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Zdjęcia reprodukowane na okładce niniejsze
go numeru ukazuje zdumiewające struktury  
na powierzchni drugiego pod względem od
ległości od planety satelity galileuszowego 
Jowisza o nazwie Europa. Wykonane zostały 
za pomocą sondy kosmicznej Galileo, krążą
cej od ponad roku wokół największej planety 
Układu Słonecznego, która coraz częściej za
skakuje interesującymi doniesieniami o nie
zwykłościach układu jowiszowego. Plątani
na krzyżujących się przedziwnych struktur  
liniowych na lodowej powierzchni Europy 
wskazuje -  z  geologicznego punktu  widzeń ia 
-  na istnienie tam działalności wulkanicznej 
prowadzącej do różnych pęknięć i wzaje
mnych przemieszczeń się p łyt lodowych. 
Praiuie zupełny brak kraterów uderzenio
wych sugeruje natomiast młody wiek powie
rzchni, potiuierdzając tym  samym jej obecną 
aktywność niwelującą ślady spadków na nią 
meteorytów. W ulkanizm  wymaga oczywi
ście grzania wewnętrznego. Nie znam y jesz
cze jego mechanizmu, ale nietrudno wyobra
zić sobie jego skutki. Pod być może niezbyt 
grubą skorupą lodową, stanowiącą powierz
chnię satelity, znajduje się prawdopodobnie 
woda w  stanie płynnym . Ocean wodny jest 
zaś - ja k  w iem y -  idealnym środowiskiem dla 
rozwoju życia. Z  niecierpliwością oczekuje
m y więc na w yniki dalszych badań Europy 
podczas zbliżeń Galileo do jej powierzchni. 
Pierwsze nastąpiło 19 grudnia 1996 roku, a 
kolejne są zaplanowane na 20 lutego i 6 listo
pada tego roku. W  ramach amerykańskiego 
programu Discovery zrodził się ju ż  też pro
jekt wysłania w  2001 roku sondy kosmicznej 
o nazwie Europa Ice Clipper, która w  połowie 
2009 roku pobrałaby próbki materiału powie
rzchniowego tajemniczego satelity aby w  
2014 roku dostarczyć je na Ziemię. Czy w  
Europie odkryjemy życie?

Wszystkim, którzy przesiali nam życzenia Świąteczne i 9{pWoroczne, 
tą drogą składamy serdeczne podziękowania

Zarząd ęfówny 'FIMA i Redakcja „Uranii"
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Michał Ostrowski -  Olkusz

O ASTRONOMII I ASTRONOMACH W KRAKOWIE

Dla wielu osób praca astronoma kojarzy 
się nieodparcie z bardzo klasycznymi wyob
rażeniami: uczony nocami obserwujący tele
skopem gwiazdy i planety, a potem -  w cią
gu dnia -  obliczający orbity komet lub wy
znaczający skład chemiczny gwiazd ze 
sfotografowanych widm. Oczywiście wszy
scy czytelnicy tego artykułu wiedzą, że obe
cnie astronomowie robią znacznie więcej. 
Do obserwacji stosują nie tylko teleskopy 
optyczne, ale także dokonują pomiarów na 
wielu innych długościach fali -  poczynając 
od zakresu radiowego, przez podczerwień, 
fale widzialne, ultrafiolet, promieniowanie 
rentgenowskie, aż do promieni gamma. Ob
serwuje się też dochodzące do nas wysokoe
nergetyczne cząstki materialne -  promienie 
kosmiczne. Zaobserwowane zjawiska oczy
wiście trzeba się starć zrozumieć i wytłuma
czyć. Dzięki temu można z pomocą kompu
terów wymodelować zachodzące w kosmo
sie procesy fizyczne, a czasami nawet prze
powiedzieć zjawiska, których jeszcze nie 
odkryto. Czytając czasopisma popularno
naukowe dowiadujemy się co ciekawego do
konano ostatnio w astronomii na świecie. 
Rzadko jednak można uzyskać informacje 
na ile praca zwykłego polskiego astronoma 
ma coś wspólnego z takimi wspaniałymi 
osiągnięciami. Dla tych, którzy chcieliby się 
nieco więcej na ten temat dowiedzieć napi
szę o tematach badań kilku moich kolegów z 
Krakowa, z Obserwatorium Astronomiczne
go Uniwersytetu Jagiellońskiego i z grupy 
astrofizyków pracujących w Wyższej Szko
le Pedagogicznej. Oczywiście opis taki bę
dzie dalece niepełny, ale w zamian czytelnik 
znajdzie kilka konkretów, nazwisk badaczy 
oraz opis niektórych uzyskanych przez nich 
aktualnie wyników.

1. Kto rządzi na Forcie Skała?

Obserwatorium Astronomiczne UJ poło
żone jest na terenie dawnego poaustriackie- 
go fortu, i przez wielu, a zwłaszcza przez nas 
samych jest identyfikowane z nazwą tego 
obiektu -  Fort Skała. Dyrektorem Obserwa
torium, które jest instytutem Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, jest radioastronom, prof. 
Józef M a s ł o w s k i ,  a w  jego skład wcho
dzą trzy zakłady (tak to się nazywa, produ
kuje się w nich tylko publikacje naukowe). 
Pierwszy, którego kierownikiem jest ten sam 
prof. Masłowski nazywa się Zakładem Ra
dioastronomii i Fizyki Kosmicznej. Zgodnie 
ze swoją nazwą grupuje on ludzi zajmują
cych się obserwacjami radiowymi i badania
mi procesów zachodzących w ośrodku mię- 
dzygwiazdowym, w tym powstawaniem 
struktur pola magnetycznego i procesami 
akceleracji cząstek promieniowania kosmi
cznego. Prowadzone w Obserwatorium na 
Skale codzienne obserwacje spektralne fal 
radiowych ze Słońca, z wykorzystaniem 8 m 
radioteleskopu, także są częścią aktywności 
tego zakładu. Kolejnym jest Zakład Astro
nomii Gwiazdowej i Pozagalaktycznej kie
rowany przez prof. Jerzego M a c h a ł -  
s k i e g o. Kilka osób zajmuje się tu obser
wacjami optycznymi gwiazd zmiennych i 
komet, oraz modelowaniem procesów fizy
cznych w tych obiektach. Ponadto są w nim 
osoby zajmujące się aktywnymi galaktyka
mi -  radiogalaktykami i kwazarami -  oraz 
gromadami galaktyk i pyłem kosmicznym. 
Ostatni i najmłodszy stażem jest Zakład 
Astrofizyki Relatywistycznej i Kosmologii 
kierowany przez dr hab. Leszka S o k o ł o 
w s k i e g o .  Skupia on kilku prawdziwych 
teoretyków rozumiejących równania Ogól-
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nej Teorii Względności, a nawet jeszcze 
więcej. Badają oni ewolucję galaktyk w roz
szerzającym się Wszechświecie, strukturę 
czarnych dziur, a także zjawiska chaotyczne 
w kosmosie. Pragnę podkreślić, że w tym 
ostatnim przypadku nie chodzi o chaos spo
tykany na biurkach niektórych astronomów. 
Spośród całego spektrum problemów, który
mi zajmują się pracownicy Obserwatorium 
wybrałem kilka, które wydają mi się najcie
kawsze i te opiszę poniżej. Bardziej szczegó
łowe informacje można znaleźć na naszej 
stronie WWW w Internecie: 

(www.oa.uj.edu.pl).

2. Emisja promieniowania X i gamma 
z jąder aktywnych galaktyk

Właściwie nie można jeszcze pełnopraw
nie powiedzieć, że takie badania są w Krako
wie prowadzone. Nasi dwaj koledzy w nie 
zaangażowani pracują od długiego już czasu 
na stażach naukowych w Warszawie u prof. 
Andrzeja Z d z i a r s k i e g o ,  który jest 
światowym autorytetem w tym zakresie. 
Wraz z nim dr Paweł M a g d z i a r z  zajmu
je się tłumaczeniem mechanizmów prowa
dzących do emisji promieniowania rentge
nowskiego i gamma z akty wnych jąder gala
ktyk, z bezpośredniego sąsiedztwa zagnież
dżonych tam prawdopodobnie czarnych 
dziur o masach sięgających miliardów mas 
Słońca. Energia zamieniana na promienio
wanie czerpana jest ze spadającej do czarnej 
dziury materii. Zanim wysyłane fale elektro
magnetyczne oddalą się od jądra na tyle, aby 
miały szanse dotrzeć do ziemskiego obser
watorium, napotykają zwykle na szereg 
przeszkód. Wokół czarnej dziury jest bardzo 
gęsto od promieniowania i cząstek zjonizo- 
wanej plazmy, prawdopodobnie też wyso
koenergetycznych cząstek promieniowania 
kosmicznego. Jeśli jakiś foton niesie w ta
kim ośrodku wysoką energię, to zderzenie z

którąś z cząstek na drodze może doprowa
dzić do odbicia w innym kierunku i do zmia
ny jego energii, lub nawet do zamiany ener
gii fotonu na parę cząstek materialnych: ele
ktron i jego antycząstkę -  pozyton. Te z ko
lei mogą rozpraszać dalsze fotony zmienia
jąc przy tym ich energię w tak zwanym od
wrotnym efekcie Comptona. Jeśli natomiast 
śledzony przez nas foton dotrze do obszaru z 
chłodniejszym gazem, to może tam być po
chłonięty przez nie zjonizowane całkiem 
atomy i powodować ich świecenie w rentge
nowskich liniach emisyjnych. Czytelnika 
nie powinno dziwić, że w rozważaniach nad 
wysokoenergetycznym promieniowaniem X 
i y stosuje się energetyczną skalę do określa
nia długości fal (przy tym orientacyjnie skali 
1 elektronowolta (eV) odpowiadają fale 
świetlne, 1 keV -  fale rentgenowskie, a ener
giom w zakresie MeV-GeV fotony promie
niowania gamma). Podobnie, temperaturę 
gorącej plazmy charakteryzuje się przez po
danie średniej energii znajdujących się w 
niej cząstek wyrażonej w eV, przy czym te
raz 1 eV = 104 K, a 1 keV = 107 K.

Na rys. 1 zilustrowane są wyniki modelo
wania widma jądra galaktyki Seyferta NGC 
5548. Przedstawiono je  w zakresie od fal op
tycznych, przez ultrafiolet (UV), promienio
wanie rentgenowskie (X), aż po zakres pro
mieniowania gamma (y). Dr Magdziarz zaj
mował się wyjaśnieniem charakterystyk pro
mieniowania w zakresie wysokich energii -  
X i y. Obserwowany obiekt jest drugą obok 
NGC 4151 galaktyką, w której obserwuje się 
bardzo dobrą korelację zmian strumienia w 
zakresie UV i X. Powodem tego jest prawdo
podobnie przetwarzanie promieniowania X i 
y produkowanego w koronie nad dyskiem 
akrecyjnym.

Przedstawione widmo zawiera wszystkie 
charakterystyczne dla aktywnych jąder gala
ktyk składowe. Poczynając od niskich ener
gii linią ciągłą pokazane jest widmo dysku

http://www.oa.uj.edu.pl
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akrecyjnego wynikające z nałożenia na sie
bie wielotem peraturowej emisji ciała dosko
nale czarnego. Rozkład taki pow staje ponie
waż przy różnych odległościach od czarnej 
dziury dysk ten ma różne tem peratury, im 
dalej od centrum  tym jest chłodniejszy. W id
mo to zostało dopasowane do punktów  ob
serwacyjnych, z których pierwszy jest w za
kresie optycznym i pochodzi z obserwacji 
naziemnych, a pozostałe trafiają w zakres 
UV i pochodzą z satelity IUE. W  zakresie od 
około 10 do 100 eV nie dysponujemy żadny
mi danymi obserwacyjnymi ponieważ m ate
ria m iędzygwiazdow a pochłania w tym 
przedziale całą em isję z odległych obiektów. 
Powoduje to, że trudno jest powiązać cechy 
emisji w ultrafiolecie z widmem w miękkim 
prom ieniowaniu rentgenowskim  i zrozu
mieć naturę widma w tym zakresie energii. 
Jest to szczególnie istotne w przypadku em i
sji z dysku akrecyjnego, ponieważ m aksi
mum tej emisji wypada właśnie w obszarze, 
gdzie występuje pochłanianie.

Przedstawione na rysunku widmo w za
kresie X i Y zostało złożone z obserwacji 
trzema różnymi teleskopami satelitarnymi: 
ROSAT, Ginga i GRO. Teoretycznie m ożna 
te obserwacje wyjaśnić dopasowując trzy 
składowe prom ieniowania charakterystycz
ne dla em isji z galaktyk Seyferta. Idąc od 
niskich energii linią przerywaną zaznaczona 
jest tak zwana miękka nadwyżka, której na
tura nie jest jak do tej pory dobrze poznana. 
Podejrzewa się obecnie, że jest ona złożona 
z kilku składowych o względnym natężeniu 
zm ieniającym  się od obiektu do obiektu. 
Prawdopodobnie część tej em isji pochodzi 
ze składnika rozciągłego wokół aktywnego 
jąd ra galaktyki, reszta zaś z gorących obsza
rów dysku akrecyjnego lub też je s t “prom ie
niowaniem ham owania”*. N ie je st do tej po

ry jasne jaki związek ma ta składowa widm a 
z em isją z dysku, chociaż ostatnio zarejestro
wano w badanej galaktyce bardzo wyraźną 
korelację zmian jasności w tym właśnie za
kresie ze zmianami jasności w ultrafiolecie.

E (keV)

Rys. 1. W idmo jądra galaktyki NGC 5548 w zakresie od fal 
optycznych , przez ultrafiolet, prom ieniowanie rentgenowskie, 
aż po zakres prom ieniow ania gamma. Krzywe przedstawiają 
modele teoretyczne opisane w tekście, a symbole wyniki 
obserwacji. Na osi pionowej przedstawiono iloczyn strumienia 
fotonów przez ich energię. W ten sposób maksima na rysunku 
wyznaczają energie fotonów w których dociera do nas najwięcej 
energii.

D ługą linią przeryw aną oznaczona jest 
składowa kom ptonizacyjana (tj. powstająca 
w odwrotnym  efekcie Com ptona) em itow a
na przez koronę nad dyskiem akrecyjnym. 
Korona ta jest gorąca w stosunku do dysku i 
em ituje charakterystyczne widmo pow stają
ce dzięki rozpraszaniu komptonowskiemu 
fotonów UV z dysku na gorących elektro
nach o tem peraturze około 100 keV (tzn. 
około 109 K). N iskoenergetyczna część tego 
prom ieniowania je st obcięta z powodu ab
sorpcji przez materię otaczającą centralną 
część aktywnego jądra. Uskoki w idoczne w 
tym  obcięciu pochodzą od absorpcji foto
nów związanej z w yrywaniem  elektronów z 
różnych poziom ów energetycznych w ab
sorbujących atomach. Z  kolei linią kropko
waną jest oznaczona składowa odbita od 
dysku. Powstaje ona dzięki temu, że prom ie
niowanie rozpraszane przez swobodne ele-

* Promieniowanie hamowania powstaje w gorącej plazmie przy zderzeniach szybkich elektronów z atomami. 
Ten sam proces jest wykorzystywany w ziemskich lampach rentgenowskich.
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ktrony w gorącej koronie oświetla dysk, któ
ry z kolei odbija część tego promieniowania 
w postaci widma ciągłego, a część w postaci 
linii fluorescencyjnej emitowanej przez ato
my żelaza. Jest ona wyraźnie widoczna w 
energii 6.4 keV. W procesie tym odbijane 
jest około 30% padającego promieniowania, 
pozostała zaś część jest pochłaniana w dysku 
i emitowana później w ultrafiolecie jako 
składowa dyskowa. Zamyka to cykl repro- 
cesowania promieniowania, gdyż fotony UV 
wysyłane z dysku znowu podlegają rozpra
szaniu Comptona w koronie.

3. Obserwacje radiowe galaktyk 
i modelowanie pól magnetycznych

Pod kierunkiem docenta Marka U r b a 
n i k a  działa w naszym obserwatorium ze
spół osób zajmujących się badaniem pro
mieniowania radiowego normalnych gala
ktyk, przy czym wyraz “normalne” oznacza, 
że nie mają one aktywnego jądra i nie są 
silnymi radioźródłami, nie zderzają się właś
nie z jakąś inną galaktyką, itp. Promieniowa
nie radiowe jest wysyłane z takich galaktyk 
przez elektrony poruszające się z relatywi
stycznymi prędkościami w istniejącym tam 
polu magnetycznym. Takie promieniowanie 
nazywamy synchrotronowym, a z analizy 
polaryzacji dochodzących do nas fal radio
wych można uzyskać informacje o tym jak 
silne i jak zorientowane w badanej galaktyce 
są pola magnetyczne. Oczywiście informa
cja nie jest łatwa do odczytania, bo patrząc 
na dysk galaktyki obserwujemy równocześ
nie wiele jego części z rozmaicie zorien
towanymi polami i różnymi gęstościami 
świecących elektronów. Dlatego do analizy 
wyników obserwacji doc. Urbanik stosuje 
szeroko metody modelowania komputero
wego.

