, prowadzą
ce do wykrycia pulsarów (jakkolwiek odkrycia 
pulsarów dokonała studentka Jocelyn B e l l ) .  
W roku 1978 nagrodzeni zostają P e n z i a s i 
W i l s o n  za promieniowanie reliktowe. Nagro
da z roku 1983 dotyczyła prac teoretycznych z 
wnętrz gwiazd; otrzymują ją  C h a n d r a s e 
k h a r  i F o w l e r .  No i — po dziesięcu la
tach przerwy — znowu Nobel dla astrofizyków. 
Tym razem także za pulsary, ale ściślej za jedne
go pulsara, pulsara w układzie podwójnym pięk
nie potwierdzającego założenia ogólnej teorii 
względności Einsteina. Laureatami są Russell 
H u l s e  i Joseph T a y l o r  z Uniwersytetu Prin
ceton w Stanach Zjednoczonych, którzy przed 
blisko dwudziestu laty odkryli tego pulsara.

Bohaterowi obecnej Nagrody Nobla na i- 
mię PSR 1913+16. 'lak się złożyło, że w ostat
nich miesiącach „gościł on” na łamach Uranii 
dwukrotnie — w numerze wrześniowym i paź
dziernikowym. Dziś więc tylko drobne uzupeł
nienia, podsumowanie i... gratulacje.
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Rys. 1. Położenie pulsara PSR 1913 +  16

Na rysunku 1 pokazano fragment mapki 
nieba, na której zaznaczono położenie tego pul
sara. Znajduje się on w gwiazdozbiorze Orła, 
między Altairem a Wegą, bliżej tej pierwszej 
gwiazdy. Ale niech nikt nie usiłuje zobaczyć go 
tam. Emituje on tylko fale radiowe i to o zni-
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komo małym natężeniu (jako że znajduje się 
daleko — około 25 tysięcy lat świetlnych); jest 
dostępny jedynie dla potężnych radiotelesko
pów. A  tak na marginesie zauważmy, iż usy
tuowany on jest w znakomitym towarzystwie 
na niebie; niedaleko głośny kandydat na czar
ną dziurę Cyg X -1, jak również ów egzotyczny 
obiekt SS 433.

Przyznanie Nagrody Nobla odkrywcom te
go pulsara wiąże się z faktem, iż obiekt ten 
stanowi wspaniałe, do niedawna jeszcze uni
kalne laboratorium grawitacyjne. Mamy tu bo
wiem do czynienia z usytuowanymi blisko sie
bie dwoma gwiazdami neutronowymi; oddzia- 
ływują one grawitacyjnie na siebie, z uwagi zaś 
na znaczną eliptyczność orbity wielkość tego 
oddziaływania podlega okresowym zmianom. 
Jedna z gwiazd jest tu pulsarem, mamy zatem 
do czynienia z precyzyjnym „zegarem”, cho
dzącym w zmiennym polu grawitacyjnym. Z e
spół tych faktów pozwala na badanie subtel
nych efektów grawitacyjnych, przewidywanych 
przez teorię grawitacji Einsteina.

Rys. 2. Relatywistyczny obrót orbity układu PSR 
1913+16. Spektakularną ilustracją tego skręcania 
się orbity są obserwowane zmiany w przebiegu krzy
wej prędkości radialnych, przedstawione na rysunku 
3 artykułu L. Zdunika, Urania, Nr 9/1993.

Tym podstawowym zjawiskiem, potwierdzo
nym po raz pierwszy w drodze obserwacji pul
sara 1913 +  16, było wykrycie emisji fal grawi
tacyjnych. Obiegające się ciała niebieskie win
ny emitować takie fale — wynika to z teorii 
Einsteina. Emisja tych fal zachodzi na koszt 
energii ruchu obiegowego. Z  obliczeń wynika,

że w następstwie emisji tych fal orbita om a
wianego pulsara winna kurczyć się rokrocznie 
o 3.5 metra, zaś okres obiegu winien skracać 
się o około 8 x l(h 5 sekundy. Dokładnie takie 
właśnie zmiany okresu zostały zaobserwowa
ne; zgodność z danymi ogólnej teorii względ
ności jest w granicach 1%. (Zagadnienie pro
mieniowania grawitacyjnego omawiane było na 
łamach Uranii w numerze 9 z roku 1991).

Drugie, wynikające z teorii Einsteina zja
wisko, to wpływ pola grawitacyjnego na obser
wowany chód zegara. Jest to zegar-pulsar „ty
kający” w polu grawitacyjnym towarzyszącej 
gwiazdy. Skoro zaś wielkość tego oddziaływa
nia grawitacyjnego zmienia się w trakcie obie
gu gwiazd, relatywistyczne zmiany chodu da
dzą się wyłapać. I rzeczywiście, w ciągu ośmio
godzinnego okresu obiegu zegar-pulsar przy
śpiesza i opóźnia w myśl teorii Einsteina. (Bli
żej zagadnienie to omawiane było w numerze 
10 z br.).