Potrzebne do pracy zespołu dane obser
wacyjne pochodzą z najlepszych instrumen

tów radioastronomicznych na świecie, w 
tym ze 100 metrowego radioteleskopu Insty
tutu Maxa Plancka w Bonn i z obserwato
rium VLA w Stanach Zjednoczonych. W tra
kcie jednej sesji obserwacyjnej na takim in
strumencie, obejmującej zazwyczaj kilkana
ście lub kilkadziesiąt godzin obserwacji wy
konywanych w ciągu kilku dni, uzyskuje się 
olbrzymie ilości tzw. “surowych” danych. 
Aby zaczęły się one nadawać do naukowych 
analiz trzeba zwykle pracować jeszcze przez 
kilka tygodni, a czasami i miesięcy. Korzy
stając z komputerów, najlepiej z szybkich 
stacji roboczych typu SUN, obserwator stara 
się odcedzić wartościowe informacje od 
przemieszanych z nimi szumów, zaburzeń 
związanymi z pogodą lub złą pracą radio
teleskopu. Uzyskane tak finalne mapy radio
we danej galaktyki idą wtedy do analizy. Po
równuje się je  z mapami i danymi z innych 
zakresów widma elektromagnetycznego, na 
przykład w podczerwieni, w linii emisyjnej 
promieniowanej na 21 cm przez chłodny gaz 
wodorowy, w linii Ha promieniowanej przez 
gorący wodór z okolic młodych gorących 
gwiazd, często też z danymi o promieniowa
niu rentgenowskim. Powoduje to koniecz
ność tworzenia dużych międzynarodowych 
zespołów badawczych, bo nie każdy prze
cież może to wszystko zaobserwować.

Właśnie w trakcie przygotowywania tego 
artykułu dr Krzysztof C h y ż y  kończył 
opracowanie wyników obserwacji galaktyki 
nieregularnej NGC 4449. Przedstawione po
niżej wyniki tej pracy (rys. 2) powstały dzię
ki połączeniu obserwacji z wykorzystaniem 
VLA i radioteleskopu bońskiego. Takie po
łączenie znacznie podniosło wartość ostate
cznych wyników, bo instrument amerykań
ski stosujący technikę interferometryczną 
“widzi” dokładnie (z dużą zdolnością roz
dzielczą), ale tylko wyraźne, mocne struktu
ry, natomiast teleskop boński nie może 
wprawdzie rozdzielić tak drobnych szczegó-
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łów, ale widzi za to świetnie całą strukturę 
rozmytą. Uzyskane przez dr Chyżego wyni
ki przedstawiono na rys. 2, na którym nało
żono mapę radiową na obraz tej galaktyki 
widziany w linii emisyjnej H«. Natężenie 
promieniowania radiowego zaznaczono cią
głymi konturami, a widoczne na tym grupy 
kresek to kierunki rzutów wektora pola mag
netycznego na sferę niebieską, wyznaczone 
ze zmierzonego stopnia polaryzacji liniowej 
promieniowania. Długość kresek daje orien
tację odnośnie stopnia uporządkowania po
la. Tam gdzie kresek nie ma struktura pola 
magnetycznego jest tak chaotyczna, że trud
no wyróżnić jakiś jego konkretny kierunek. 
W rejonach takich mogą też działać mecha
nizmy zmniejszające stopień polaryzacji 
przechodzącego przez plazmę promienio
wania. Obszary jasno świecące w H« są 
związane z częściami galaktyki w których

zachodzą gwałtowne procesy powstawania 
masywnych gwiazd typu 0,B  i częste wybu
chy gwiazd supernowych. Z porównania za
tem mapy radiowej z obrazem Ha (rys. 2) 
można wyciągnąć na przykład wnioski od
nośnie tego jak efektywnie tworzące się tam 
fale uderzeniowe mogą przyśpieszać ele
ktrony promieniowania kosmicznego, tzn. 
te, które promieniują we wzmiankowanym 
wcześniej mechanizmie synchrotronowym. 
Podobnych informacji można wyciągnąć z 
analizy i porównania obserwacji w różnych 
zakresach widma znacznie więcej, ale zo
stawmy to na inną okazję. Dodatkową saty
sfakcję czytelnikom Uranii może przynieść 
fakt, że na łamach tego pisma pokazana na 
rys. 2 mapa radiowa ukazuje się po raz pier
wszy. Dodajmy, że poza Obłokami Magela- 
na, które są obiektami lokalnymi w halo na
szej Galaktyki, jest to pierwszy na świecie 
tak dokładny radiowy obraz galaktyki niere
gularnej.

4. “Teleskop Globalny”

Często z pracą astronoma kojarzy się ob
serwacje gwiazd zmieniających swój blask. 
Prowadzi się je już od ponad dwustu lat tele
skopami, a wcześniej także gołym okiem dla 
kilku jasnych obiektów. Wydawać by się 
mogło, że to rutyna i trudno tu o coś nowego. 
Osoby, które tak sądzą zwykle nie zdają so
bie sprawy z olbrzymiego postępu jaki 
osiągnęły techniki obserwacyjne w ostatnich 
latach. Tutaj jednak nie będziemy się odwo
ływać do obserwacji kosmicznym telesko
pem Hubble’a, lecz opowiemy o ciekawym 
programie obserwacyjnym obejmującym ca
łą kulę ziemską, i co ciekawe dla nas, Polska 
ze swoimi małymi obserwatoriami optycz
nymi może się weń aktywnie włączyć.

Nie wszystkie gwiazdy zmienne regular
nie zwiększają i zmniejszają swój blask. W 
niektórych z nich zmiany blasku związane są

12 25 56 54 52 50 48 46 44 42 40 
REKTASCENSJA (BI950)

Rys. 2. Obraz radiowy galaktyki NGC 4449 na fali o długości 3 
cm nałożony na jej zdjęcie w linii H. N ależy zwrócić uwagę, że 
maksima emisji radiowej pokrywają się z obszarami silnej emisji 
H z rejonów galaktyki, w których tworzą się młode masywne 
gwiazdy oraz występuje wiele pozostałości po wybuchach 
supernowych. Równocześnie obiekty te powodują tak silną 
turbulencję, że pole magnetyczne jest bardzo splątane i 
polaryzacja promieniowania radiowego jest niewielka.
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z nieokresowymi procesami fizycznymi na 
ich powierzchni, z niestabilnościami, czy z 
potężnymi wybuchami podobnymi do tych, 
które pojawiają się w aktywnych obszarach 
na Słońcu. Jeśli takie procesy zachodzą raz 
w ciągu dnia lub tygodnia, to mała jest szan
sa, że przy przypadkowych obserwacjach je 
wykryjemy, a jeśli już wykryjemy, to trudno 
powiedzieć czy to stała forma aktywności 
danej gwiazdy czy coś wyjątkowego, a może 
po prostu awaria odbiornika? Innym proble
mem, gdzie długie ciągi obserwacji jasności 
gwiazd są konieczne, jest wielomodalne 
(tzn. gdy wiele różnych zaburzeń falowych 
działa razem) pulsowanie białych karłów. 
Przerwy dzienne w obserwacjach uniemo
żliwiają często rozpoznanie jaka jest rzeczy
wista częstość pulsacji. Aby dać sobie radę z 
takimi problemami zainicjowano obserwa
cje w ramach tzw. “Teleskopu Globalnego”. 
Jest to skoordynowana akcja obserwacyjna 
danej gwiazdy przez obserwatorów na ca
łym świecie, tak aby nie spuszczać z niej oka 
przez czas znacznie dłuższy niż okres obrotu 
Ziemi. Wtedy, gdy np. w Ameryce jest 
dzień, to w Japonii kończy się noc, a w Eu
ropie noc właśnie zapada i można rozpoczy
nać obserwacje. Potem role się odwracają, a 
przez prowadzenie obserwacji w kilku ob
serwatoriach na nocnej stronie Ziemi zwię
ksza się szanse, że gdzieś będzie pogoda i 
dostaniemy nieprzerwany ciąg obserwacji. Z 
naszego instytutu w prace w ramach Tele
skopu Globalnego zaangażowany jest dr 
Stanisław Z o ł a, który prowadzi obserwacje 
w obserwatorium Wyższej Szkoły Pedago
gicznej na Suhorze. Na rysunkach 3 i 4 
przedstawiono wyniki tych obserwacji dla 
gwiazdy zmiennej zaćmieniowej XY Leo 
(rys. 3) i pulsującego białego karła GD 358 
(rys. 4; przykład obserwacji tego karła z wy
korzystaniem wielu obserwatoriów zostanie 
pokazany niżej, w paragrafie 6). Należy 
zwrócić uwagę, że maksima jasności dla

gwiazdy XY Leo są nierównej wysokości. 
Efekt ten, nazywany efektem 0 ’Connella, 
jest prawdopodobnie wywołany przez istnie
nie plamy na jednej z gwiazd należących do 
tego układu.
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Rys. 3. Krzywa zmian blasku gwiazdy zmiennej zaćmieniowej 
XY Leo z widocznym efektem  O ’Connella.
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Rys. 4. Krótki czasowy odcinek obserwacji pulsującego białego 
karła GD 358. Częściowo nieregularny charakter zmian blasku 
może być efek ter ' nakładania się wielu różnych modów pulsacji.

5. Przyśpieszanie cząstek promieniowa
nia kosmicznego w relatywistycznych 
falach uderzeniowych

Już kilkakrotnie na łamach Uranii mia
łem okazję pisać o różnych teoriach i proble
mach związanych z wysokoenergetycznymi 
cząstkami materialnymi przychodzącymi do 
nas z kosmosu -  promieniami kosmicznymi. 
Opisano tam, jak astronomowie próbują tłu
maczyć pochodzenie tych promieni jako wy-

13/0S/I996

GD 350
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nik procesu przyśpieszania w falach uderze
niowych rozchodzących się w przestrzeni 
międzygwiazdowej po wybuchach gwiazd 
supernowych (Urania Nr 6, 7/8 (1992)), a w 
przypadku promieni kosmicznych pocho
dzących ze Słońca, jako wyniku akceleracji 
dzięki procesowi rekoneksji pola magnety
cznego w pętli takiego pola nad obszarem 
aktywnym (Urania Nr 12 (1995)). Mówili
śmy też, że pochodzenie promieni kosmicz
nych o najwyższych energiach -  gdy poje
dyncze cząstki elementarne niosą energię 
sięgające kilkudziesięciu dżuli (!) -  jest do 
dzisiaj nierozwiązaną tajemnicą Wszech
świata {Urania Nr 5 (1994)). Jedna z hipotez 
na temat pochodzenia tych cząstek mówi, że 
są one przyśpieszane w na końcu strug (dże
tów) wyrzucanych z aktywnych jąder gala
ktyk w potężnych radioźródłach pozagala- 
ktycznych. Na obrazach w promieniowaniu 
radiowym widać w takich miejscach tzw. 
“gorące plamy”. Powszechnie sądzi się, że 
są one wytwarzane przez fale uderzeniowe i 
związane z nimi procesy kompresji plazmy i 
pól magnetycznych, oraz procesy przyśpie
szania świecących radiowo elektronów pro
mieniowania kosmicznego. Niewątpliwie 
przyśpieszają się tam też ciężkie cząstki -  
protony i jądra atomowe -  ale nie świecą one 
na tyle, aby można je  było zobaczyć. No, 
chyba, że docierają do nas bezpośrednio jako 
wspomniane wyżej cząstki o najwyższych 
energiach. Dlaczego mogłyby one się tam 
przyśpieszyć, a nie w falach uderzeniowych 
pozostałości po supernowych. Powody są co 
najmniej dwa. Po pierwsze fale uderzeniowe 
tam obserwowane mają znacznie większe 
rozmiary, kilkadziesiąt razy większe od roz
miarów dla supernowych. Drugim powodem 
i chyba nawet ważniejszym, jest to, że pręd
kości dżetów są prawdopodobnie relatywi
styczne, niewiele mniejsze od prędkości 
światła c. W porównaniu z tym fale uderze
niowe pozostałości po supernowych poru

szają się ze “ślimaczymi” prędkościami rzę
du 0.01 c (tzn. 3000 km/s) lub mniejszymi. 
W ostatnim okresie odkryto też obiekty we
wnątrz Naszej Galaktyki -  prawdopodobnie 
układy podwójne gwiazd z czarną dziurą, ja 
ko jednym ze składników -  wyrzucające ma
terię w postaci dżetów z prędkościami około 
0.9 prędkości światła. Jeśli pędząca tak ma
teria zderza się z rozrzedzoną materią w 
ośrodku międzygwiazdowym, to także two
rzy relatywistyczną falę uderzeniową. Podo
bne, ralaty wistyczne fale uderzeniowe mogą 
formować się na brzegach wiatrów wieją
cych od pulsarów, napędzane szybką rotacją 
centralnej gwiazdy neutronowej z silnym 
polem magnetycznym. Podejrzewa się, że 
przyśpieszane w takich falach elektrony mo
gą świecić synchrotronowo nawet w zakre
sie promieniowania gamma (!). Przykłady te 
pokazują, że dla wyjaśnienia wielu różnych 
obserwacji jest obecnie sprawą niezmiernie 
ważną zrozumienie procesów akceleracji 
cząstek w falach uderzeniowych rozchodzą
cych się z prędkościami porównywalnymi z 
prędkością światła. Właśnie teoretycznemu 
badaniu takich procesów poświęcał się 
ostatnio autor artykułu wspólnie z mgr Janu
szem B e d n a r z e m .  Trudności są tu znacz
ne, bo prędkości przyśpieszanych cząstek są 
porównywalne z prędkością propagacji sa
mej fali uderzeniowej, podczas gdy w pozo
stałościach po supernowych prędkości czą
stek mogą być znacznie większe od prędko
ści fali. Dlatego głównym narzędziem dla 
badania procesu akceleracji w realistycz
nych warunkach stało się modelowanie nu
meryczne na komputerach. Na rys. 5 przed
stawiliśmy przykład ewolucji czasowej wid
ma energetycznego promieni kosmicznych 
uzyskanego w takich rachunkach. Dla kilku 
wybranych czasów pokazano, jak widmo 
cząstek przedłuża się do wyższych energii 
wraz z wydłużaniem czasu akceleracji. Na
leży zwrócić uwagę, że na osiach wykresu
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zaznaczono wielkości w skalach logarytmi
cznych, co oznacza, że na prostoliniowym 
odcinku widma zależność ilości przyśpie
szonych cząstek od energii jest potęgowa, 
proporcjonalna do E-“, gdzie a  jest indek
sem widmowym cząstek. Niestety dane ob
serwacyjne nie są dostatecznie dokładne, 
aby można z nich odczytać w szczegółach 
informacje o warunkach spotykanych w 
miejscach gdzie widać efekty przechodzenia 
fali uderzeniowej. Dlatego nasze prace mo
delowe muszą objąć szeroki wachlarz możli
wości, a dopiero porównanie uzyskanych 
wyników z obserwacjami może podpowie
dzieć, które z tych możliwości są realizowa
ne w kosmosie.

In (13 to)

Rys. 5. Zm iany w idm a energetycznego cząstek promieniowania 
kosm icznego w czasie. Proces przyśpieszania zachodzi w fali 
uderzeniow ej rozchodzącej się z prędkością Ui = 150000 km/s 
(0.5c) pod kątem 4*i = 60* do średniego pola magnetycznego. 
Param etr At mówi o turbulencji w ośrodku plazm ow ym  przed 
falą uderzeniową.

6. Chaos w kosmosie

Czy trajektorie gwiazd w gromadzie kuli
stej zachowują się w sposób chaotyczny, i co 
w ogóle oznacza, że trajektoria ma charakter 
chaotyczny? Wyobraźmy sobie gwiazdę, 
która rusza z danego miejsca w gromadzie 
kulistej z pewną prędkością początkową vo. 

Wyobraźmy sobie dalej, że wyznaczyliśmy 
trajektorię jej rdchu w gromadzie. Teraz 
wróćmy znowu do sytuacji początkowej,

zmieńmy tylko początkowe położenie 
gwiazdy o jedną jednostkę astronomiczną 
(czyli prawie nic w skalach kosmicznych) 
lub jej prędkość początkową o -  powiedzmy 
-  10 cm/s. Czy teraz trajektoria gwiazdy wy
znaczona w długim czasie będzie podobna 
do wcześniejszej? Gdyby tak było, to układ 
byłby odporny na wprowadzane do niego 
małe zaburzenia. Jeśli nie, jeśli te dwie traje
ktorie stawałyby się coraz bardziej różne z 
biegiem czasu, to mówimy, że układ wyka
zuje zachowanie chaotyczne. W przypadku 
trajektorii gwiazd w gromadzie kulistej ta 
druga odpowiedź jest prawdziwa i trajekto
rie gwiazd rzeczywiście zachowują się chao
tycznie. Ma to doniosłe znaczenie dla rozpa
trywanych układów i dla metod badań, które 
możemy do nich stosować. Przykładowo, 
obliczenia trajektorii gwiazd na kompute
rach polegają na obliczaniu kolejnych poło
żeń gwiazdy w kolejnych momentach czasu. 
Każde tak wyznaczone położenie jest obar
czone pewnym błędem, bo komputer ma 
ograniczoną dokładność. Jeśli więc trajekto
ria zachowuje się chaotycznie, to po prostu 
nie da się jej policzyć na komputerze w dłu
gim odcinku czasu i zwiększanie dokładno-

ii
T  tra jek to ria  kulki

Rys. 6. Ciekawy przykład zachowania chaotycznego. Od 
płaskiej pow ierzchni poruszającej się cyklicznie w górę i w dół 
odbija się sprężyście kulka. Aby zaniedbać tarcie o powietrze 
przyjmujemy, że odbywa się to w próżni. Po każdym odbiciu 
kulka w yhamowuje i spada w dół pod wpływem grawitacji, po 
czym  odbija się znowu. Jaki będzie los kulki po bardzo wielu 
odbiciach? Na prawej stronie rysunku naszkicowano wykres 
w ysokości (H) położenia pow ierzchni odbijającej i kulki w 
funkcji czasu (t).
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ści rachunków nic tu nie pomoże. Takimi 
problemami, dla gwiazd, modeli kosmologi
cznych, a nawet piłeczki pingpongowej od
bijającej się od płaskiej powierzchni (patrz 
rys. 6) zajmuje się w Obserwatorium dr Ma- 
rek S z y d ł o w s k i. Przedstawił mi on pro
sty przykład z piłeczką pingpongową (rys. 6) 
jako model umożliwiający dyskusję przyśpie
szania cząstek promieniowania kosmiczne
go w turbulentnym ośrodku plazmowym.

7. Najlepsze obserwatorium optyczne 
w Polsce

W chwili obecnej krakowskie centrum 
optycznej astronomii obserwacyjnej przesu
nęło się z Uniwersytetu Jagiellońskiego do 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Tam prof. 
Jerzy K r e i n e r  zebrał zespół obserwato
rów zainteresowanych głównie badaniami 
gwiazd zmiennych. Dzięki wysiłkom Profe
sora i jego współpracowników utworzono w 
Gorcach -  na górze Suhora -  nowoczesne 
obserwatorium optyczne z teleskopem o 
średnicy zwierciadła 60 cm i bogatym 
“oprzyrządowaniem”, m.in. z odbiornikiem 
CCD. Dzięki świetnej organizacji pracy, 
wysokości, na której jest zbudowane i dob
rym warunkom pogodowym jest ono przez 
wielu astronomów uważane za najlepsze 
obecnie optyczne obserwatorium w Polsce. 
Jest wykorzystywane przez obserwatorów 
nie tylko z Polski, także do wspomnianych 
wcześniej prac w ramach Teleskopu Global
nego.

Dla ilustracji wyników uzyskanych na 
Suhorze wrócimy jeszcze do tych prac i 
wspomnianego w paragrafie 4 helowego 
białego karła GD 358. W jego tegorocznych 
obserwacjach brał także udział mgr Jerzy 
K r z e s i ń s k i  z Wyższej Szkoły Pedago
gicznej, od którego otrzymałem zestawienie 
dziewięciu odcinków czasowych obserwacji 
tego pulsującego obiektu (rys. 7). Oprócz
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Rys. 7. Krzywe zmian blasku (a) i w idm a częstości tych zmian 
(b) dla pulsującego białego karła GD 358. W idać wyraźnie 
przełączenie pulsacji z modu o częstości około 1300 mHz do 
częstości bliskiej 2300 mHz. Obserwacje w ykonane na Suhorze 
oznaczono w opisie symbolem suh.
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obserwacji z Suhory dołączono tam wyniki 
uzyskane w Chinach i USA. W części (a) 
rysunku, w opisie każdego panelu zawierają
cym kawałek krzywej zmian blasku podano 
m.in. datę i moment rozpoczęcia obserwacji 
oraz informację, w którym obserwatorium 
uzyskano dane -  skrót suh oznacza Suhorę. 
Należy zwrócić uwagę, że zmiany blasku 
gwiazdy podano w milimagnitudach, czyli 
tysięcznych częściach wielkości gwiazdo
wej, natomiast czas obserwacji mierzony 
jest w sekundach od podanego momentu po
czątkowego. Porównanie pokazanych krzy
wych zmian blasku unaocznia wyraźnie za
chodzące znaczne zmiany charakteru pulsa- 
cji tego karła. W części (b) rysunku 7 przed
stawiono wyniki analizy okresowości w 
krzywych zmian blasku z części (a). Z po
mocą tzw. analizy Fouriera znalezione zo
stały odpowiednie widma częstości takich 
zmian. Na rysunku, na osi poziomej zazna
czono częstości zmian blasku gwiazdy w 
jednostkach będących milionową częścią 
hertza (Hz), a na osi pionowej moc zmian 
blasku gwiazdy przy danej częstości. Maksi
ma na wykresach wyznaczają podstawowe 
częstości krzywych zmian blasku, odpowia
dające tutaj okresom rzędu kilkuset sekund. 
Jeśli te maksima są pojedyncze, wąskie i wy
sokie, to zmiany jasności są bardzo regular
ne, a jeśli jest ich kilka, to może to oznaczać, 
że nakładają się pulsacje o kilku częstoś
ciach. Przedstawione na rysunku dane ilu
strują zjawisko przełączenia pulsacji w tym 
białym karle z początkowego wolniejszego 
(sześć pierwszych krzywych zmian blasku) 
na szybszy (trzy ostatnie krzywe).

8. Czy poza Krakowem już tylko pu
stynia?

Pracujący w Krakowie astronomowie są 
nieco zapatrzeni w swój ośrodek i niektórzy 
z trudem zauważają świat na zewnątrz. Nie
stety, nawet oni nie mogą odpowiedzieć 
twierdząco na pytanie postawione w tytule 
rozdziału. Niewątpliwie najważniejszym 
ośrodkiem astronomii w Polsce jest Warsza
wa, gdzie wielu znanych na świecie astrofi
zyków pracuje w trzech bardzo poważnych 
instytucjach: Obserwatorium Astronomicz
nym Uniwersytetu Warszawskiego, Cen
trum Astronomicznym im. Mikołaja Koper
nika i Centrum Badań Kosmicznych. Dwa 
ostatnie instytuty podlegają Polskiej Akade
mii Nauk. Poza tym w kilku innych miastach 
istnieją aktywne środowiska zawodowych 
astronomów. W Toruniu na Uniwersytecie 
mamy Instytut Astronomii i Katedrę Radio
astronomii, które łączą się obecnie w jeden 
duży instytut pod kierunkiem znanego wszy
stkim prof. Aleksandra W o l s z c z a n a .  
Ponadto jest tam oddział warszawskiego 
Centrum Astronomicznego PAN. Uniwersy
teckie instytuty astronomii istnieją też we 
Wrocławiu i Poznaniu, a w tym pierwszym 
także oddział Centrum Badań Kosmicznych 
PAN. Aktywne grupy astronomów można 
znaleźć ponadto w Zielonej Górze i w Gdań
sku. Kończąc ten bardzo wyrywkowy prze
gląd pragnę gorąco podziękować wszystkim 
kolegom, którzy dostarczyli mi wykorzysta
ne w tym artykule materiały.

ASTRO-BIT
Ireneusz Włodarczyk 
ul. Rewolucjonistów 15/13 
42-500 BĘDZIN

Programy komputerowe, algorytmy, katalogi i inne materiały astronomiczne
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Krzysztof Ziołkowski -  Warszawa

KOMETA SHOEMAKER-LEVY 9 (II)

1/1997

Dwa i pół roku minęło już od ekscytują
cego -  nie tylko astronomów -  wydarzenia 
jakim było zderzenie komety Shoemaker- 
Levy 9 z Jowiszem. Przypomnijmy więc, że 
w łipcu 1994 roku około 20 fragmentów, na 
które dwa lata wcześniej rozpadła się kome
ta, wtargnęło z prędkością 60 km/s w atmo
sferę i warstwy powierzchniowe najwię
kszej planety Układu Słonecznego. W pier
wszej części artykułu poświęconego kome
cie Shoemaker-Levy 9, opublikowanej w 
numerze 11/1995 Uranii, była mowa o prze
szłości tej niezwykłej komety, a więc o jej 
odkryciu, o rozpadzie w dniu 7 lipca 1992 
roku i o próbach rozwikłania zagadki w jaki 
sposób i kiedy stała się satelitą Jowisza oraz 
jak się poruszała zanim została schwytana 
przez tę planetę. Ale prawie wszystko, co 
obecnie można powiedzieć na ten temat, to 
niestety tylko mniej lub bardziej wiarygodne 
hipotezy.

Niniejsza, druga część artykułu zawiera 
opis kresu komety Shoemaker-Levy 9 i 
oparta jest na dotychczasowych wynikach 
interpretacji bogatego materiału obserwa

cyjnego zebranego podczas pamiętnego 
tygodnia bombardowania Jowisza i później
szego śledzenia jego konsekwencji. Nie 
wszystkie zjawiska towarzyszące zderzeniu 
zostały już do końca zrozumiane i wyjaśnio
ne. Wielu faktów nauka nie potrafi dziś jesz
cze wytłumaczyć. Niemniej jednak warto 
pokusić się o przedstawienie możliwie peł
nego obrazu przebiegu zderzenia oraz tego, 
co działo się na Jowiszu po nim.

Geometria zderzenia

Zacznijmy od geometrii zjawiska przed
stawionej schematycznie na rys. 1. Jak pa
miętamy uderzenia wszystkich fragmentów 
komety następowały po niewidocznej z Zie
mi nocnej stronie Jowisza. Czyniło to nie
możliwym obserwowanie tego, co wydarzy
ło się na powierzchni planety w pierwszych 
minutach po zetknięciu się z nią komety. Je
dynym narzędziem, za pomocą którego 
można było rejestrować początek zjawiska, 
była sonda kosmiczna Galileo. Wystrzelona 
z Ziemi w 1989 roku, podczas swej sześcio-

Rys. 1 G eometria zderzenia komety Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem.
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letniej podróży do Jowisza znalazła się w 
lipcu 1994 roku w takim miejscu przestrzeni 
międzyplanetarnej, z którego były widoczne 
nie oświetlone przez Słońce obszary powie
rzchni planety narażone na uderzenia kome
ty-

Ponieważ jednak miejsca trafień komety 
znajdowały się stosunkowo blisko krawędzi 
widocznej z Ziemi tarczy Jowisza, więc bę
dący wynikiem uderzenia pióropusz materii, 
który -  jak się okazało dla kilku fragmentów 
komety -  uniósł się wysoko ponad powierz
chnię, mógł być z Ziemi dostrzeżony. Gdy 
jego wierzchołek przekroczył wysokość 
około 400 km to, wyłaniając się spoza kra
wędzi planety, stawał się widoczny dla 
ziemskiego obserwatora. Początkowo — 
znajdując się jeszcze w cieniu Jowisza -  
świecił tylko własnym promieniowaniem 
gazów rozgrzanych do bardzo wysokiej tem
peratury, a później -  po wyjściu z cienia -  
jego promieniowanie ulegało jeszcze 
wzmocnieniu rozproszonym w nim świat
łem słonecznym. W miarę obrotu planety co
raz większa część tego pióropusza była z 
Ziemi widoczna. Jednak już po kilku minu
tach jego blask zaczynał słabnąć w wyniku 
opadania szybko stygnących gazów oraz 
rozprzestrzeniania się ich w atmosferze i ob
łokach powierzchniowych Jowisza. Po na
stępnych kilku minutach ukazywały się, już 
na tarczy planety, niezwykłe kształty plam 
powstałych po całym wydarzeniu.

Co zaobserwowano?

Źródła informacji o przebiegu zjawiska 
zderzenia komety Shoemaker-Levy 9 z Jo
wiszem (ale nie jego dalszych konsekwen
cji) można sklasyfikować w trzech grupach: 

bezpośrednie obserwacje za pomocą 
przyrządów sondy Galileo: krzywe bla
sku dla fragmentów H, K, L, N i Q1 uzy
skane kamerą SSI (na długości fali 889

nm odpowiadającej linii metanu) i foto- 
polarymetrem-radiometrem PPR (na dłu
gości fali 945 nm), widma fragmentów R 
i G uzyskane spektrometrem bliskiej pod
czerwieni NIMS i spektrometrem nadfio
letu UVS oraz zdjęcia w promieniowaniu 
widzialnym uderzenia fragmentu W;

»*■ zdjęcia pióropuszy materii wykonane za 
pomocą teleskopu kosmicznego Hubble’a 
w promieniowaniu widzialnym i w linii 
metanu (889 nm) dla fragmentów A, E, G 
i W;

«*■ obserwacje w podczerwieni za pomocą 
teleskopów naziemnych dla wszystkich 
fragmentów komety obejmujące długości 
fal od 0.89 |J.m do 12 ^m.
Synteza danych pochodzących z tych 

wszystkich źródeł nie była łatwa. Początko
wo wydawało się, że wiele różnych obser
wacji tego samego zjawiska wzajemnie so
bie przeczy, czego nie umiano wytłumaczyć. 
Ogromny wysiłek wielu obserwatorów i 
twórców modeli zderzenia, którego uwień
czeniem były warsztaty podczas 156 Kolo
kwium Międzynarodowej Unii Astronomi
cznej w Baltimore (USA) w maju 1995 roku, 
poświęconego w całości zderzeniu komety 
Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem, doprowa
dził jednak do powstania -  jak się wydaje -  
spójnego obrazu całgo wydarzenia. Przed
stawiamy go tu graficznie (rys. 2) opierając 
się na opracowaniu, którego głównym auto
rem jest wybitny planetolog amerykański 
Clark R. Chapman.

Wykresy na rys. 2 ukazują schematycznie 
krzywe zmian natężenia promieniowania 
obserwowanego podczas typowego uderze
nia fragmentu komety w Jowisza. Oś pozio
ma obrazuje skalę czasu, a pionowa względ
ne natężenie promieniowania. Krzywe u gó
ry pochodzą z trzech przyrządów sondy Ga
lileo (wymienione wyżej SSI, PPR i NIMS), 
natomiast krzywa dolna charakteryzuje 
przebieg zjawiska w podczerwieni. Jako mo-
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Rys. 2 Schem atyczne krzywe zmian promieniowania 
obserwowanego podczas pierwszych minut zderzenia komety 
Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem.

ment zerowy, czyli wynikający z obserwacji 
czas uderzenia fragmentu komety w powie
rzchnię Jowisza, przyjęto pojawienie się 
tzw. pierwszego prekursora, a ściślej maksi
mum pierwszego, słabego pojaśnienia do
strzeżonego w podczerwieni na krawędzi 
tarczy planety przez największe teleskopy.

Długo nie potrafiono zrozumieć dlaczego 
ten pierwszy błysk wyprzedził o kilkadzie
siąt sekund pierwsze sygnały pochodzące z 
przyrządów sondy Galileo. Wyjaśnienie te
go paradoksu przyniosła dopiero burzliwa 
dyskusja podczas Kolokwium w Baltimore. 
Ostatecznie zgodzono się wtedy, że począt
kowe kilkudziesięciosekundowe narastanie 
pojaśnienia w podczerwieni (zjawisko ozna
czone na rys. 2 numerem 1 w kółeczku) było 
wynikiem coraz bardziej nasilających się 
zjawisk meteorowych wywołanych wcho
dzeniem w najwyższe warstwy atmosfery 
Jowisza cząstek obłoku pyłowego otaczają
cego fragment komety. Im bliżej Jowisza 
tym obłoki pyłowe wokół każdego fragmen
tu przyjmowały kształt coraz bardziej wy
dłużającego się w kierunku planety wrzecio
na (o czym świadczą np. zdjęcia wykonane

teleskopem Hubble’a, które reprodukowali
śmy na drugiej stronie okładki w numerze 
11/1995 Uranii).

Wzrost natężenia promieniowania docho
dził do maksimum (2), po czym zaczynał się 
jego spadek w momencie, gdy meteory skry
wały się za krawędzią tarczy planety. Trwa
jące około minuty zanikanie błysku pier
wszego prekursora (3) uległo nieznacznemu 
wzmocnieniu po około 10 sekundach od mo
mentu początkowego (5). Nastąpiło to w 
momencie maksimum natężenia zarejestro
wanego przez kamerę SSI i radiometr PPR 
sondy Galileo (6). Odpowiedzialne jest za to 
zjawisko meteoru (choć pewnie słuszniej 
byłoby mówić bolidu) wywołane przecho
dzeniem przez atmosferę Jowisza zasadni
czej części uderzającego w planetę fragmen
tu komety. Związany z tym błysk okazał się 
tak silny, że zdołały go zarejestrować przy
rządy Galileo (nie reagujące na wcześniej
sze, znacznie słabsze meteory pochodzące 
od cząstek pyłu) i chociaż nastąpił na tyle 
głęboko w atmosferze, że był niewidoczny 
dla obserwatora ziemskiego, to jednak po
chodzące od niego promieniowanie, rozpra
szając się w najwyższych warstwach atmo
sfery, wywołało efekt zauważalny w pod
czerwieni przez największe teleskopy na 
Ziemi (5). Za pomocą kamery SSI sondy Ga
lileo udało się nawet ustalić przebieg krzy
wej zmian blasku głównego zjawiska meteo
ru (4), która okazała się szczególnie intere
sująca dla fragmentu K komety.