No i wreszcie trzeci efekt relatywistyczny: 
skręcanie orbity w przestrzeni. W Układzie Sło
necznym tego typu zjawisko występuje w przy
padku orbity Merkurego (nazywamy to ruchem 
peryhelium), ale jego orbita skręca się zale
dwie o 0.43 sekundy rocznie. Tymczasem w 
naszym pulsarze, gdzie gwiazdy krążą bliziutko 
siebie (ich odległość zmienia się od 800 000 
do 3 300 000 kilometrów), oś orbity skręca się 
rokrocznie o 4.23 stopnie. W przypadku M er
kurego obrót orbity o 360° nastąpi dopiero po 
3 milionach lat, tu zaś na pełny obrót potrzeba 
tylko 85 lat. Orbita tego pulsara skręca się więc 
na naszych oczach (rys. 2).

Tak piękne wyniki zasługiwały niewątpliwie 
na Nagrodę Nobla. A moglibyśmy wyobrazić 
sobie, jak cieszyłby się Einstein, gdyby mógł 
dożyć tych czasów.

Tadeusz Jarzębowski

Plama na Uranie

W styczniu 1986 roku sonda międzyplanetar
na Voyager-2 przemknęła obok Urana zale
dwie w odległości 81 560 km. Przekazane wte
dy na Ziemię obrazy wykazały, że planeta spo
wita jest gęstą warstwą obłoków i że w związ
ku z tym nie widać na niej właściwie żadnych 
szczegółów. Tfen monotonny obraz Urana oka
zał się jednak nie całkiem prawdziwy, o czym 
przekonały nas zdjęcia w podczerwieni (pasmo 
J, H  i K), które uzyskano 30 maja 1993 roku
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teleskopem wielozwierciadtowym obserwatorium 
na Mount Hopkins w Arizonie, używając przy 
tym kamery z optyką adaptacyjną (zdolność 
rozdzielcza obrazów wynosi 0.5 sekundy kąto
wej). Widać na nich nie tylko pojaśnienie brze
gowe w polarnym rejonie Urana, ale i sporych 
rozmiarów ciemną plamę około 10° pod rów
nikiem planety (przypomina ona Wielką Czar

ną Plamę na Neptunie). Niestety, nie udało 
się stwierdzić, czy plama Urana zmienia swe 
położenie, czy też przesuwa się zgodnie z ro
tacją planety. Więcej informacji na ten temat i 
w ogóle o ewolucji plamy powinny dostarczyć 
dalsze obserwacje.
Wg Sky A Telescope, 1993, Vol. 96 No. 3

Stanisław R. Brzostkiewicz

OBSERWACJE

Wyniki konkursu na wakacyjne 
zdjęcie nieba

Z  prawdziwą przyjemnością możemy pod
sumować plon konkursu rozpisanego w 
czerwcowym num erze Uranii. K rótka sta 
tystyka wygląda następująco: prace nade
słało 15 osób (w ubiegłym roku 11), otrzy
maliśmy 104 zdjęcia kolorow e i 22 czar
no-b ia łe  (poprzednio 41 i 83). Dostaliśmy

także przezrocza w dwu różnych form a
tach. Nasz najmłodszy uczestnik konkur
su ma lat 12 i startu je  już po raz drugi (w 
zeszłym roku nie wiedzieliśmy jednak  ile 
miał lat i podaliśmy błędnie jako reko r
dzistę piętnasto latka). O kazało się zre
sztą, że aż 7 osób startow ało do konkursu 
pow tórnie. Jest to  tym sympatyczniejsze, 
że m ożna porów nać prace i przekonać się 
jak  dalece ten  rok  nic został zmarnowany.

Fragment urządzenia do fotografowania nieba skonstruowanego przez Dariusza Modzelewskiego, laureata I 
nagrody tegorocznego konkursu na wakacyjne zdjęcie nieba: górna część statywu przystosowanego do ręcznego 
prowadzenia aparatu za ruchem sfery niebieskiej za pomocą lunetki biegunowej (10x30, pole widzenia 4°, 
obraz prosty).
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Urządzenie do fotografowania nieba skonstruowane przez Artura Wrembla, laureata III nagrody tegorocznego 
konkursu na wakacyjne zdjęcie nieba, wykonane z ramy rowerowej wtopionej w betonową płytę ustawioną pod 
odpowiednim kątem na trzech podpórkach wkopanych w ziemię.

Średnio rzecz biorąc „fotograficzne tema
ty” są staranniej dobrane, odbitki dość 
szczegółowo opisane — brawo! Nadesła
ne zdjęcia przeglądaliśmy z ogromną saty
sfakcją — widać jak wiele osób potrafi 
skromnymi często środkami uzyskać na
prawdę imponujące rezultaty. Wszystkim 
uczestnikom za to miłe przeżycie bardzo 
serdecznie dziękujemy. A oto spis osób, 
które wzięły udział w tegorocznym kon
kursie:

Autor Miejscowość Zdjęcia ■

1. Jacek ADAMIK Zręcin 9 k
2. Grzegorz CZEPINEK (18 lat) Częstochowa 3
3. Andrzej FUDALI (12 lat) Rzeszów 2
4. Marcin GAJOS (15 lat) Opole 9
5. Piotr GNACIŃSKI Gdańsk 4 k
6. Maciej KWINTA Kraków 3 k
7. Jeny LĄG I EWKA Katowice 4 k
8. Jerzy MARCINEK Lublin 2 k
9. Dariusz MODZELEWSKI Warszawa 18 k