Przyrządy Galileo zarejestrowały nastę
pnie niewidoczny z Ziemi efekt wybuchu 
oraz wznoszenia się rozgrzanej do tempera
tury około 10 tys. kelwinów i gwałtownie 
pęczniejącej chmury gazu (ang. fireball), 
tworzącej coś w rodzaju rozpływającego się 
na boki po torach balistycznych pióropusza 
materii (7). Jego uniesienie się do wysokości 
około 3000 km (w przypadku największych 
fragmentów komety) stworzyło szansę do-
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strzeżenia z Ziemi wychylającego się spoza 
krawędzi tarczy planety wierzchołka tego 
pióropusza (patrz rys. 1). I rzeczywiście 
mniej więcej w minutę po maksimum pier
wszego prekursora zaobserwowano wyraź
nie silniejszy od niego tzw. drugi prekursor 
odpowiadający temu zjawisku (8). Jednak 
szybko stygnąca materia górnych warstw 
pióropusza stała się wkrótce niewidoczna 
dla przyrządów Galileo, ale pracujące w 
podczerwieni teleskopy naziemne śledziły 
powolny spadek intensywności promienio
wania w tym zakresie (9).

Odstęp czasu między pierwszym i drugim 
prekursorem pozwolił oszacować szybkość 
unoszenia się materii po wybuchu na około 
17 km/s. Natomiast opadanie z powrotem 
stygnącej materii i rozprzestrzenianie się jej 
na dużym obszarze odbywało się z prędko
ścią około 5 km/s. Zanurzając się w coraz 
gęstsze warstwy atmosfery Jowisza materia 
ta rozgrzewała otoczenie do temperatury 
około 2000 K, czego efektem była emisja 
promieniowania, które w podczerwieni oka
zało się mniej więcej tysiąc razy silniejsze 
niż promieniowanie pierwszego prekursora. 
Wskutek obrotu Jowisza ta wielka i silnie 
emitująca w podczerwieni plama na powie
rzchni planety w pewnym momencie ukazy
wała się obserwatorom ziemskim w postaci 
efektownego błysku rozpoczynając tzw. 
główne zjawisko (10). Było już ono z Ziemi 
śledzone przez wszystkie rodzaje instrumen
tów w bardzo szerokim spektrum promienio
wania elektromagnetycznego.

Momenty i miejsca uderzeń

Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy 
pierwszym prekursorze, którego maksimum 
przyjęto jako moment zerowy rachuby czasu 
zjawiska, czyli moment uderzenia fragmen
tu komety w Jowisza. Zarówno ten moment 
jak i miejsce na powierzchni planety, w któ

rym następowało uderzenie, można było sto
sunkowo dobrze przewidzieć dzięki precyzji 
z jaką zdołano wyznaczyć orbity poszcze
gólnych fragmentów komety. Dodajmy, że 
prowadzące do tego obliczenia nie były ła
twe zważywszy, że w ruchu każdego frag
mentu trzeba było uwzględniać oddziaływa
nia grawitacyjne nie tylko wszystkich planet 
(jak w przypadku innych komet), ale także 
największych księżyców Jowisza, a nawet 
zakłócenia pochodzące od stosunkowo du
żego spłaszczenia globu jowiszowego. Zna
lezione z obserwacji momenty uderzenia 
(patrz tabela 1) pokazały dobrą zgodność z 
przewidywaniami. Zauważone opóźnienie 
wszystkich zjawisk o około 7 minut w sto
sunku do efemerydy tłumaczy się systematy
cznymi odchyleniami danych w katalogu 
gwiazd, z którego korzystano przy wyzna
czaniu pozycji komety na niebie dla oblicze
nia jej toru. W tabeli 1 podane są ostatecznie 
uzgodnione momenty uderzeń wszystkich 
fragmentów wraz z ocenanmi ich dokładno
ści. Pokreślmy, że -  zgodnie z oczekiwania
mi -  najlepiej można było je wyznaczyć w 
przypadku tych fragmentów, których ude
rzenie zostało zarejestrowane przez przyrzą
dy sondy Galileo (G, H, K, L, N, Q l, R, W). 
Tabela 1 zawiera ponadto szerokość i dłu
gość miejsc uderzeń na powierzchni Jowi
sza, przy czym długość podana jest w tzw. 
systemie III (położenie zerowego południka 
określa długość centralnego południka w 
epoce 1 stycznia 1965 roku czasu efemery- 
dalnego wynosząca 217.595°, a okres obrotu 
Jowisza jest równy 9h55m29s.711)

W tym miejscu warto też wspomnieć o 
najnowszych wynikach badań Z. S e k a n i - 
n y dotyczących fragmentacji komety Shoe- 
maker-Levy 9, które znacznie rozszerzają to, 
o czym była już mowa w pierwszej części 
tego artykułu. Otóż wydaje się, że przecho
dząc przez peryjowium w dniu 7 lipca 1992 
roku kometa rozpadła się najpierw na 10
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Tabela 1. Momenty i miejsca uderzeń w Jowisza oraz prawdopodobne rozmiary 
fragmentów komety Shoemaker-Levy 9

Fragment
Data

Lipiec

Moment (UT) Szerokość Długość Średnica (km)

h m s ±s (*) (**)

A 16 20:10:40 60 -43.35 184 1.4 2.01
B 17 2:50:00 180 -43.22 67 1.68 1.12
C 17 7:10:50 60 -43.47 222 2.10 1.40
D 17 11:52:30 60 -43.53 33 1.4 0.94
E 17 15:11:40 120 -43.54 153 2.8 2.00
F 18 0:35:45 300 -43.68 135 2.1 1.40
G 18 7:33:33 3 -43.66 26 4.06 2.11
H 18 19:31:59 1 -43.79 99 3.8 2.06
K 19 10:24:17 2 -43.86 278 3.78 2.53
L 19 22:16:49 1 -43.96 348 3.50 2.34
N 20 10:29:20 2 -44.31 71 1.4 0.94
P2 20 15:21:11 300 -44.69 249 1.96 1.31
P1 20 16:32:35 800 -45.02 293 0.854 0.57
Q2 20 19:44:00 60 -44.32 46 3.08 2.06
Q1 20 20:13:53 1 -44.00 63 4.06 2.71
R 21 5:34:57 10 -44.10 42 2.52 1.68
S 21 15:16:30 60 -44.22 33 2.94 1.96
T 21 18:09:56 300 -45.01 141 0.644 0.43
U 21 22:00:02 300 -44.48 278 0.91 0.61
V 22 4:23:20 60 -44.47 149 1.36 0.91
W 22 8:06:16 1 -44.13 283 2.38 1.93

części: A, EO, GO, H, KO, L, Q0, R, S, WO. 
Fragmenty numerowane zerem rozpadały 
się później dalej: EO na D i E; GO na B, C, F, 
G2 i G (G 1); KO na J (który prawdopodobnie 
rozpadł się całkowicie przed osiągnięciem 
Jowisza) i K; Q0 na M (który podzielił los 
fragmentu J), N, Q l, Q2, i P2 (który z kolei 
rozpadł się na P2a i P2b, uderzenia tego 
ostatniego nie dostrzeżono); WO na UO (któ
ry rozpadł się później na T  i U), V i W. 
Sekanina doszedł ponadto do wniosku, że 
prędkości separacji poszczególnych frag
mentów komety mieściły się w granicach od 
0.3 do 1.2 m/s.

Rozmiary fragmentów komety

Jednym z najtrudniejszych do oszacowa
nia parametrów zderzenia komety Shoema

ker-Levy 9 z Jowiszem jest głębokość, na 
jaką wdarły się w glob jowiszowy fragmenty 
komety. Zależy ona oczywiście w znacznym 
stopniu od energii uderzenia. Ta zaś jest fun
kcją uderzającej masy i jej prędkości. Pręd
kości, z jakimi poszczególe fragmenty ko
mety osiągnęły Jowisza są dobrze znane ze 
stosunkowo nieźle wyznaczonych ich orbit; 
przypomnijmy, że wynosiły około 60 km/s. 
Masy fragmentów, a więc także ich rozmiary 
oraz gęstości, są natomiast bardzo trudne do 
oszacowania. Jeszcze przed zderzeniem z 
analizy danych fotometrycznych uzyska
nych za pomocą teleskopu kosmicznego 
Hubble’a wydedukowano najbardziej pra
wdopodobne rozmiary wszystkich części 
komety; przytaczamy je w kolumnie (*) ta
beli 1. Wynika z nich, że średnica komety 
przed rozpadem w 1992 roku wynosiła 7.4
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km. Po zderzeniu rozmiary fragmentów ko
mety próbowano wywnioskować z różnych 
faktów obserwacyjnych, uzyskując jednak 
wyniki różniące się nawet o dwa rzędy wiel
kości. Świadczy to o ciągle wielkiej niepew
ności rezultatów tych badań.

Wspomnijmy tu dla przykładu o ciekawej 
pracy na ten temat, której autorami są na
ukowcy amerykańscy T.J. A h r e n s  i A.W. 
H a r r i s  oraz Japończyk T. T a k a t a. Z ob
serwacji wykonanych za pomocą teleskopu 
kosmicznego H ubble’a udało się stosunko
wo dokładnie wyznaczyć wysokości ponad 
umowną powierzchnię Jowisza (warstwa o 
ciśnieniu 1 bara) pióropuszy materii po ude
rzeniu fragmentów A, E, G i W komety (od
powiednio 2966+370,2916+170, 3346+170 
i 2666+170 km). Zakładając, że maksymal
na wysokość pióropusza, którego materia 
porusza się po torze balistycznym, jest pro- 
porcjomalna do energii kinetycznej obiektu, 
którego uderzeniem został on wywołany, 
znaleźli współczynnik tej proporcjonalności 
drogą symulacji zderzenia w ramach przyję
tego modelu hydrodynamicznego. Znajo
mość prędkości zderzenia (60 km/s) i zało
żenie gęstości uderzającego obiektu (1 
g/cm3) pozwoliło znaleźć średnice fragmen
tów komety A, E, G i W (odpowiednio 
2.0+0.1, 2.00+0.05, 2.11+0.04 i 1.93+0.05 
km). Obliczenie na ich podstawie czynnika 
skalującego względem wcześniejszych re
zultatów przytoczonych w tabeli 1 w kolum
nie (*), pozwoliło oszacować rozmiary po
zostałych fragmentów; wyniki są zebrane w 
kolumnie (**) tabeli 1. Z danych tych wyni
ka, że średnica komety przed rozpadem w 
1992roku w ynosiła5.0+1.8 km, acałkowita 
energia wydzielona podczas zderzenia 1.2 X 
1030 ergów.

Znajomość energii zderzenia pozwala już 
na ocenę głębokości do jakiej dotarła mate
ria komety. W edług wymieniownych wyżej 
autorów obiekt o średnicy 2 km i gęstości 1

g/cm3 mógł się zagłębić w globie jowiszo
wym aż do około 150 km, czyli penetrować 
obszary o ciśnieniu do najwyżej 100 barów. 
Oczywiście gdyby miał mniejszą gęstość (a 
nie zapominajmy, że gęstości jąder komet są 
prawdopodobnie znacznie mniejsze od gę
stości wody) to nie zdołałby wedrzeć się tak 
głęboko. Możliwość jakiejś weryfikacji tych 
danych dają badania składu chemicznego 
materii pióropuszy i plam powstałych na po
wierzchni Jowisza po uderzeniach fragmen
tów komety.

Chemia zjawiska

Omówienie chemizmu zjawiska zderze
nia komety Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem 
zacznijmy od ogólnej uwagi, że temperatura 
tysięcy stopni do jakiej została rozgrzana 
materia komety i warstw powierzchniowych 
planety w miejscach uderzeń musiała spo
wodować dysocjację i jonizację wszystkich 
molekuł kometarnych i części jowiszowych. 
To co pokazała spektroskopia zjawiska jest 
więc wynikiem powstania jakiejś chemicz
nej równowagi pomiędzy podstawowymi 
składnikami materii jowiszowej i kometar- 
nej, którymi są przede wszystkim pierwia
stki: wodór (H), węgiel (C), azot (N), tlen 
(O) oraz wiele innych. Przypomnijmy, że 
głównymi składowymi atmosfery i obłoków 
powierzchniowych Jowisza -  oprócz oczy
wiście wodoru i helu (He) -  są metan (CH4) 
i amoniak (NH3) oraz prawdopodobnie pary 
siarkowodoru (H2S) i wody (H2O) pocho
dzące z hipotetycznych warstw podpowierz- 
chniowych wodorosiarczku amonowego 
(NH4SH) i wody. Głównym składnikiem ją 
der kometarnych jest natomiast lód wodny, 
oraz w znacznie mniejszych ilościach tlenek 
i dwutlenek węgla (CO, CO2), a także wę
glowodory i krzemiany.

Pierwsze widma tzw. zjawiska głównego 
ujawniły emisję silnie rozgrzanego metanu,

> I I U O T ( H A
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pochodzącego prawdopodobnie ze stratosfe- 
ry Jowisza, której natężenie szybko malało 
w miarę ochładzania się opadającej materii 
pióropusza. W widmach plam ukazujących 
się na powierzchni planety zaobserwowano 
linie emisyjne H2O, CO, SiO i metali (Na -  
sodu, Fe -  żelaza, Mg -  magnezu i innych) z 
bardziej gorących obrzeży plam zawierają
cych materię powstałą przede wszystkim ze 
składników pochodzenia kometarnego, oraz 
linie emisyjne CS, OCS, HCN i linie absor
pcyjne S2 , CS2 z chłodniejszych części cen
tralnych plam, a także linie absorpcyjne NH3 

i H2S z głębszych obszarów, w których pra
wdopodobnie nastąpiła eksplozja, wypełnio
nych materią utworzoną głównie ze składni
ków pochodzenia jowiszowego.

Emisję metanu i wody zaobserwowano w 
kilku zakresach podczerwieni; szczególnie 
intensywne okazały się linie odpowiadające 
długości fali około 7.7 (J.m (rys. 3). Ich dete
kcja stała się możliwa dzięki wysokiej tem
peraturze rzędu 1000 K. Linie emisyjne CH4 

zanikły po około 30 minutach, a H2O po 
mniej więcej godzinie. Nie znaleziono linii 
emisyjnych “chłodnej” wody, która mogła
by być pochodzenia jowiszowego. Stwier
dzono też bardzo silną, ale nie trwającą dłu

Długość fali Imikrony)

Rys. 3 Przykład widma w podczerwieni uzyskanego z 
samolotowego obserwatorium im. Kuipera NASA po uderzeniu 
w Jowisza fragmentu R komety Shoemaker-Levy 9.

żej niż 10 minut, emisję gorącego CO po
chodzącą z obszarów o temperaturze 2000- 
3000 K. Tlenek węgla mógł się utworzyć z 
połączenia tlenu pochodzącego z wody ko- 
metarnej z węglem powstałym podczas roz
padu jowiszowego metanu. Ilość CO, a także 
CS2 , w stratosferze Jowisza powoli malała, 
ale widma uzyskane w rok po zderzeniu 
wskazywały jeszcze na ich obecność. Po 
okresach rzędu dni lub tygodni znikały mo
lekuły S2, OCS, H2S i NH3, podczas gdy 
zawartości CS i HCN wydają się pozostawać 
na niezmienionym poziomie nawet po 
dwóch latach od zderzenia. Pewne zdziwie
nie budzi to, że nie zaobserwowano molekuł 
dwutlenku węgla (CO2), dwutlenku siarki 
(SO2 ) i azotu (N2).

Na rys.4 pokazano dla przykładu widmo 
absorpcyjne w nadfiolecie molekuły S2 uzy
skane za pomocą teleskopu kosmicznego 
Hubble’a wkrótce po uderzeniu fragmentu G 
w dniu 18 lipca oraz po upływie trzech tygo
dni w dniu 9 sierpnia. Początkowe doniesie
nia o szczególnie dużej obfitości siarki nie 
znalazły potwierdzenia w późniejszych, bar
dziej wnikliwych i kompleksowych opraco
waniach materiału obserwacyjnego. Stosun-
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Rys. 4 Przykład widm absorpcyjnych siarki uzyskanych za 
pomocą teleskopu kosmicznego H ubble’a bezpośrednio po 
uderzeniu w Jowisza fragmentu G komety Shoemaker-Levy 9 
(18 lipca) i trzy tygodnie później (9 sierpnia).
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kowo duża wartość stosunku obfitości S do 
O wydaje się wskazywać, że uderzające w 
Jowisza fragmenty komety musiały zagłębić 
się w glob planety co najmniej do hipotety
cznej warstwy wodorosiarczku amonowego.

A jak tłumaczy się ciemne plamy na po
wierzchni Jowisza dobrze widoczne w pro
mieniowaniu widzialnym w okolicach 
miejsc uderzeń fragmentów komety Shoe- 
maker-Levy 9? Okazało się, że w atmosferze 
planety stwierdzono obecność cząstek pyłu 
o rozmiarach rzędu 0.25 |im , będących 
głównie krzemianami, tlenkami metali i wę
glowodorami utworzonymi przede wszy
stkim z substancji pochodzących z odparo
wania w wysokiej temperaturze drobin pyłu 
kometarnego. Oceniając ich ilość Robert A. 
W e s t  obrazowo podał, że w sumie zajęłby 
objętość około 1 km3. Szybko rozprzestrze
niały się one w stratosferze, tak że po roku 
widma w nadfiolecie o dużej rozdzielczości 
pozwalały stwierdzić ich obecność w pasie 
od 20° do 80° szerokści południowej. Skala 
czasowa tych ruchów była wyraźnie większa 
niż typowych cyrkulacji obłoków jowiszo
wych.