10. Mieczysław PARADOWSKI Lublin 5 k

11. Janusz PLESZKA Kraków 13 k 
+ 4 przezrocza 6 x 6  cm, 19 przezroczy 24x36  mm

12. Michał SIWAK Hichów 8 k
13. Krzysztof ŚCIGALSKI Kraków 8'+9k
14. Mariusz ŚWIĘTNICKI Zręcin 7 k
15. Artur WREMBEL Świebodzin 22 k

A teraz sprawa wzbudzająca najwięcej 
emocji — czyli wyniki konkursu. W tym 
roku stawka była wysoka, bo pierwszą na
grodę stanowi teleskop z firmy pana Jacka 
Universal z Żywca. Otrzymał ją:

I Dariusz Modzelewski.
Dwie równorzędne nagrody drugie do
stają:

II Jacek Adamik
II Mariusz Świętnicki 

i nagrodę trzecią:
III Artur Wrembel.
Laureaci miejsc II i III zostali nagro

dzeni prenumeratą Uranii na rok 1994. Po
nadto wyróżniono jeszcze prace Janusza 
Płeszki i Krzysztofa Ścigalskiego. Autorzy



344 URANIA 12/1993

ci otrzymują Kalendarze Astronomiczne 
na 1994 rok (z Biblioteczki Uranii). Wszy
stkim laureatom i wyróżnionym bardzo ser
decznie gratulujemy i życzymy wielu na
stępnych fotograficznych przygód z astro
nomią.* Nie będziemy opisywać oczywiś
cie zdjęć — po prostu będą opublikowane.

Ale warto dodać choć kilka szczegółów 
o pracach konkursowych i ich autorach. 
Dariusz Modzelewski pisze np: „Chciał
bym wyjaśnić dlaczego czas naświetlania 
wynosił 4 min 11 s lub 6 min 36 s. Otóż 
przyjąłem dla zdjęć gwiazd ciąg czasów róż
niących się o czynnik 1.5849 czyli o pół 
wielkości gwiazdowej wychodząc od 1 s. 
Taki ciąg przedstawia się następująco: 1 s,
1.6 s, 2.5 s, 4 s,.... 2 min 38 s, 4 min 11 s, 6
min 38 s, 10 min 31 s itd. Dzięki temu 
można wykonać serię zdjęć tego samego 
obszaru nieba o wzrastającym teoretycz
nie zasięgu o np. jedną wielkość gwiaz
dową. Stosowanie ustalonych czasów ułat
wia porównywanie warunków widocznoś
ci, jasności tła nieba i jasności obiektów.” 
Prawda jakie to proste i praktyczne? Ja
cek Adamik i Mariusz Świętnicki pocho
dzą ze Zręcina i niektóre nadesłane przez 
nich fotografie były wykonywane wspól
nie. Bardzo to przyjemne jak widać, że 
astronomia łączy ludzi.

A rtur Wrembel opisuje urządzenie do 
fotografowania, które zrobił z... ramy ro
werowej.

Ponadto trzy osoby odpowiedziały na 
nasz apel i zorganizowały pokaz nieba dla 
swoich znajomych. Grzegorz Czepinek z 
Częstochowy zorganizował taki pokaz dla 
6 koleżanek i kolegów, Grzegorz Załęski 
z Pułtuska przez trzy godziny „łowił” ze 
znajomymi meteory, Maciej Kwinta z

Krakowa pokazywał rozgwieżdżone niebo 
w Zakopanem. Od takiego właśnie oglą
dania nieba zaczyna się fascynacja astro
nomią — może właśnie Wam udało się 
kogoś do niej zachęcić? Dziękujemy! Pod
sumowaniem konkursu niech będzie zda
nie wyrwane z listu Jacka Adamika: „na
wet przy użyciu niedoskonałego, am ator
skiego sprzętu można wykonać zachwy
cające zdjęcia, trzeba tylko włożyć w nie 
nieco poświęcenia i odrobinę serca”. Ma
my nadzieję, że Czytelnicy Uranii, zwłasz
cza po obejrzeniu fotograficznych plonów 
konkursu, zgodzą się z tym stwierdzeniem. 
A ze zdjęć korzystać będziemy sukcesyw
nie i bardzo się cieszymy, że Wasz, mili 
Czytelnicy, wkład w Uranię, rośnie.

Redakcja
Komunikat Sekcji Obserwacji Słońca 
PTMA, sierpień 1993

Wyniki obserwacji Słońca w sierpniu 1993 r. 
przysłało 15 obserwatorów: Marcin B e 
t l e j ,  Mariusz C h i r o w s k i ,  Krzysztof 
Cza r t ,  Grzegorz C z e p i c z e k ,  Bartosz 
D ą b r o w s k i ,  Michał I z d e b s k i ,  Ire
neusz L u b i s z e w s k i ,  Jerzy Ł ą g i e - 
wk a ,  Wiktor M a j e w s k i ,  Mariusz S a -  
w i n e l ,  Sebastian S o b e r s k i ,  Krzysz
tof S o c h a ,  Mieczysław S z u l c ,  Stani
sław Ś w i e r c z y ń s k i ,  Jerzy Z a g r o d 
nik.  Obserwatorzy wykonali w sumie 
235 obserwacji w 31 dniach.

Średnie dzienne względne liczby Wolfa:
1 ....39 9...... ....60 17.... ....40 25.... 63
? ....46 10.... 57 18.... ....31 26.... 59
3 ....47 11.... ....76 19.... ....34 27.... 65
4 ....48 12.... 62 20.... ....27 28.... 54
5 ....39 13.... 64 21.... ....42 29.... 54
6 ....53 14.... 50 22.... ....45 30.... 37
7 ....35 15.... 34 23. .......55 31. .......41
8 ....48 16.... 7,8 24.... ....81

* Warto bowiem w tym miejscu dodać, że do redakcji przyszedł list od słowackich organizatorów konkursu 
ASTROFOTO 92. Na konkurs ten, rozpisany przez Słowackie Centrum Astronomii Amatorskiej w 
Hurbanowie, nadesłali swoje prace także polscy miłośnicy astronomii. Polacy zajęli bardzo dobre miejsca w 
obu kategoriach konkursu. Wariacje na temat nieba: miejsce pierwsze — Wojciech Hanisz i drugie — M. 
L. Paradowski. Zdjęcia astronomiczne: miejsce pierwsze i trzecie — Janusz Płeszka. Konkurs był mię
dzynarodowy więc tym bardziej radują nas polskie sukcesy. Gratulujemy! Słowacy rozpisali też konkurs 
ASTROFOTO 93, ale informacja o tym przyszła do nas tak późno, że jej w całości nie publikujemy. 
Zainteresowanych odsyłamy do Uranii 10/1992. Termin nadsyłania prac, na adres SUH, PO Box 42,94701 
Hurbanovo, Słowacja, upływa 3 stycznia 1994.
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Średnia miesięczna względna liczba (44.8). W nawiasach podano średnie li- 
Wolfa w sierpniu 1993 r. wyniosła 48.8 czone bez współczynników obserwatorów. 
(44.6). Średnia względna liczba Wolfa dla
obrotu Słońca No. 1872 wyniosła 48.7 Bartosz P. Dąbrowski

PORADNIK OBSERWATORA

Astronomiczna stajenka betlejemska

Nazwałem tak podświetlaną mapę nieba, 
ukazującą dużą część nieboskłonu widocz
nego w Polsce w końcowych dniach grud
nia około północy. Zaznaczone są na niej 
gwiazdy do 5.5 wielkości gwiazdowej. Ma
pa wykonana jest w odwzorowaniu azy- 
mutalnym równoodległościowym ukośnym, 
punkt obserwacji wzniesiony jest 50 sto
pni nad horyzont i odchylony od południa
o 30 stopni na wschód. Dzięki takiemu 
wyborowi czasu i środka układu współ
rzędnych mapa obejmuje wiele charakte
rystycznych gwiazdozbiorów nieba zimo
wego jak Byk, Orion, Bliźnięta, Rak, Wielki

i Mały Pies, Lew i inne, jak również kilka 
gwiazdozbiorów okołobicgunowych: Woź
nica, Perseusz, Psy Gończe, Wielka Nie
dźwiedzica. Zaznaczona jest także Droga 
Mleczna. Odwzorowanie azymutalne ma 
niewielkie zniekształcenia kształtu gwiaz
dozbiorów w pobliżu środka układu współ
rzędnych, nieco większe zniekształcenia 
pojawiają się dopiero w odległości ponad 
60 stopni od punktu obserwacji, praktycz
nie poza obszarem mapy. Niewielką wadą 
tego odwzorowania jest wygięty horyzont, 
lecz w tym zastosowaniu jest to raczej 
zaleta, gdyż można tak skonstruować sta
jenkę i rozstawić figury, by nie przesła
niały gwiazd. Rysunek przedstawia układ
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współrzędnych azymutalnych o podanych 
parametrach. Na siatce tej zaznaczone są 
węzły równikowego układu współrzędnych 
dla wybranego miejsca i czasu obserwacji 
(linią zaznaczony jest tylko równik niebie
ski, by nie zaciemniać rysunku). Krzyżyk 
oznacza punkt o współrzędnych A =  -30°, 
h -5 0 °  (jest to środek układu współrzęd
nych, tam skierowany jest wzrok obserwa
tora). Ramka wyznacza obszar nieba na 
wykonanej mapie (na zdjęciu widać tylko 
dolną część mapy).