Efekty falowe

Zdjęcia Jowisza wykonane za pomocą te
leskopu kosmicznego Hubble’a pokazały, że 
plamy wokół miejsc uderzeń pięciu frag
mentów komety Shoemaker-Levy 9 (ozna
czonych literami A, E, G, Q1 i R) miały 
kształt niemal kołowych pierścieni. Widocz
ne one były przez kilka godzin powiększając 
swe promienie ze stałą mniej więcej prędko
ścią 450 m/s. W przypadku fragmentów E i 
G dostrzeżono ponadto znacznie słabsze, 
wewnętrzne pierścienie ekspandujące z 
prędkością w granicach 180-350 m/s. Anali
zując różne zjawiska falowe w atmosferze 
Jowisza, które mogły być następstwem ude
rzeń, amerykański geolog planetarny An

drew P. I n g e r s o l l  doszedł do wniosku, 
że efekty zbliżone do obserwowanych dadzą 
się wyjaśnić jedynie jako fale grawitacyjne 
w troposferze, propagujące się horyzontal
nie w hipotetycznej warstwie bogatej w parę 
wodną, wzbudzone eksplozją fragmentu ko
mety o rozmiarach rzędu 2 km. Wkrótce jed
nak wyjaśnienie to napotkało niespodziewa
ne trudności. Oto próbnik sondy Galileo, 
który w grudniu 1995 roku zanurzył się w 
atmosferę i warstwy powierzchniowe Jowi
sza, stwierdził znacznie mniejszą zawartość 
wody niż się spodziewano. Nie znaleziono 
jeszcze racjonalnego wytłumaczenia tej 
kontrowersji. Najprostszym może być po 
prostu nietypowość miejsca, w które trafił 
próbnik, ale na to nie ma na razie żadnych 
dowodów.

Wśród pilnie poszukiwanych efektów 
zderzenia, których pojawienia się nie po
twierdziły analizy zabranego materiału ob
serwacyjnego, trzeba wymienić fale sejsmi
czne, których wzbudzenia w globie Jowisza 
spodziewano się w wyniku uderzeń w jego 
powierzchnię brył komety . Ich propagacja 
winna ujawnić się poprzez subtelne zmiany 
temperatury na powierzchni planety. Nega
tywny rezultat przeprowadzonych badań po
zwala jednak ocenić górną granicę energii 
zderzenia. Np. w przypadku fragmentu R 
(jednego z najlepiej przeanalizowanych pod 
tym względem) energia uderzenia nie po
winna być większa niż 1028 ergów przyjmu
jąc, że efektywność wzbudzenia fal sejsmi
cznych wynosi 15%.

Efekty magnetosferyczne

Szybko wirujące wraz z planetą silne pole 
magnetyczne Jowisza działa jak akcelerator 
przyspieszając cząstki obdarzone ładunkiem 
elektrycznym do prędkości bliskich prędko
ści światła. Są one źródłem promieniowania 
mikrofalowego Jowisza odbieranego na Zie-
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Rys. 5 Przykład emisji radiowej Jowisza na trzech długościach 
fali zintegrowanej w okresie od 14 lipca do 8 w rześnia 1994 
roku.

mi za pomocą radioteleskopów. Bombardo
wanie Jowisza przez kometę Shoemaker-Le- 
vy 9 znacznie powiększyło intensywność te
go promieniowania. Wzrost jego natężenia 
okazał się zależny od długości fali i wynosił 
od 10% na falach o długości od 70 do 90 cm 
aż do około 45% dla fal od 6 do 36 cm. 
Stopniowy powrót do normalnego poziomu 
tej emisji trwał mniej więcej 3 miesiące. Ob
serwacje wykonane za pomocą Very Large 
Array w Soccoro (USA) pokazały, że to sil
niejsze promieniowanie pochodziło głównie 
z obszarów równikowych wokół Jowisza i 
było wyraźnie skoncentrowane na długo
ściach jowigraficznych skorelowanych z 
długościami miejsc uderzeń fragmentów ko
mety. Sugeruje to, że odpowiedzialnym za 
obserwowany efekt jest raczej mechanizm 
powiększania energii przez cząstki magne- 
tosfery podczas prześcia przez nią fragmen
tów komety, niż następująca w wyniku eks
plozji emisja cząstek naładowanch do mag- 
netosfery.

Do najciekawszych i nieoczekiwanych 
zjawisk związanych z kolizją komety Shoe- 
maker-Levy 9 z Jowiszem można zaliczyć 
dostrzeżenie pojaśnienia powierzchni plane
ty w tych miejscach jej półkuli północnej, 
które były położone symetrycznie wzglę
dem równika do miejsc na półkuli południo
wej, w które trafiały części komety. Najbar
dziej wiarygodnego wytłumaczenia tego 
efektu dostarcza mechanizm, który jest rów
nież odpowiedzialny za powstawanie zórz 
polarnych w atmosferze Ziemi. Wzbudzenie 
bowiem świecenia atmosfery planety zosta
ło najprawdopodobniej wywołane zbom
bardowaniem jej przez elektrony i protony 
powstałe podczas zderzenia oraz przyspie
szone do prędkości relatywistycznych i 
przeniesione z półkuli południowej na pół
nocną wzłuż linii sił pola magnetycznego Jo
wisza. Wywołane przypuszczalnie w ten 
właśnie sposób promieniowanie obserwo
wano do 7 sierpnia, przy czym maksimum 
jego natężenia zarejestrowano 27 lipca, czyli 
5 dni po uderzeniu w planetę ostatniego frag
mentu komety. Warto dodać, że ta aktyw
ność zorzowa Jowisza była także obserwo
wana w promieniowaniu rentgenowskim, 
które zostało odebrane przez przyrządy sztu
cznego satelity Ziemi ROSAT (przeznaczo
nego do badań astronomicznych w zakresie 
promieniowania X).

Jeszcze o wyjątkowości zderzenia

To wszystko, co dotychczas zdołano wy
wnioskować z obserwacji zderzenia komety 
Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem, potwierdza 
powszechne przeświadczenie o wyjątkowo
ści tego zjawiska. Na zakończenie warto 
więc jeszcze wspomnieć, że poszukiwania 
śladów podobnych wydarzeń w przeszłości 
na dawnych fotografiach i rysunkach Jowi
sza nie przyniosły najmniejszych nawet po
dejrzeń, że coś takiego mogło już spotkać
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największą planetę od kiedy obserwuje się 
jej powierzchnię, czyli mniej więcej od 300 
lat. Zarówno wynik tych badań, jak też ana
liza możliwości zderzeń z Jowiszem obser
wowanej populacji komet krótkookreso
wych, prowadzą do wniosku, że średni inter
wał czasu pomiędzy uderzeniami analogicz
nymi pod względem energetycznym do 
zaobserwowanego zawiera się w przedziale 
od 200 do 10000 lat. Podobny rezultat dało 
także zliczenie łańcuszków kraterów do
strzeżonych na zdjęciach księżyców Jowisza 
(Ganimedesie i Kallisto), zakładając, że po
wstały one wskutek takich właśnie uderzeń.

W spółodkrywca komety Eugene M. 
S h o e m a k e r  zwrócił w związku z tym 
uwagę na niezwykłość zbiegów okoliczno
ści, które pozwoliły naszemu pokoleniu stać 
się świadkami takiego wydarzenia. Kometa 
Shoemaker-Levy 9 została odkryta 16 mie
sięcy przed zderzeniam, co umożliwiło nale
żyte przygotowanie programów obserwacyj
nych i wyposażenie teleskopów w odpo
wiednie instrumenty do jego śledzenia. Tele
skop kosmiczny Hubble’a był już po kore
kcji wady optycznej, z którą został wystrze
lony (przeprowadzono ją  w grudniu 1993 ro
ku). Sonda kosmiczna Galileo podczas swe
go lotu z Ziemi do Jowisza znajdowała się w

takim miejscu przestrzeni międzyplanetar
nej, z którego widać było niewidoczne z Zie
mi miejsca uderzeń komety, a także było 
dość czasu na konieczne przeprogramowa
nie jej funkcjonowania. Ostatnia uwaga do
tyczy także innych obiektów kosmicznych 
oraz samolotowego obserwatorium im. Kui- 
pera NASA. E.M. Shoemaker podkreśla 
również, że gdyby zderzenie nastąpiło zale
dwie o dekadę wcześniej, to nie byłoby jesz
cze możliwości tak intensywnego obserwo
wania zjawiska w podczerwieni. Chociaż 
uderzenia fragmentów komety następowały 
po niewidocznej z Ziemi, nocnej stronie Jo
wisza, to jednak na tyle blisko wschodniego 
terminatora, że udało się odtworzyć przebieg 
całego zjawiska.

Zderzenie komety Shoemaker-Levy 9 z 
Jowiszem dostarczyło wielu nowych danych 
dla lepszego zrozumienia struktury, składu 
chemicznego i dynamiki atmosfery i warstw 
powierzchniowych największj planety Ukła
du Słonecznego, a także struktury i składu 
chemicznego jąder kometarnych. Ale naj
większe jego znaczenie sprowadziło się do 
umożliwienia poznania zjawiska uderzenio
wego, które przecież nieuchronnie czeka 
również i naszą planetę.

KRONIKA HISTORYCZNA

Władysław Kapuściński (1898-1979)

Pamięć ludzka -  jak wiadomo -  bywa za
wodna. Często się przecież zdarza, że tylko 
najbliższa rodzina i wąskie grono przyjaciół 
pamięta o kimś, kto zaledwie przed kilkuna
stu laty opuścił ziemski padół na zawsze. 
Znacznie dłużej wspominamy tych, którzy 
wznieśli się ponad przeciętny poziom i w 
służbie ogółowi dokonali czegoś wartościo
wego, czyli -  mówiąc inaczej -  pozostawili

po sobie trwały ślad na Ziemi. Mogą to na 
przykład być utwory literackie lub muzycz
ne, dzieła sztuki malarskiej lub rzeźbiarskiej, 
udane występy aktorskie w teatrze lub w fil
mie, a także -  co należy z całą mocą podkre
ślić -  owoce twórczości naukowej i pedago
gicznej. Te ostatnie właśnie sprawiły, że 
wspominamy prof. Władysława K a p u ś 
c i ń s k i e g o ,  znakomitego fizyka polskie
go, wybitnego pedagoga, wielkiego przy
jaciela astronomii. Ta bowiem dziedzina
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wiedzy -  jak sam twierdził -  była mu szcze
gólnie bliska i to od czasów chłopięcych.

Prof. Kapuściński urodził się 22 maja 
1898 roku w Tyszowicach pod Tomaszo
wem Lubelskim. Jego ojciec prowadził tam 
rozległą praktykę lekarską, lecz na miejscu 
nie było szkoły i dlatego syn naukę począt
kową rozpoczął w Krakowie, a potem konty
nuował ją  w Jarosławiu. Wybuch pierwszej 
wojny światowej zastał późniejszego fizyka 
w Moskwie, gdzie uczęszczał do polskiego 
gimnazjum i gdzie w roku 1916 zrobił z wy
różnieniem maturę. W roku 1918 powrócił 
do kraju, fizykę studiował na Uniwersytecie 
Warszawskim pod kierunkiem prof. Stefana 
P i e ń k o w s k i e g o  (1887 -  1959). Sto
pień doktora uzyskał w roku 1926 na podsta
wie pracy “O fluorescencji pary kadmu”, po 
czym jako stypendysta Fundacji Reckefelle- 
ra wyjechał do Holandii i lata 1927 -  1929 
spędził w labolatorium prof. L. S. O r -  
r s t e i n a w Utrechcie. W roku 1932 habi
litował się w Uniwersytecie Warszawskim i 
podjął wykłady, początkowo monograficz
ne, później kursowe fizyki doświadczalnej i 
fizyki dla farmaceutów. W okresie hitlero
wskiej okupacji prof. Kapuściński brał 
udział w tajnym nauczaniu i to zarówno na 
poziomie szkoły średniej, jak i studiów wy
ższych (tajny Wydział Lekarski, Farmaceu
tyczny i Stomatologiczny Uniwersytetu 
Warszawskiego). Po wojnie proponowano 
mu katedrę na Uniwersytecie Poznańskim, 
lecz nie przyjął tej propozycji i w roku aka
demickim 1945/46 wykładał fizykę na Wy
dziale Chemii Politechniki Łódzkiej. W roku 
1946 został mianowany profesorem nad
zwyczajnym na Wydziale Lekarskim Uni
wersytetu Warszawskiego, a w roku 1958 
profesorem zwyczajnym w Akademii Me
dycznej w Warszawie, gdzie zorganizował 
Zakład Fizyki (obecnie Biofizyki). Powyż
szą placówką kierował do roku 1968, czyli 
aż do czasu przejścia na zasłużoną emerytu

rę. Ale nadal brał czynny udział w życiu na
ukowym naszego kraju i chociaż był poważ
nie chory, to jednak niemal do końca swą 
głęboką wiedzą chętnie dzielił się z innymi. 
Prof. Kapuściński zmarł 12 lipca 1979 roku 
w Warszawie.

Dorobek naukowy prof. Kapuścińskiego 
jest niemały i dotyczy głównie spektrosko
pii. Ale szerokim kręgom społeczeństwa 
znany był przede wszystkim jako współre
daktor i konsultant naukowy Problemów, a 
więc miesięcznika niegdyś u nas bardzo po
pularnego, zajmującego się upowszechnia
niem osiągnięć współczesnej nauki. Przeglą
dając dawne roczniki tego czasopisma każdy 
z pewnością zauważy, że astronomia jest w 
nim bogato reprezentowana, do czego nie
wątpliwie przyczynił się jej bujny rozwój i 
przychylne stanowisko prof. Kapuścińskie
go. To on również udostępnił polskiemu 
czytelnikowi takie książki Jamesa H. Jeansa 
(1877-1946), jak: Niebo (astronomia dla lai
ków), Gwiazdy w swym biegu (wprowadze
nie laika w arkana ówczesnej astronomii 
gwiazdowej) i Wszechświat (popularny 
przegląd ówczesnej wiedzy astronomicz
nej). Niestety, dokonany przez prof. Kapu
ścińskiego przekład ostatniej książki sław
nego astrofizyka angielskiego do dziś pozo
stał w maszynopisie, ponieważ przeznaczo
ny był dla prywatnego wydawcy, a ten przez 
powojenne władze zmuszony został do za
przestania działalności wydawniczej. A 
szkoda, bo i ta książka Jeansa, zawierająca 
dzieje nauk ścisłych (matematyki, fizyki i 
astronomii) od czasów najdawniejszych do 
wybuchu drugiej wojny światowej, w pełni 
zasługuje na uwagę (piszący te słowa zna jej 
treść z maszynopisu przekładu). Jej autor nie 
był wprawdzie historykiem, ale bardzo po
ważnie traktował swoje pisarstwo i materia
ły na ten temat zbierał przez wiele lat. Toteż 
po jego ostatnią książkę warto sięgnąć i u 
schyłku XX wieku.
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Ale wróćmy do prof. Kapuścińskiego i 
jego działalności naukowo-popularyzator- 
skiej. Współpracował przecież nie tylko z 
redakcją Problemów , lecz także z redakcją 
Postępów Fizyki i z redakcją Postępów Fizy
ki Medycznej. Był aktywnym członkiem Pol
skiego Towarzystwa Fizycznego, członkiem 
korespondentem Towarzystwa Naukowego 
Warszawskiego, członkiem Polskiego To

warzystwa Lekarskiego, Polskiego Towa
rzystwa Przyrodników im. Kopernika i Pol
skiego Towarzystwa Miłośników Astrono
mii (w szeregi naszego Towarzystwa wstąpił 
już w 1921 roku). Za zasługi w popularyzacji 
astronomii prof. Kapuściński w roku 1972 
otrzymał złotą Odznakę Honorową PTMA.

Stanisław R. Brzostkiewicz

KĄCIK OLIMPIJCZYKA

M egalityczne kręgi -  XXXIX Olimpia
da Astronomiczna, II etap

W miejscu o szerokości geograficznej <(> = 
53°54’ znajdują się megalityczne kręgi. Ist
nieje hipoteza, że mogły one służyć do pro
wadzenia obserwacji astronomicznych. Je
den z wyznaczonych tam kierunków o azy
mucie A -  157° 12’ wskazywał punkt na ho
ryzoncie, w którym następował zachód Ca- 
pelli. Przyjmując, że deklinacja a  Aur stale 
zmienia się o 30’ na sto lat i znając jej obecną 
wartość oszacuj kiedy wzniesiono tę budow
lę oraz przedyskutuj dokładność uzyskanego 
wyniku. Deklinacja Capelli §2000 = +46°00’.

Rozwiązanie:
Korzystamy ze wzoru trygonometrii sfe

rycznej:
sin8 =  sin(psin/i-cos(pcos/icosA , 

gdzie: A = 157° 12’ to azymut, szerokość 
geograficzna <)> = 53°43’, h -  wysokość ciała 
niebieskiego nad horyzontem (przyjmujemy 
dla zachodzącej Capelli h = 0°). Liczymy 
zatem deklinację gwiazdy przed laty:

8 = arcsin(sin(psinh-cos(pcoshcosA) , 
po wstawieniu danych otrzymujemy 8 = 
32°54’, a zatem deklinacja zmieniła się o:

82000- 8 - 13°06’ , , 

przyjmując A8 = 307100 lat, co wynika z 
treści zadania, uzyskamy:

"q^O^'IOO  lat = 2620 l a t .