Do wykonania mapy potrzebne są na
stępujące materiały:

•  2 deski o wymiarach 60 x  10x2 cm,
•  2 deski o wymiarach 84 X 10x2 cm,
•  arkusz granatowej folii samoprzylep

nej,
•  arkusz brystolu o formacie folii,

•  arkusz zwykłego papieru lub kalki te
chnicznej o formacie folii,

•  arkusz nieprzeźroczystego kartonu o 
wymiarach 64 x  84 cm,

•  miniaturowa świetlówka o mocy 8 wa
tów wraz z oprawą,

•  igły o średnicy 0.15, 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 
1.5, 2.2 mm,

•  atlas nieba (najlepiej Atlas Nieba M. 
Mazura).
Z  desek należy zbić ramę o wewnę

trznych wymiarach 60x80 cm. Żeby rama 
była stabilna, narożniki trzeba wzmocnić 
klockami 5 x 5 x 8  cm lub aluminiowymi 
kątownikami. W połowie dolnej deski u- 
mocowana jest świetlówka.

Mapę narysujemy na arkuszu zwykłe
go papieru. Narysujemy na nim prostokąt 
60x80 cm, umieszczony 2 cm w górę i w
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lewo od prawego dolnego rogu (grubość 
desek ramki). Następnie w odpowiedniej 
skali przerysujemy węzły układu równiko
wego oraz horyzont wg rysunku. Zazna
czone punkty połączymy liniami. Błędy wy
nikające z zastąpienia krzywych liniami 
prostymi są w takiej mapie nieistotne. Na
rysowana siatka współrzędnych równiko
wych pozwala na zaznaczenie położenia 
gwiazd. Do rysowania użyjemy pisaków róż
nobarwnych, przydzielając poszczególnym 
kolorom następujące jasności gwiazd: 5.5 
i 5, 4.5 i 4, 3.5 i 3, 2.5 i 2, 1.5 i 1, 0.5 i 0,' 
razem 6 przedziałów. Dokładniejszy po
dział nie jest potrzebny, gdyż i tak ze wzglę
du na plastyczność folii nie nakłujemy do
kładnych otworów. Najlepszym źródłem do 
rysowania gwiazd wg ich jasności jest A t
las Nieba M. Mazura, gdyż jasności są w 
nim określone przez kształt znaku gwiaz
dy. Najlepiej rysować mapę wg jasności 
gwiazd: najpierw najjaśniejsze na całej ma
pie, potem słabsze itd. Można również ry
sować wg pól — wybrać obszar 1 h x  10 
stopni i zaznaczyć wszystkie gwiazdy w 
polu; wymaga to jednak częstej zmiany 
pisaka i może być przyczyną błędów. Po 
narysowaniu mapy przystąpimy do przy
gotowania folii do perforacji. Folia nakle
jona jest na karton, który jest zbyt miękki 
i ma najczęściej nadruk firmowy, dlatego 
karton ten należy zdjąć z folii, a na jego 
miejsce nakleić arkusz białego brystolu.

Czynność ta musi być wykonana bardzo 
starannie, by między brystolem a folią nie 
pozostały pęcherze powietrza. Folię moż
na przyciąć do formatu 84x64 cm lub — 
po nacięciu brystolu tępym nożem — zo
stawić zakładki do naklejenia na boczne 
ścianki. Na tak przygotowaną folię nakła
damy narysowaną mapę i mocujemy ją kil
koma klipsami na każdym boku. Pod spo
dem, od strony brystolu, podkładamy kil
ka warstw gazet. Najsłabsze gwiazdy na
kłuwamy bezpośrednio przebijając mapę, 
folię, brystol i gazety; gwiazdy jaśniejsze 
przebijamy podstawiając pod gazety dru
gą rękę (uważając przy tym, by nie prze
sunąć wzajemnie mapy i folii). Syriusza i 
Kapellę wykonamy najgrubszą igłą. Po u- 
sunięciu mapy odwrócimy folię, zaznaczy
my ołówkiem obszar Drogi Mlecznej. O b
szar ten nasmarujemy lekko olejem, przez 
co brystol stanie się w tym miejscu bar
dziej przeźroczysty. Otrzymaną mapę mo
cujemy do ramy. Tyl ramy zaklejamy nie
przeźroczystym kartonem, na który od 
wewnętrznej strony nakleimy biały karton 
oderwany z folii. Z  nieprzeźroczystego 
kartonu należy wykonać również hory
zont. Osoby uzdolnione plastycznie mogą 
wykonać nakładkę na mapę w postaci o- 
kienka 80x60 cm wyciętego w twardym 
kartonie i naklejoną kalką techniczną z 
rysunkami gwiazdozbiorów.

Marek Led woń

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Marzec 1994 r.

Słońce: W punkcie równonocy wiosennej 
znajdzie się w tym roku 20 marca o 21h28m. 
Punkt ten nosi nazwę „punktu Barana” (za
czyna się od niego znak Barana, pierwszy 
z tzw. znaków Zodiaku) i spełnia dość waż
ną rolę w astronomii: od niego mierzy się 
na niebie współrzędne kątowe, rektascen- 
sję i długość ekliptyczną. Chwilę, w której 
Słońce znajdzie się w punkcie Barana, uwa
żamy za początek wiosny astronomicznej.