Odp. Z obliczeń wynika, że budowla zo
stała wzniesiona 2620 lat temu, czyli ok. 620 
lat p.n.e. Na dokładność uzyskanego wyniku 
mogą mieć wpływ różne czynniki, począ
wszy od warunków atmosferycznych (erozja 
kamieni) poprzez możliwość ich przesunię
cia na przestrzeni dziejów, wzór przy pomo
cy którego liczymy deklinację w czasie bu-

jllflj Osoby, które nie podjęty się rozwiązania zadania 

]  Osoby, które podjęły próbę rozwiązania zadania 

I  Osoby, które prawidłowo rozwiązały zadanie
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dowy uwzględnia zachód astronomiczny, 
azymut pewno dotyczył zachodu fizyczne
go. Nie bez znaczenia jest także ukształto
wanie terenu.

Komentarz i statystyka zadania:
Naturalnie jest to jedno z możliwych roz

wiązań, każde inne poprawne merytorycznie 
z należytym uzasadnieniem jest dobre. Nie 
wszystkie wyniki jednak były poprawne, za
wierały się w przedziale od 1200 r. p.n.e. do 
1772 r. n.e. (!). Podstawowym błędem po
pełnianym przez uczestników olimpiady by
ło bezkrytyczne przyjmowanie uzyskanych 
wartości. Zauważa się, że jeżeli otrzymany 
wynik ma być zinterpretowany to staje się to 
poważnym problemem dla uczestników 
olimpiady. I gdy obliczenie roku powstania 
budowli dla niektórych nie stwarzało wię
kszych trudności to opisanie co mogło wpły
nąć na dokładność wyniku stawało się prze

szkodą. Uwaga ta dotyczy jednak nie tylko 
tego zadania lecz wszystkich tych, w których 
interpretacja wyniku jest konieczna. Dia
gram kołowy przedstawia rozkład zaintere
sowania oraz poprawności rozwiązania tego 
zadania wśród uczestników. Skala punktów 
od 0.0 do 5.0 co 0.5 punktu, uczestnik za 
zadanie rozwiązane na najniższym poziomie 
uzyskuje 2.5 punktu. Średnia ocena: p , = 2.3 
punktów, średnie odchylenie standardowe: 

1.4.
Dane statystyczne dotyczą tych osób, któ

re próbowały rozwiązać zadanie.
Literatura: E. Rybka, Astronomia ogólna, 

PWN, Warszawa 1983; W. Borczyk, Urania 
1993/2; M. Kubiak, Urania 1981/7; T.Z. 
Dworak, M. Kubiak Urania 1981/6.

Jacek Szczepanik

PORADNIK OBSERWATORA
Zakrycia Hiad i Aldebarana widoczne 
w Polsce w 1997 roku (I)

Zjawiska zakryciowe należą do efektow
nych i często obserwowanych. Zaćmienia 
Słońca i Księżyca należą przecież do tej „ro
dziny” (w Polsce oglądamy je średnio co kil
ka lat). Zakrycia gwiazd przez Księżyc są 
zjawiskami częstymi, ale wymagają co naj
mniej małej lunetki, aby liczba wykonanych 
obserwacji nie była liczona „na sztuki”. Or
bita Księżyca jest nachylona do ekliptyki 
pod kątem 5.15. Dodając paralaksę Księżyca 
(0.95) i jego promień (0.25) otrzymujemy 
obszar 6.35 od ekliptyki, w którym znajdują
ce się gwiazdy będą zakrywane przez Księ
życ. Uwzględniając drugorzędne czynniki 
można ten obszar powiększyć do ok. 6.5 . Ile 
zakryć gwiazd może obserwator zobaczyć w 
ciągu roku (pomijając złą pogodę)? Publiko
wane do końca lat 70 efemerydy obliczane w

Greenwich, zawierające zakrycia gwiazd 
o jasnościach do +7.5 mag zawierały kilka
dziesiąt efemeryd. Dostępne od 1980 r. dla 
obserwatorów Sekcji Obserwacji Pozycji i 
Zakryć efemerydy obliczane przez USNO w 
Waszyngtonie zawierały nawet ponad 2000 
zakryć (dla gwiazd o jasnościach do +11 
mag. W praktyce wykonuje się tylko nie
wielką część tych obserwacji. Od lat liczba 
obserwatorów w Polsce wykonujących wię
cej niż 100 obserwacji rocznie nie prze
kracza 2 (!). Większość obserwatorów wy
konuje zazwyczaj 10-40 obserwacji. Liczba 
ta zależy także od występowania szczegól
nie atrakcyjnych zakryć. We wspomnianym 
wyżej obszarze nieba znajdują się 4 gwiazdy 
pierwszej wielkości, których zakrycia 
(w sprzyjających warunkach) można oglą
dać nawet gołym okiem (w nawiasach poda
no jasność i szerokość ekliptyczną gwiaz-
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dy): Aldebaran (0.9 mag*, (3=5.5), Regulus 
(1.3 mag, [3=+0.5 ), Spika (1.2 mag, (3=2.1 ) 
i Antares (1.2 mag, (3=4.0 ). Ze względu na 
ruch węzłów orbity Księżyca i szerokość 
ekliptyczną gwiazd, zakrycia Regulusa i 
Spiki powtarzają się w dwóch seriach w cią
gu 18 lat i trwających po ok. 2 lata (ok. 20 
zakryć w serii), a Aldebarana i Antaresa w 
jednej serii trwającej nawet ponad 5 lat ( i 
ponad 65 zakryć).

8 sierpnia 1996 r. rozpoczęła się na Ziemi 
ostatnia w tym wieku seria zakryć Aldebara
na i Hiad przez Księżyc (trwająca do lutego 
2000). Pierwsze w Polsce z tej serii było 
dość dobrze widoczne 01-10-1996. Rok 
1997 będzie dość interesującym dla obser
watorów w Polsce. Poniżej podany jest wy
kaz zakryć Aldebarana i Hiad (jaśniejszych 
gwiazd) widocznych u nas w I połowie br.

15 -  02 -  1997 Brzegowe (dzienne) za
krycie Aldebarana, widoczne w po-łudnio- 
wej Polsce. Największym utrudnieniem w 
obserwacji, oprócz pory dnia, jest bardzo ni
skie położenie nad horyzontem -  ok. 2°. Pra
ktycznie może być niewidoczne.

14 -  03 -1997  Najlepiej widoczne zakry
cie Aldebarana w Polsce w 1997 r. Zjawisko 
zacznie się od dziennego zakrycia gwiazdy 
ZC669 = 0' Tau (4.0 mag) ok. 16h CSE, 
następnie zakrycia gwiazdy ZC677 = 264B 
Tau (4.8 mag) krótko przed zachodem Słoń
ca i następnie zakryć gwiazd: ZC 685 = 
275B Tau (6.5 mag) i wreszcie ok. 20.1h 
CSE zakrycie (a ok. 21.1h -  odkrycie) 
ZC692 = a  Tau = Aldebarana. Dokładne 
momenty, także dla słabszych gwiazd, poda
ne są w tabeli.

10 -  04 -  1997 W północno-zachodniej 
Polsce, tuż przed zachodem Księżyca 
(h = 1°), ok. 23.5h CWE zakrycie gwiazdy y

Położenie Aldebarana podczs zakrycia i odkrycia przez Księżyc.

Tau = ZC635 (3.9 mag)
08 -  05 -1997  Dzienne żakrycie gwiazdy 

y Tau i Aldebarana. Ze względu na małą 
elongację Księżyca (tylko 22°) i dużą wyso
kość Słońca (+40°)zjawisko będzie prakty
cznie w Polsce niewidoczne).

* Do niedawna podawano jasność Aldebarana = +1.1 mag. W najnowszych katalogach spotyka się wartość 
+0.85 mag. M oże to być spowodowane inną charakterystyką barwoczulości nowych przetworników (np. 
CCD), bardziej czułych na kolor czerwony.
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Efemerydy zakryć Aldebarana i Hiad przez Księżyc -  14-03-1997

1/1997

Lp.
Gwiazda

ZC/SAO
Mag Sp z 0 Elon

Wys.
St.

Wys.
Ks.

PA

. 
o

 
>

1 ZC 669 4.0 KO z 4 74 15 54 163 145 28s

2 ZC 677 4.8 A5 z 4 74 7 54 186 101 72s

3 Zc 685 6.5 FO z 8 75 -10 47 226 94 79s

4 S 94020 8.0 G5 z 6 75 35 250 165 8s

5 ZC 682 0.9 K5 z 9 75 37 247 63 70n

6 ZC 692 0.9 K5 0 9 76 28 261 291 —63n

Lp.
CSE

h
Łódź

m
Gdańsk

m
Kraków

m
Lublin

m
Olsztyn

m
Poznań

m
Szczecin

m
W-wa

m
Wrocław

m

1 15 57.5 50.1 * 67.9 54.4 50.1 43.9 59.6 54.1

2 16 54.5 52.4 65.5 60.1 55.3 50.1 46.3 56.9 50.8

3 18 45.7 42.2 48.5 50.4 45.0 41.6 37.6 47.3 43.2

4 20 18.3 3.1 — 21.9 6.4 13.1 5.4 14.7 —

5 20 7.3 5.5 8.8 10.7 7.5 4.3 1.4 8.7 5.1

6 21 9.5 3.5 13.2 11.8 5.6 7.1 3.7 9.2 9.8

Uwagi: z -  zjawisko (z zakrycie, o -  odkiycie); o -  obserwowalność (skala od 1 do 9); PA -  kąt pozycyjny gwiazdy liczony od bieguna pin. nieba; 

CA -  kąt pozycyjny gwiazdy liczony od terminatora Księżyca; azymuty, wysokości Stońca i Księżyca, kąty pozycyjne liczone są dla Łodzi (centrum 

Polski); • -  w Krakowie zakrycie jest brzegowe (moment 16h 13.5m CSE, PA=169', CA=4'S, Wys Sl=13')

Na dalsze zakrycia Aldebarana i Hiad 
trzeba poczekać do lipca br. (będą omówio
ne w drugiej części artykułu). Dla ułatwienia 
obserwacji publikujemy mapę Hiad, zawie
rającą gwiazdy do 10 mag, a więc praktycz
nie wszystkie, których zakrycia można ob
serwować niezbyt dużymi teleskopami 
(gwiazdy pod linią przerywaną znajdują się 
poza obszarem, w którym z powierzchni 
Ziemi można obserwować ich zakrycia). 
Uzupełnieniem jest mapa Hiad, zawierająca 
gwiazdy do ok. +6 mag, ale z podanymi na
zwami gwiazd według katalogu Flamsteeda.

Widoczność zjawiska jest charakteryzo
wana parametrem „obserwowalność” (O -  
od 1 do 9) i zależy nie tylko od jasności 
gwiazdy, ale także od fazy Księżyca, jego 
wysokości nad horyzontem (również wyso
kości Słońca nad lub pod horyzontem), tego 
czy zjawisko zachodzi za ciemnym lub ja s
nym brzegiem Księżyca, a nawet kąta pozy
cyjnego. Wartość 0  =  9 dotyczy widoczno

ści (w idealnych warunkach) gwiazd jaśniej
szych od +6.7 mag, co oznacza, że można 
obserwować zjawisko obiektywem 0 =  25 
mm. 0 = 6  to gwiazdy jaśniejsze od +8.8 mag 
(<t>= 68 mm), 0 = 4  to gwiazdy +10.2 mag 
(0 =  125 mm), aO = 1 (+12.3 mag), to zjawi
ska teoretycznie możliwe do zaobserwowa
nia teleskopem <J>=250 mm. W praktyce, aby 
obserwować zjawiska o opcji 6, potrzeba 
obiektywu 0 =  110 mm. Szczególnie trudno 
obserwować zakrycia o małych obserwo- 
walnościach przy małej wysokości gwiazdy, 
a także w miastach.

Informacje te pozwolą wszystkim zain
teresowanym tymi obserwacjami zoriento
wać się, które zakrycia będą „w zasięgu mo
żliwości” posiadanego sprzętu obserwa
cyjnego.

Zakrycia jasnych gwiazd przez Księżyc 
były obserwowane w czasach, kiedy nie było 
jeszcze lunet.
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Oto w IV Księdze „O Obrotach Ciał Nie
bieskich” Mikołaja Kopernika znajduję się 
następujący zapis:

... Otóż to, te  tak przedstawione paralaksy 
Księżyca zgodne są ze zjawiskami mogę p o 
przeć wielu obserwacjami, jaką też jes t ta, któ
rej dokonałem w Bolonii dziewiątego marca 
1497 roku po Chrystusie po zachodzie Słońca. 
Przypatrywałem się mianowicie temu, jak  
Księżyc miał zasłonić błyszczącą gwiazdę spo
śród Hyad, zwaną przez Rzymian Palilicium, i 
doczekawszy się tego, zobaczyłem gwiazdę, 
dotykającą ciemnej części globu Księżyca i 
pod koniec piątej godziny nocy już ukrywającą 
się między rogami Księżyca, bliżej jednak po
łudniowego rogu, jedną trzecią prawie szero
kości czyli średnicy Księżyca...

Warto zwrócić uwagę na datę tego zakry
cia: 09 -  03 -  1497r ! Obecne w marcu bę
dzie niemal dokładnie w 500 rocznicę tego 
zjawiska! Co więcej, Księżyc będzie w po
dobnej fazie! Możemy więc „powtórzyć” 
obserwację Kopernika i to nawet gołym 
okiem. Można również wykonać zdjęcia i 
jak pokazały doświadczenia z poprzedniej 
serii zakryć Aldebarana, wystarczy zwykły 
aparat fotograficzny z krótkim tele
obiektywem (f = 135 -  300 mm). Oczywi
ście fotografując przez teleskop czy lunetę 
rezultat będzie jeszcze lepszy. Warto też 
spróbować zarejestrować to zakrycie kame
rami wideo!

Roman Fangor

KRONIKA PTMA 
Strona WWW PTMA

Rosnąca popularność, a także wzrastająca 
liczba korzystających z sieci komputerowej 
INTERNET sprawiła, że i w Polskim Towa
rzystwie Miłośników Astronomii zaistniała 
potrzeba posiadania własnej „wizytówki” w 
tej „Światowej Pajęczynie”. W związku z tą 
potrzebą autor niniejszej informacji podjął 
się stworzenia strony WWW dla PTMA. 
Miejsce na serwerze Internetowym uzyska
liśmy dzięki uprzejmości Obserwatorium 
Astronomicznego Uniwersytetu Jagielloń
skiego w Krakowie. Efekt tej pracy zaintere
sowani mogą obejrzeć pod adresem: 
http://www.oa.uj.edu.pl/~ptma. Strona ta za
wiera informacje o historii PTMA, spis wy
dawnictw PTMA, adresy Oddziałów tereno
wych, adresy wszystkich Sekcji, warunki 
prenumeraty miesięcznika Urania oraz spisy 
treści dwóch ostatnich numerów.

Wielu czytelników zainteresuje niewąt
pliwie dział poświęcony działalności Sekcji 
Obserwatorów Komet. Można tam znaleść

informacje o widzialności i efemerydy aktu
alnie obserwowanych komet (w tej chwili 
C /199501 (Hale-Bopp)), a także zapoznać 
się z treścią wszystkich (jak dotąd) numerów 
organu SOK -  „Komeciarza”, zawierające
go szereg danych przydatnych dla każdego 
obserwatora komet, a także sprawozdania z 
kolejnych akcji obserwacyjnych SOK. Sze
rzej został także (z natury rzeczy) opracowa
ny dział poświęcony Oddziałowi Krako
wskiemu PTMA.

W związku z powyższym oczekuję na 
wszelkie uwagi dotyczące formy i zawarto
ści powyższej strony. Jednocześnie proszę o 
nadsyłanie materiałów przez inne Oddziały 
PTMA zainteresowane zaprezentowaniem 
się, oraz przez inne Sekcje PTMA. Wszelkie 
uwagi proszę przesyłać albo pocztą elektro
niczną na adres: ptma@oa.uj.edu.pl, lub po
cztą tradycyjną na adres Oddziału Krako
wskiego PTMA, ul. Św. Tomasza 30/8, 31- 
027 Kraków.

Tomasz Sciężor

http://www.oa.uj.edu.pl/~ptma
mailto:ptma@oa.uj.edu.pl
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Elementarz Uranii

Słońce wśród gwiazd -  I

Słońce -  jedna z około dwustu miliardów 
gwiazd spiralnej galaktyki zwanej dalej Ga
laktyką (dla odróżnienia od innych galaktyk
-  nazwę tej jednej, której drobinę stanowi
my, pisze się dużą literą). Gwiazdy nie są w 
Galaktyce rozrzucone przypadkowo -  wo
kół tzw. Centrum Galaktyki jest ich najwię
cej i wszystkie to Centrum obiegają, tzn. krą
żą nieustannie po rozmaitych orbitach. 
Gwiazdy stare, w tym gromady kuliste, mają 
orbity prawie kołowe i losowo nachylone -  
dzięki temu tworzą sferyczne tzw. halo gala
ktyczne. Natomiast gwiazdy młode i wię
kszość materii międzygwiazdowej krąży w 
tzw. galaktycznym dysku. Dysk jest na tyle 
cienki, że cała Galaktyka przypomina (ule
piony z gwiazd, gazu i pyłu) placek (okrągły, 
płaski na brzegach, ale grubiejący szybko ku 
środkowi) otoczony kuliście znacznie rzad
szym “ciastem”. Na nocnym niebie widać go 
jako Mleczną Drogę -  jasną smugę, która 
jest poświatą od bardzo licznych w tym ob
szarze gwiazd. Płaszczyzna symetrii dysku 
wytycza na niebie galaktyczny równik. Cen
trum Galaktyki leży oczywiście w obszarze 
Drogi Mlecznej, w gwiazdozbiorze Strzelca. 
Gdyby na galaktyczny dysk udało się popa
trzeć z zewnątrz wyglądałby jak zawinięte 
skrzydła wiatraka. Są to skupiska gwiazd i 
materii międzygwiazdowej zwane ramiona
mi spiralnymi. W naszej Galaktyce dają się 
wyróżnić ramię Oriona, Strzelca i Pegaza.