W ciągu marca dnia przybywa prawie 
równo o dwie godziny: w Warszawie 1 mar

ca Słońce wschodzi o 6h22m, zachodzi o 
17h16m, a 31 marca wschodzi o 5h31ra, za
chodzi o 18h9m.
Księżyc: Kolejność faz Księżyca jest w 
marcu następująca: ostatnia kwadra 4d18h, 
nów 12d8h, pierwsza kwadra 20d13h, pełnia 
27d12h. W apogeum Księżyc znajdzie się 
15 marca, a w perygeum 28 marca. W 
marcu tarcza Księżyca dwukrotnie zakryje 
Kłos Panny (Spikę), najjaśniejszą gwiazdę 
w gwiazdozbiorze Panny, ale zjawiska te 
nie będą u nas widoczne.
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Dane dla obserwatorów Słońca (na 13h czasu środk.-europ.)

Data
1994

P Do Lo Data
'1994

P Bo Lo

III 1 -21.62 -7.22 63.09 III 17 -24.79 -7.12 212.26
3 -22.10 -7.24 35.24 19 -25.06 -7.06 185.90
5 -22.56 -7.25 10.40 21 -25.32 -7.00 159.52
7 -23.00 -7.25 344.04 23 -25.54 -6.94 133.16
9 -23.41 -7.24 317.69 25 -25.74 -6.86 106.78

11 -23.80 -7.22 291.34 27 -25.90 -6.77 80.40
13 -24.16 -7.19 264.98 lii 29 -26.04 -6.68 54.02
15 -24.49 -7.16 238.62 lii 31 -26.14 -6.58 27.64

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy; 
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
6d7h56m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

Planety i planetoidy: W marcu zaczy
nają się wreszcie pojawiać na niebie pla
nety od początku roku przebywające zbyt 
blisko Słońca i dlatego też niewidoczne. 
Od połowy miesiąca na porannym niebie 
bardzo nisko nad wschodnim horyzontem 
można próbować odnaleźć M e r k u 
r e g o  ok. zerowej wielkości gwiazdowej, 
M a r s a  +1.2wielk.i S a t u r n a  + lw ielk. 
Natomiast pod koniec miesiąca nad za
chodnim horyzontem pojawi się W e n u s 
jako piękna Gwiazda Wieczorna -3.9 wielk. 
Na nocnym niebie świeci tylko J o w i s z  
widoczny w drugiej połowie nocy na gra
nicy gwiazdozbiorów Wagi i Panny jako 
jasna gwiazda -2.3 wielk.; przez lunety 
możemy obserwować ciekawe zjawiska w 
układzie czterech najjaśniejszych księżyców 
Jowisza. U r a n ,  N e p t u n  i P l u t o n  są 
jeszcze niedostępne dla obserwacji.

Przez większe lunety możemy próbo
wać odnaleźć planetoidę J u n o wśród 
gwiazd 10 wielk. w gwiazdozbiorze Panny. 
Podajemy równikowe współrzędne plane- 
tki dla kilku dat: luty 28d: rekt. 14h12.6m, 
deki. -5°6’; marzec 101: rekt. 14h10.4m, 
deki. -4°5’; 201: rekt. 14h6.2m, deki. -2°54’; 
301: rekt. 14h0.1m, deki. -1°38\

* * *

l d Księżyc 2 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza. Cień księżyca pojawi 
się o l h21m, a księżyc 2 rozpocznie przej

ście na tle tarczy planety dopiero o 3h35m, 
kiedy jego cień już prawie schodzi z tarczy 
Jowisza (o 3h41m); księżyc 2 skończy przej
ście o 5h50m. O 6h bliskie złączenie Księ
życa z Kłosem Panny, gwiazdą pierwszej 
wielkości w gwiazdozbiorze Panny; zakry
cie gwiazdy przez tarczę Księżyca wido
czne będzie w Ameryce Południowej, w 
południowej części Atlantyku i na A ntar
ktydzie.

2d17h Złączenie Księżyca z Jowiszem w 
odl. 2°.

4d Dwie planety będą tego dnia nieru
chome w rektascensji zmieniając kierunek 
swego ruchu wśród gwiazd na sferze nie
bieskiej: o 2h Pluton, a o 13h Merkury.

5d Księżyc 3 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy koniec 
przejścia cienia o l h4m, kiedy sam księżyc 
3 dopiero zbliża się do brzegu tarczy i roz
pocznie przejście na jej tle o 3h33m; koniec 
przejścia księżyca 3 nastąpi o 5h9m.

7d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza; cień pojawi się na tar
czy planety o 2h37m, księżyc rozpocznie 
przejście o 2h40m, cień opuści tarczę pla
nety o 4h46m, a księżyc skończy przejście o 
5h48m. Dwie planety znajdą się tego dnia w 
złączeniu z Księżycem: o 17h Neptun w 
odl. 4° i o 22h Uran w odl. 5°.

8d Księżyc 1 ukryty jest za tarczą Jowi
sza i o 2h58m obserwujemy koniec zakrycia
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(księżyc ukaże się spoza prawego brzegu 
tarczy planety, patrząc przez lunetę od
wracającą), natomiast księżyc 2 zbliża się 
do brzegu tarczy i o 3h54m pojawi się na 
niej cień tego księżyca.