W przeciwieństwie do galaktycznego 
dysku -  kierunku ku Centrum Galaktyki nie 
daje się w oczywisty sposób spostrzec na 
niebie. Ani najjaśniejsze, ani najbliższe 
gwiazdy nie skupiają się wyraźnie “po stro
nie” Centrum. Bo chociaż na niebie widać 
tysiące gwiazd -  prawdziwego wyglądu na
szego sąsiedztwa nie daje się odtworzyć tyl

ko na podstawie tego, co widać gołym 
okiem. Pewne prawidłowości widać dopiero 
w większej skali. Co prawda wśród 39 naj
bliższych gwiazd 22 jest leży bliżej Centrum 
niż Słońce, 17 -  dalej. Ale wśród 25 najjaś
niejszych (o widomych jasnościach wizual
nych do 1.65 mag) ta relacja wygląda gorzej
-  11 jest bliżej, 14 dalej. W promieniu 30 
stopni kątowych od Centrum znajdują się z 
tych 25 najjaśniejszych gwiazd tylko 3, w 
takim samym obszarze nieba ale w kierunku 
na antycentrum jest ich aż 7. Zresztą wszy
scy je  dobrze znamy -  są to jasne gwiazdy 
zimowego nieba w Wielkim Psie, Orionie, 
Bliźniętach. A to właśnie okolice antycen
trum!

Dlaczego aż tak nieoczywiste jest okre
ślenie naszego położenia względem gwiazd? 
Po prostu na naszym ziemskim niebie wy
różniona jest wyraźnie pozycja Słońca. Nie 
wynika to jednak z nadzwyczajności tej 
“dziennej gwiazdy” -  po prostu jest ona naj
bliższa. Astronomowie często podają odle
głości w latach świetlnych. Rok świetlny to 
jak wiadomo droga, którą przebiega w ciągu 
roku sygnał świetlny. Prędkość światła to 
prawie dokładnie 300 000 km/s, w ciągu ro
ku mamy około 31 min sekund -  zatem rok 
świetlny w przybliżeniu równa się 9,3 x 1012 
km. Korzystając z tej wygodnej dla astrono
mów jednostki zabawmy się w mierniczych 
sąsiedztwa Słońca: od Księżyca do Ziemi 
światło leci około 1,25 s, światło fotosfery 
słonecznej dociera do Ziemi po 500 s czyli 
po ponad 8 minutach, krańce Układu Plane
tarnego to kilka godzin świetlnych. Mniej 
więcej jeden rok świetlny to promień obłoku 
Oorta, gdzie “grawitacyjne rządy” Słońca 
stają się zaniedbywalne. Najbliższa Słońca 
gwiazda -  Proxima Centauri -  leży w odle
głości 4,3 roku świetlnego. Tej gwiazdy nie 
widać zresztą gołym okiem.
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Przytaczane wcześniej 39 gwiazd naj
bliższych znajduje się w odległościach nie 
większych niż 17 lat świetlnych znajduje się 
około 2000 gwiazd, z tego tylko 12 widocz
nych gołym okiem. By wiedzieć gdzie jest 
nasze miejsce w Galaktyce trzeba poznać 
położenia znacznie więcej niż tysięcy 
gwiazd. Stało się to możliwe dopiero w XX 
wieku. Słońce położone jest na skraju jedne
go z ramion spiralnych Galaktyki -  przy we
wnętrznym brzegu ramienia Oriona (dlatego 
patrząc w kierunku tego gwiazdozbioru wi
dzimy dużo jasnych gwiazd znajdujących 
się w ramieniu), prawie dokładnie w 
płaszczyźnie dysku (raptem kilkanaście lat 
świetlnych nad równikiem galaktycznym, 
tzn. w północnej części Drogi Mlecznej). 
Oddalone jest od Centrum o około 30 000 lat 
świetlnych.

Średnicę dysku Galaktyki szacuje się na 
około 100 000 lat świetlnych, więc Słońce 
jest oddalone od Centrum o mniej więcej 2/3 
promienia Galaktyki.

Względem gwiazd sąsiednich porusza 
się w kierunku gwiazdozbioru Herkulesa (ku 
tzw. apeksowi) z prędkością około 20 km/s. 
Razem ze swoim gwiezdnym otoczeniem

krąży wokół galaktycznego Centrum -  raz 
na 250 min lat obiega je zgodnie z kierun
kiem ruchu wskazówek zegara (patrząc od 
strony bieguna północnego Galaktyki).

Na zakończenie -  mówiąc o miejscu 
Słońca wśród gwiazd Galaktyki -  warto 
wspomnieć, że jest ono gwiazdą pojedynczą. 
Spoglądając na niebo nie zauważamy tego, 
ale gwiazdy -  jak ludzie -  lubią łączyć się w 
pary (spośród 39 cytowanych już gwiazd 
najbliższych aż 15 stanowi układy podwój
ne, albo i potrójne, a w całym dysku wię
kszość gwiazd jest podwójnych). Słońce jest 
zatem przedstawicielem grupy mniej licznej. 
Chociaż jednak nie ma gwiezdnego towa
rzysza -  krążą wokół niego planety. Wokół 
innych gwiazd długo ich nie udawało się od
szukać. Ze względów filozoficzno-estetycz- 
nych nie było oczywiście powodu sądzić, że 
jesteśmy wyjątkiem we Wszechświecie, ale 
dowodów na to nie było. Dopiero w zeszłym 
roku lawinowo posypały się odkrycia (bo 
planety wokół pulsarów odkryto wcześniej) 
i pod koniec 1996 znanych było 8 układów 
planetarnych wokół gwiazd podobnych do 
Słońca.

MSK

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

Słońce
Wznosi się po ekliptyce coraz wyżej 

ponad równik niebieski, w związku z czym 
dzień jest coraz dłuższy. W ciągu miesiąca 
dnia przybywa prawie o dwie godziny: w 
Warszawie 1 kwietnia Słońce wschodzi o 
4h13m, zachodzi o 17h10m, a 30 kwietnia 
wschodzi o 3h08m, zachodzi o 18h00m. W 
kwietniu Słońce wstępuje w znak Byka.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w 

pierwszej połowie kwietnia, bowiem kolej-

Kwiecień 1997

ność faz Księżyca jest w tym miesiącu nastę
pująca: nów 7dl l h, pierwsza kwadra 14d17h, 
pełnia 22d23h, ostatnia kwadra 30d04h,. W 
perygeum Księżyc znajdzie się 5d17h, a w 
apogeum 17d15h.

Planety i planetoidy
Na początku kwietnia, wieczorem, nisko 

nad zachodnim horyzontem możemy próbo
wać odnaleść M e r k u r e g o  jako gwiazdę 
0m. W e n u s  będąca w koniunkcji ze Słoń
cem będzie niewidoczna. Przez całą noc w 
gwiazdozbiorze Lwa widoczny jest M a r s
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jako bardzo jasna gwiazda około - l m. Jas
ność planety oraz średnica jej tarczy, w 
związku z oddalaniem się od Ziemi po opo
zycji szybko maleje. Nad ranem, coraz wy
żej nad wschodnim horyzontem będzie moż
na obserwować J o w i s z a  w gwiazdozbio
rze Koziorożca jako gwiazdę -2 m. Pod ko
niec miesiąca nad ranem można także obser
wować U r a n a jako gwiazdę 5.8m oraz 
N e p t u n a  jako gwiazdę 7.9m . Obydwie 
planety także znajdują się w gwiazdozbiorze 
Koziorożca. Współrzędne równikowe na 
dzień 14 kwietnia — Uran: 20h43.6m; 
-1 8°46 \ Neptun: 20h07.8m; -19"46’. Przez 
teleskopy o średnicy obiektywu co najmniej 
15 cm w drugiej połowie nocy można próbo
wać odszukać P l u t o n a  jako obiekt 13.7m 
w gwiazdozbiorze Wężownika. Pozostałe 
planety przebywają na niebie zbyt blisko 
Słońca i są niewidoczne.

W kwietniu będziemy mogli obserwować 
w opozycji planetoidę (7)Iris, która osiągnie 
jasność 9.5m. Oto współrzędne równikowe 
(na Epokę 2000.0) dla kilku dat: 1 IV: 
13h31.4m, —17° 11’; 11 IV: 13h22.2m, 
—16° 14’; 21 IV: 13h12.9m, -15°09’. Będzie 
także możliwa obserwacja planetoidy (29) 
A m f  i t r y t a, która osiągnie jasność 9.4m. 
Oto jej współrzędne równikowe (na Epokę 
2000.0) dla kilku dat: 1 IV: 13h47.4m, 
-15°42’; 11 IV: 13h38.3m, -15°17’; 21 IV: 
13h28.7m , -14°43’.

Jedną z głównych atrakcji kwietniowego 
nieba nadal powinna być kometa Hale-Bop- 
pa. Kometa powinna być widoczna najlepiej 
wieczorem, pod koniec zmierzchu astro
nomicznego, na wysokości 28 na początku 
miesiąca. Widoczność komety będzie nastę
pnie się pogarszać. Oto współrzędne równi
kowe (na Epokę 2000.0) dla kilku dat: 5 IV: 
2h22.9m, +42°43’; 15 IV: 3h31.8m, +36°32’; 
25 IV: 4h19.4m , +29°45’.

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 0h czasu środk.-europ.)

Data
1997

P
[']

Bo
[’I

Lo
C]

IV 1 -26.17 -6.54 315.19
3 -26.24 -6.42 288.80
5 -26.28 -6.30 262.41
7 -26.29 -6.18 236.02
9 -26.28 -6.04 209.63

11 -26.23 -5.90 183.23
13 -26.16 -5.75 156.83
15 -26.05 -5.60 130.42
17 -25.91 -5.44 104.01
19 -25.75 -5.27 77.60
21 -25.56 -5.10 51.18
23 -25.33 -4.92 24.76
25 -25.08 -4.74 358.34
27 -24.80 -4.55 331.91
29 -24.49 -4.36 305.48

V 1 -24.15 -4.16 279.05

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy; Bo, Lo -  heliogra
ficzna szerokośćć i długość środka tarczy; 
24d20h59m -  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0 ‘ .

<m- m- m-

2d 03h24m Cień 1 księżyca Jowisza (Io) pojawia 
się na tle tarczy planety.

2 05 Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4°. 
2d 20h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°. 
3d 03h 23m Początek przejścia III księżyca Jowi

sza (Ganimedesa) na tle tarczy planety.
3 04h 09m I księżyc Jowisza (Io) wyłania się

zza tarczy planety.
3d 08h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4”. 
5d 06 Złączenie Wenus ze Słońcem.
6d 01h Merkury w największej elongacji 

wschodniej od Słońca: 19°.
6d 04h 01m II księżyc Jowisza (Europa) wyłania 

się zza tarczy planety.
7 01 Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 1°.
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7d 13h 
8d 16h 
10d 02h

I l d 03h

15d 05h 
18d 02h

19d 02h

19d 06h 
20d01h

21d 17h

Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 1 
Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 6. 
47mWejście cienia III księżyca Jowisza 
(Ganimedesa) na tarczę planety.
15m I księżyc Jowisza (Io) wyłania się 

zza tarczy planety.
Merkury nieruchomy w rektascensji. 
55mI księżyc Jowisza (Io) pojawia się na 
tle tarczy planety.
34" 'I księżyc Jowisza (Io) wyłania się 
zza tarczy planety.

Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 4°. 
Słońce wstępuje w znak Byka, jego dłu
gość ekliptyczna wynosi wtedy 30°. 

Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 3°.

22 02 00mCień II księżyca Jowisza (Europy) 
opuszcza tarczę planety.

25d 10h Merkury w złączeniu ze Słońcem.
29d 01h 41mCień II księżyca Jowisza (Europy) 

pojawia się na tarczy planety.
29d 07h Mars nieruchomy w rektascensji.
29d 21h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 

5°.
30d 21h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 

4°.
UWAGA: Momenty wszystkich zjawisk podane są w cza
sie uniwersalnym UT (Greenwich). Aby otrzymać datę 
w czasie zimowym należy dodać I godzinę, w przypadku  
czasu letniego należy dodać 2 godziny.

Opracował T.Ściężor

CONTENTS C O /JE PX A H H E

M . O s t r o w s k i M.  O C T p O B C K H
On astronomy and astronomers in Cracow 2 0 6  acTpoHQMHH h  acTpoHOMax b  KpaxoBe 2

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

Comet Shoemaker-Levy 9 ( I I ) ............. 12 KoMeTa IUyMeHKep-JIeBhi 9 (II) . . . . 12
H i s t o r i c a l  C h r o n i c l e  .................... 21 H c T o p w i e c K a a  X p o h u k a ......... 21
C o r n e r  o f  a n  A s t r o n o m i c a l Y r o J i O K  a c T p o H O M H n e c K o r o

O l y m p i a n ........................................... 23 O J I H M I I H H I t a ................................................... 23
V a d e - m e c u m  f o r  O b s e r v e r s  . . 24 C n p a B O H H H K  H a 6 J i i o f l a T e j i a  . . . 24
P T M  A C h r o n i c l e ................................. 27 X p o H H K a  P T M A ..................................... 27
A s t r o n o m y  P r i m e r  ........................... 28 B y K B a p h  y p a h h u .............................. 28
A s t r o n o m i c a l  C a l e n d a r ................. 29 A c T p O H O M H H e C K H H  k  a  ji e  H n a  p b 29

OBJAŚNIENIA ZDJĘĆ NA OKŁADCE:
Pierwsza strona okładki: Zdjęcie Europy, drugiego pod względem odległości od planety satelity galileuszo- 

wego Jowisza, wykonane za pomocą sondy kosmicznej Galileo (fot. NASA/JPL).
Druga strona okładki: Zdjęcie fragmentu powierzchni Europy wykonane 6 listopada 1996 r. za pomocą sondy 

Galileo z odległości około 41 tys. km obejmujące obszar 238 x 225 km (fot. NASA/JPL).
Trzecia strona okładki: Zdjęcie fragmentu łańcuszka kraterów na powierzchni satelity Jowisza Kallisto, 

wykonane 4 listopada 1996 r. za pomocą sondy Galileo z odległości 1567 km, obejmujące obszar o 
rozmiarach 13 km; średnica najmniejszego krateru wynosi 130 m; przypuszcza się, że kratery te 
powstały z uderzenia fragmentów komety analogicznego do obserwowanego w 1994 r. uderzenia w 
Jowisza fragmentów komety Shoemaker-Levy 9 (fot. NASA/JPL).

Czwarta strona okładki: Sztucznie barwione zdjęcie fragmentu powierzchni Europy wykonane 28 czerwca 
1996 r. za pomocą sondy Galileo obejmujące obszar o rozmiarach 1260 km, jego zdolność rozdzielcza 
zmienia się od 1.6 do 3.3 km (fot. NASA/JPL).

U R A N I A  -  Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Redaguje kolegium: Krzysztof Ziotkowski -  
redaktor naczelny, Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska -  sekretarz redakcji. Adres redakcji: ul. Bartycka 18, 00-716 
Warszawa. Adres wydawcy: Zarząd Główny PTMA, ul. św. Tomasza 30/8, 31-027 Kraków, tel 22 38 92. Nr konta PTMA 
PKB Lublin o/Kraków 17701363-1603-111-KOBI-Ol. Koszt wytworzenia tego zeszytu 4,80 zt. Uranię rozprowadza się w 
ramach składki członkowskiej; w 1997 roku 50 zt. Cena poza PTMA 4,80 zł. Nr indeksu 380016.

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



32 URANIA 1/1997

Announcement of IAYC 1997
IAYC 1997, July 28th -  August 18th 1997 

33 International Astronomical Youth Camp 
In Sayda, Germany

The International Astronom ical Youth Camp 1997 will take place at the “Jugend- 
gastehause M ortelgrund”, a youth hostel in the South East o f Germany. The house is 
located about 2,5 km from the small village o f Sayda, which has about 1800 inhabi
tants. It is a pleasant wooded area in the “Erzgebirge”, about 50 km from Dresden.

T he IAYC is an international youth cam p with participants from at least 12 different 
countries. For three weeks you work in one o f the eight working groups -  together with 
other participants -  on astronom ical projects. The projects vary from  night observa
tions to theoretical problem s, depending on your own interests. The w orking groups 
will be led by young scientists from the IAYC team. In 1997 we offer w orking groups 
which study the following topics: A ncient Astronom y, Celestial M echanics, Cosm olo
gy, M oleculair Astronom y, Practical Astronom y, Spectroscopy and V ariable stars.

A part from the astronom ical program, there are many non-astronom ical activities 
such as group gam es, sporting events, singing evenings, hiking tours and an excursion. 
Since it is an international camp, the cam p language is English. You should be able and 
w illing to speak English throughout the camp. It is not necessary to speak English 
fluently.