10d Księżyc 2 ukryty jest za tarczą Jo 
wisza i o 3h13m obserwujemy koniec tego 
zakrycia. Nasz Księżyc znajdzie się w złą
czeniu z dwiema planetami: o 5h z M erku
rym w odl. 5° i o 24h z Marsem w odl. 7°.

l l d5h Złączenie Księżyca z Saturnem 
w odl. 7°.

12d Podczas kiedy księżyc 3 dopiero 
zbliża się do brzegu tarczy Jowisza, my już 
obserwujemy wędrówkę cienia lego księ
życa na tle tarczy planety w godzinach od 
2h52m do 5hl ra.

13d18h Wenus w złączeniu z Księżycem 
w odl. 5°.

14d Księżyc 1 zbliża się do brzegu tar
czy Jowisza i o 4h30m pojawi się na niej 
cień tego księżyca; początek przejścia sa
mego księżyca 1 nastąpi o 5h29m. O l l h 
złączenie Marsa z Saturnem w odl. 0.4°.

15d Księżyc 1 Jowisza przechodzi przez 
strefę cienia i za tarczą planety. O l h40m 
obserwujemy początek zaćmienia, a o 4h45m 
koniec zakrycia tego księżyca.

15/16d Księżyc 1 i jego cień przechodzą 
na tle tarczy Jowisza. Cień już wędruje po 
tarczy planety, kiedy o 23h55m księżyc 1 
dociera do brzegu tarczy i rozpoczyna 
przejście na jej tle; cień kończy przejście o 
l h8m, a księżyc 1 o 2h3m.

17d Księżyc 2 zbliża się do brzegu tar
czy Jowisza, ale w odległości równej pro
mieniowi tarczy znika nagle w cieniu pla
nety o l h25m (początek zaćmienia); koniec 
zakrycia tego księżyca nastąpi o 5h37m.

Merkury w największym zachod
nim odchyleniu od Słońca w odl. 28°.

20d21h28m Słońce wstępuje w znak Ba
rana, jego rektascensja i długość eklipty- 
czna wynoszą wówczas 0°; mamy początek 
wiosny astronomicznej oraz zrównanie 
dnia z nocą.

22d O 3h33m obserwujemy początek za
ćmienia 1 księżyca Jowisza.

23d Księżyc 3 ukryty jest za tarczą Jo
wisza, podczas kiedy księżyc 1 i jego cień 
przechodzą na tle tarczy planety. Cień księ
życa 1 pojawi się o 0h52m, a sam księżyc 
rozpocznie przejście na tle tarczy o l h42m. 
O 2h5m obserwujemy koniec zakrycia księ
życa 3. Cień księżyca 1 kończy przejście na 
tle tarczy o 3h2m, a sam księżyc 1 o 3h50m.

24d Księżyc 1 ukryty jest za tarczą Jo
wisza i o 0h58m obserwujemy koniec jego 
zakrycia; natomiast księżyc 2 zbliża się do 
brzegu tarczy, ale nic dotrze do niej, bo o 
4hl m nastąpi początek zaćmienia tego księ
życa. O 9h złączenie Merkurego z Satur
nem w odl. 0.3°.

26d Księżyc 2 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy koniec 
przejścia: cienia o 0h37m, a księżyca o 2h6m.

28d16h Po raz drugi w tym miesiącu blis
kie złączenie Księżyca z Kłosem Panny i 
zakrycie gwiazdy przez tarczę Księżyca 
(widoczne będzie w Australii i na Nowej 
Zelandii).

29d24h Jowisz w złączeniu z Księżycem 
w odl. 2°.

30d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza, a księżyc 3 przez strefę 
cienia i za tarczą planety. O 0h50m księżyc 
3 zniknie nagle w cieniu planety w odle
głości równej średnicy tarczy od jej brzegu 
(początek zaćmienia), o 2h46m na tarczy 
planety pojawi się cień księżyca 1, o 2h59ra 
księżyc 3 pojawi się nagle z cienia planety 
tuż koło jej brzegu (koniec zaćmienia); o 
3h28m księżyc 1 rozpocznie przejście na tle 
tarczy Jowisza, a o 3h57m księżyc 3 ukryje 
się za brzegiem tarczy planety; cień księ
życa 1 wędruje po tarczy planety do 4h56m. 
Koniec zakrycia księżyca 3 nastąpi o 5h31m, 
a koniec przejścia księżyca 1 o 5h36m.

30/31d Księżyc 1 przechodzi przez stre
fę cienia i za tarczą Jowisza od 23h54m (po
czątek zaćmienia) do 2h44m (koniec za
krycia).

Momenty wszystkich zjawisk podane 
są w czasie środkowo-europejskim.

Opracował G. Sitarski
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OBJAŚNIENIA ZDJĘĆ NA OKŁADCE
Pierwsza strona okładki: Obecny wygląd miejsca na terenie Obserwatorium Astronomicznego w 

Las Campanas (Chile), na którym już niedługo pojawi się pawilon z nowym polskim telesko
pem (patrz Kronika).

Druga strona okładki: Prace laureatów II nagrody w tegorocznym konkursie na wakacyjne zdję
cie nieba: u góry — zdjęcie Jacka Adamika przedstawiające północny biegun nieba wykonane 
aparatem Zenit E z obiektywem Helios 2/58 mm, F4 na filmie Fuji 400 HG podczas go
dzinnej ekspozycji; u dołu — dowcipny fotomontaż Mariusza Świętnickiego przedstawiający 
czarownicę na miotle przelatującą na tle Księżyca sfotografowanego 16 lutego 1992 roku za 
pomocą reflektora Newtona 250/1560 mm.

Trzecia strona okładki: Zdjęcie Księżyca odbijającego się w wodach jeziora mazurskiego wykona
ne 3 sierpnia 1993 roku przez Dariusza Modzelewskiego, laureata I nagrody w tegorocznym 
konkursie na wakacyjne zdjęcie nieba, za pomocą aparatu Praktica z obiektywem miękko- 
rysującym Biotar 2/58 mm na filmie Fuji Super HG 200 (24 DIN) podczas 3-4 s ekspozycji.

Czwarta strona okładki: Zdjęcie Księżyca w wieku około 8 dni wykonane 24 września 1993 roku 
przez Dariusza Modzelewskiego, laureata I nagrody w tegorocznym konkursie na wakacyjne 
zdjęcie nieba, aparatem Praktica VLC 3 z obiektywem MTO-11 CA 10/1000 mm połączo
nym z telekonwerterem TK-2 M o powiększeniu 2x na filmie Fuji Super HG 400 podczas 
ekspozycji około 1/3 -  1/2 s.

URANIA — Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Redaguje kolegium: 
Krzysztof Ziołkowski — redaktor naczelny, Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska — sekretarz 
redakcji. Adres redakcji: ul Bartycka 18, 00-716 Warszawa. Adres administracji: Zarząd Główny 
PTMA, ul. św. Tomasza 30/8, 31-027 Kraków, tel. 22 38 92; nr konta PKO I OM Kraków 
35510-16391-132. Koszt wytworzenia tego zeszytu 22 000 zł. Uranię rozprowadza się w ramach 
składki członkowskiej; w 1993 roku 240 000 zł (zniżka 200 000 zł).

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



OGŁOSZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTMA

Zbliża się rok 1994, dlatego podajemy warunki członkostwa w PTMA. W roku 1994 Urania będzie ukazywać się co miesiąc za 
wyjątkiem wakacji, kiedy ukaże się numer lipcowo-sierpniowy. Członkowie otrzymują Uranię w ramach składki członkowskiej. W roku 
1994 wynosi ona 300 000 zł. Dla dzieci, młodzieży, studentów, emerytów i rencistów 240 000 zł. Osoby dla których suma jest zbyt duża 
dla jednorazowego wpłacenia mogą podzielić ją na cztery części. Członkowie-korespondenci (prenumeratorzy Uranii) oraz instytucje 
za rok 1994 opłacają 240 000 zł. Za tak otrzymane wpłaty Urania będzie dostarczana pocztą do domu. Dla nowowstępujących do PTMA 
jednorazowe wpisowe 20 000 zł. Członkowie PTMA, którzy rezygnują z otrzymywania Uranii mogą być zwolnieni przez Zarządy 
Oddziałów lub Zarząd Główny z części opłaty i wtedy składka wynosi rocznie 200 000 zł, a posiadający prawo do zniżki 150 000 zł.
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Prosimy o wypełnienie załączonego blankietu i przekazanie pieniędzy na konto PTMA. Podane składki odnoszą się do tych, którzy 
opłacą należności do końca lutego 1994 r. Towarzystwo zastrzega sobie prawo podniecenia cen Uranii, o ile wzrosną koszty druku lub 
usług pocztowych. Jednakże Towarzystwo dołoży wszelkich starań, aby osoby, które wpłaciły składki nie musiały dopłacać. Przy 
wypełnianiu przekazu na odwrocie na każdym z trzech odcinków prosimy podać wyraźnie, na jaki cel dokonywana jest wpłata. 
Dziękujemy.

Kalendarze plakaty na rok 1994 oraz KALENDARZ MIŁOŚNIKA ASTRONOMII na rok 1994 do otrzymania w oddziałach PTMA. 
Ponadto wysyłamy je pocztą za kwotę 20 000 zł (plakat), a za kwotę 36 000 zł {Kalendarz Miłośnika Astronomii). Pieniądze za 
Kalendarze należy przysłać pocztą a nie na konto PKO. (Wpłata na PKO wydłuża czas otrzymania Kalendarza o około miesiąc.)

wpłata dotyczy: wpłata dotyczy: wpłata dotyczy:

1. składka członkowska 1. składka członkowska 1. składka członkowska

2. składka członkowska bez Uranii 2. składka członkowska bez Uranii 2. składka członkowska bez Uranii

3. Urania za rok 1994 3. Urania za rok 1994 3. Urania za rok 1994

4. wpłata 1, 2 lub 3 za 1 półrocze 4. wpłata 1, 2 lub 3 za 1 półrocze 4. wpłata 1, 2 lub 3 za 1 półrocze

5. wpisowe 5. wpisowe 5. wpisowe

6. dobrowolny datek na Uranię 6. dobrowolny datek na Uranię 6. dobrowolny datek na Uranię

i PTMA i PTMA i PTMA
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