The accom m odation for IAYC 1997 will be a youth hostel that offers plenty o f  space 
for all participants and working groups. W e will also have our own darkroom . N eat to 
the building is a field which will be used for sporting activietes. The nearby hill-top 
offers enough space for all our telescopes.

A nyone between the ages o f 16 and 24 and 24 and who is able to com m unicate 
English may participate in the IAYC. The fee for accom m odation, full board and the 
whole program , including the excursion, will be DM 790. Interested persons from 
countries with non-convertible currencies can contact the organisation for special 
arrangem ents.

If you are interested in participating, further information is available at our website 
http://w w w .ster.kuleuven.ac.beA?bart/iayc, or you can order -  free o f charge -  an 
inform ation booklet including an application form from:

IWA e.V 
c /o  Gwendolyn Meeus 

Parkstraat 91 
3000 Leuven 

Belgium
e-mail: gwendolyn@ster. kuleuven.ac.be

http://www.ster.kuleuven.ac.beA?bart/iayc
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Gdy ten numer Uranii znajdzie się w rękach 
Czytelników długo oczekiwana kometa Hale'a- 
Boppa będzie rozpoczynać okres swojej świet
ności. Wkrótce po odkryciu w lipcu 1995 roku 
została okrzyknięta kometą stulecia, gdyż w szy
stkie prognozy wskazywały, że w  końcu marca 
1997 roku będzie tak jasnym obiektem naszego 
nieba, że może okazać się widoczni/ nawet za 
dnia. Nie wiadomo czy sprawdzi} się te przewi
dywania. Wiadomo natomiast, że kometę w 
dzień uda się zobaczyć 9 marca podczas całko
witego zaćmienia Słońca, które będzie widoczne 
we wschodniej Syberii i północnej Mongolii. 
Widok jasnej komety w  pobliżu Słońca zasłonię
tego przez tarczę Księżyca można oglądać bar
dzo rzadko; ostatni raz zdarzyło się to w 1948 
roku. Kometa Hale'a-Boppa będzie widoczna z 
naszych szerokości geograficznych przez całą 
noc mniej więcej od 10 marca do 10 kwietnia, a 
28 marca powinna osiągnąć maksymalną jas
ność prawie -2 mag. Przypomnijmy, że najbli
żej Ziemi kometa znajdzie się 22 marca w odle
głości 1.31 j.a., a przez peryhelium przejdzie 1 
kwietnia w  odległości 0.91 j.a. od Słońca. Pod
czas prawie dwudziestomiesięcznego oczekiwa
nia na kometę Hale'a-Boppa były okresy wol
niejszego niż oczekiwano wzrostu jej jasności, 
które studziły rozbudzone początkowo nadzieje.
Ale był też czas, w którym dane nam było za
smakować tego, co teraz może nas czekać: nie
spodziewane pojawienie się rok temu jasnej ko
mety Hyakutake zachęciło wielu miłośników 
astronomii do obserwacji tak widowiskowych 
obiektów. Świadczy o tym zarówno publikowa
ne w  dziale Obserwacje podsumowanie ama
torskiej kampanii obserwacyjnej tej komety jak 
też plon ubiegłorocznego konkursu na wakacyj
ne zdjęcie nieba, który prezentowaliśmy w nu
merze grudniowym.
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Marek Zalfresso-Jundziłło -  Toruń

KOŃCOWE ETAPY EWOLUCJI GWIAZD MAŁOMASYWNYCH

W tytule artykułu pojawia się pojęcie 
“ewolucji gwiazd”. Aby cokolwiek poważ
niejszego móc powiedzieć o ewolucji 
gwiazd, nie sposób pominąć narzędzia, któ
rego astronomowie używają już od ponad 
100 lat, do przedstawiania tego zjawiska. 
Tym narzędziem jest diagram Hertzsprunga 
-  Russela, nazywany w skrócie po prostu 
diagramem H -  R. Na pierwszy rzut oka nie 
jest on niczym niezwykłym -  po prostu wy
kres zależności mocy promieniowania (czyli 
ilości wyświeconej przez gwiazdę energii) 
od temperatury gwiazdy. Zamiast tempera
tury może też być inna wielkość z nią powią
zana -  typ widmowy. Był on określany na 
podstawie wyglądu widma gwiazdy i jak się 
okazało -  jest bardzo czuły na zmiany tem
peratury, stąd używa się go zamiennie. Przy
kład takiego diagramu jest pokazany na 
rys. 1.

Widać na nim pewne zgęszczenia pun
któw. Każdy punkt odpowiada parametrom 
jednej gwiazdy. Widać więc, że są obszary 
gęściej bądź rzadziej “zaludnione”. I te właś
nie zagęszczenia i luki spowodowały, że za
częto się zastanawiać nad ich pochodzeniem 
w skądinąd prostym diagramie. Okazało się, 
że są one ściśle powiązane właśnie z proce

sami zachodzącymi w gwiazdach podczas 
ich długiego życia. Jeśli na diagramie poja
wia się miejsce o dużej ilości punktów, oz
nacza to, że gwiazdy o parametrach odpo
wiadających temu miejscu mogą pozosta
wać niezmienione przez długi czas w skali 
życia samych gwiazd. Jest to czas rzędu kil
kuset milionów do kilku miliardów lat. I od
wrotnie - je ś l i  na diagramie zauważamy lu
kę, to znaczy że odpowiednie gwiazdy mu
szą ewoluować przez ten rejon dość “szyb
ko” np. przez kilka tysięcy lat. Przyjrzyjmy 
się zatem z bliska, jak to wygląda w przy
padku gwiazd określonych w tytule jako 
“małomasywne”. Pojęcie “małomasywna” 
jest określeniem wysoce nieprecyzyjnym. 
Aby więc uniknąć wieloznaczności powie
dzmy sobie najpierw co ono ma tu oznaczać. 
Jako gwiazdę małomasywną przyjąłem tutaj 
obiekt o masie nie przekraczającej 3 Mo- 
(Znaczek Mo oznacza masę Słońca, które 
jak się okazuje, ma w świecie gwiazd zupeł
nie przeciętną masę).

Chcąc mówić o końcowych etapach życia 
gwiazdy, nie można zapominać o tym, co 
dzieje się wcześniej. Kiedy we wnętrzu 
gwiazdy rozpoczną się pierwsze reakcje ter
mojądrowe, czyli łączenie się jąder atomów 
wodoru w jądra cięższego pierwiastka -  he
lu, popularnie określane jako “spalanie” wo
doru, rozpoczyna się najdłuższy i najspokoj
niejszy etap życia gwiazdy. Na diagramie 
H-R ląduje ona na tzw. Ciągu Głównym 
Wieku Zerowego (z ang. ZAMS = Zero Age 
Main Sequence) i pozostaje tam w zależno
ści od jej masy od kilkuset milionów do kil
ku miliardów lat. Co ciekawe, im mniejsza 
masa gwiazdy tym etap spokojnego palenia 
wodoru jest dłuższy. Przykładowo dla 1 Mo 
szacuje się ten okres na około 1010 lat, pod-
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czas gdy dla 3 M© już tylko ok. 2 x 108 lat. 
Dla cięższych ta zależność staje się jeszcze 
bardziej ostra. W tym okresie wnętrze 
gwiazdy pozostaje praktycznie niezmienne, 
z tą jedyną różnicą, że cały czas ubywa tam 
wodoru a przybywa helu. Stopniowo przy
bywa w centrum helu, potem wytwarza się 
typowe jądro helowe, zaś wodór jest nadal 
spalany w dość grubej otoczce wokół tego 
powstałego jądra. Tę drogę przedstawia

( i l i i l i ; -  Spalanie wodoru

■ i  -  Powstające j ądro helowe

rys. 2.
Nadchodzi jednak moment, w którym ją 

dro helowe osiąga tzw. granicę Schonberga
-  Chandrasekhara. Jest ono już w tym mo
mencie praktycznie izotermiczne, ale jesz
cze nie zdegenerowane. Co to znaczy? Izo
termiczne czyli całe jądro ma mniej więcej tę 
samą temperaturę. Zdegenerowane -  
.. .zróbmy małą dygresję. Normalny gaz taki 
jak powietrze czy bąbelki w coca-coli zacho
wuje się zgodnie z równaniem stanu gazu 
doskonałego. Mówi ono np.że jeśli taki gaz 
ogrzać, to zwiększy on ciśnienie wywierane 
na ścianki naczynia, w którym go ogrzewa
my. Dzieje się tak, gdyż cząstki gazu zaczy
nają poprzez to ogrzanie poruszać się szyb
ciej niż poprzednio. Natomiast istnieje taki 
stan materii, zwany degeneracją, gdzie 
ogrzewanie nie przynosi efektu w postaci 
wzrostu ciśnienia. Aby dokładnie to wyjaś
nić należałoby odwołać się do pewnych 
praw mechaniki kwantowej, dla naszych po
trzeb wystarczy pamiętać o tej jednej włas
ności gazu zdegenerowanego.

Wracając do tematu: granica Schonberga
-  Chandrasekhara to krytyczna masa, przy 
której następuje degeneracja gazu w jądrze. 
W związku z tym zjawiskiem następuje 
gwałtowna przebudowa wnętrza gwiazdy. 
Degeneracja jądra powoduje, że kurczy się 
ono dość gwałtownie w skali życia gwiazdy, 
a jednocześnie rozdyma się otoczka. 
Wprawdzie maleje temperatura efektywna 
gwiazdy, niemniej jednak, dzięki poważne
mu wzrostowi promienia, jej jasność abso
lutna nie zmienia się. Ewolucja na diagramie 
H-R przebiega horyzontalnie w stronę male
jących temperatur. Po pewnym czasie obiekt 
osiąga tzw. granicę Hayashiego, co oznacza, 
że temperatura efektywna nie może dalej 
spadać.

I znowu jakaś granica ... Przebiega ona 
na diagramie H - R  (patrz rys.l) niemal pio
nowo (z pewnymi zafalowaniami) przy pra
wej krawędzi wykresu, dla zakresu na nim 
widocznego. Wiąże się ona ze zjawiskiem, o 
którym można w tym miejscu wspomnieć, 
mianowicie z transportem energii wewnątrz 
gwiazdy. Jak wiadomo widzimy gwiazdę 
dlatego, że ona świeci. Mówiąc bardziej “na
ukowo” -  emituje promieniowanie. A pro
mieniowanie czyli światło, to przecież czy
sta energia. I tak doszliśmy do pierwszej for
my transportu energii -  przez promieniowa
nie. Jednak nie zawsze ten sposób jest wy
starczająco wydajny. Czasem potrzeba inne
go zjawiska, które znamy z garnka ogrzewa
nej wody. Jest to konwekcja -  zjawisko od
powiedzialne za to, że cieplejsza woda unosi 
się do góry a chłodniejsza opada w dół. Po
dobnie jest też z powietrzem -  wiemy, że 
cieplejsze się unosi w górę. Takie samo zja
wisko zachodzi wewnątrz gwiazdy. Naj
pierw energia jest transportowana prawie w 
całości przez promieniowanie. A w rozsze
rzającej się gwieździe zaczyna dominować 
konwekcja. A granica Hayashiego? To mo
ment, w którym konwekcja obejmie całą ob-
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jętość gwiazdy. Ponieważ gwiazda nie może 
być już “bardziej” konwektywna, więc też 
nie może przekroczyć tej granicy. Wtedy da
lej postępujący wzrost promienia prowadzi 
do wzrostu jasności absolutnej, i mamy wę
drówkę w górę diagramu, przy niezmienio
nej temperaturze.

Na tym etapie gwiazda wygląda mniej 
więcej tak, jak przedstawia rys. 3.

Na lewej części rysunku widać, że teraz 
jądro gwiazdy jest bardzo niewielkie w po
równaniu z całością. Zewnętrzny promień 
gwiazdy na tym etapie jest kilkadziesiąt razy 
większy niż pierwotny. I cóż dalej? W tej 
cienkiej otoczce wokół jądra, zwanej popu
larnie “shell” (z jęz. angielskiego shell -  oto
czka, warstwa, osłona) nadal zachodzi spala
nie wodoru, jednak już tylko tam, a nie jak 
poprzednio w całym wewnętrznym obszarze 
gwiazdy. Zatem przybywa ciągle helu, który 
jako cięższy opada na jądro, które stopniowo 
rośnie. Nie może jednak tak być zbyt długo, 
gdyż wraz ze wzrostem masy wzrasta też 
ciśnienie panujące wewnątrz jądra gwiazdo
wego. W pewnym momencie to ciśnienie 
staje się wystarczająco duże, aby mogła roz
począć się reakcja 3 a  czyli spalanie helu w 
węgiel. W tej reakcji z trzech jąder helu po
wstaje jedno jądro węgla. W małomasyw- 
nych obiektach, o których tutaj mówimy, ta 
reakcja rozpoczyna się bardzo gwałtownie 
właśnie ze względu na degenerację jądra. 
Otóż, gdy reakcja zaczyna zachodzić, wy

dziela się dosyć duża ilość energii, która jed
nak jest zużywana prawie w całości na pod
grzanie zdegenerowanego gazu. Ponieważ 
jednak nie ma to wpływu na ciśnienie tego 
gazu, więc w konsekwencji uzyskujemy tyl
ko wzrost tempa spalania helu ze względu na 
przyrost temperatury. Dalej zachodzi coś w 
stylu niekontrolowanej reakcji łańcuchowej, 
wydziela się w bardzo krótkim czasie ilość 
energii, która odpowiada mniej więcej mocy 
promieniowania całej Galaktyki i ... nic z 
tego nie widać na zewnątrz gwiazdy.

Wydawałoby się, iż po takim wybuchu 
powinna się ona rozlecieć na kawałki, ale na 
szczęście (dla gwiazdy) ma ona wbudowany 
“bezpiecznik”, którym jest “oddegenerowa- 
nie” gazu w jądrze. Kiedy to nastąpi, zaczy
na obowiązywać równanie stanu gazu do
skonałego, jądro rozpręża się i jednocześnie 
ochładza, dzięki czemu gwałtowne spalanie 
helu zostaje zahamowane. Opisane zjawisko 
jest nazywane błyskiem helowym, gdyż w 
rzeczywistości trwa ono znacznie krócej, niż 
przeczytanie tekstu jego opisu. Spójrzmy te
raz na diagram H-R na rys. 4.

Minęliśmy już gałąź olbrzymów ozna
czoną jako RG (od ang.Red Giant -  czerwo
ny olbrzym) i punkt błysku helowego -  
“dzióbek” oznaczony literami HF (tradycyj
nie z angielskiego -  helium flash). Teraz, 
gdy jądro nieco ostygło i jednocześnie eks
pandowało, dla zachowania równowagi mu-
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si nieco skurczyć się ta szeroka otoczka wo

kół gwiazdy. Jednocześnie wzrośnie też tro

chę jej temperatura i gwiazda ląduje na po

zycji oznaczonej HB czyli gałąź horyzontal

na (Horizontal Branch - wiadomo skąd ...). 

Tutaj nastąpi “chwila” czyli jakieś kilka do 

kilkunastu milionów lat niestabilności.

Wnętrze takiego obiektu jest dosyć podo

bne do tego sprzed błysku helowego, jedyna 

nowość to samo centrum, w którym co jakiś 

czas na krótko zapala się hel. Dzieje się to 

podobnie jak w czasie błysku helowego, ale 

ma już znacznie łagodniejszy przebieg, stąd 

czasem mówi się o kolejnych błyskach, a 

czasem o niestabilnym spalaniu helu. A me

chanizm jest w gruncie rzeczy analogiczny - 

w shellu pali się wodór, powstaje hel, ten 

opada do centrum, a gdy zbierze się go wy

starczająco dużo następuje zapłon. Jądro się 

nieco ogrzewa, rozdyma i wszystko się po

wtarza jeszcze kilka lub kilkanaście razy. W 

tym czasie około 5% całego helu zostaje 

przekształcone w węgiel. W  końcu jednak, 

w podobny sposób jak przy odejściu z ciągu 

głównego, następuje rozdęcie się otoczki do 

jeszcze większych rozmiarów niż poprze

dnio przy gałęzi olbrzymów. Tym razem 

przyczyną jest wyczerpanie się helu w cen

trum i utworzenie się jądra węglowego z do

mieszką tlenu. Ze względu na podobne za

chowanie jak podczas stawania się olbrzy

mem, ten etap ewolucji nazwano asymptoty

czną gałęzią olbrzymów czyli AGB (znowu 

angielski - AGB to Asymptotic Giant 

Branch). Ma to jeszcze uzasadnienie “geo

metryczne” na diagramie H-R, bowiem 

gwiazda porusza się teraz po linii, którą 

można określić jako asymptotycznie zbliża

jącą się do gałęzi czerwonych olbrzymów. 

Może na tym rysunku nie jest to aż tak 

wyraźne, ale widać o co chodzi.

Teraz następuje ostatni właściwie etap 

ewolucji gwiazdy jako takiej. Tym razem jej 

budowa wzbogaciła się o leżące w samym

centrum małe jądro węglowe. Najbardziej 

zewnętrzną częścią takiego obiektu AGB 

jest bardzo rozrzedzona powłoka wodorowa. 

Pod nią leży cienka otoczka (shell), gdzie 

jeszcze pali się wodór. Dzieje się to o tyle 

ciekawie, że nadal powstający hel opada w 

dół gwiazdy jednak nie do samego centrum, 

bo tam jest już węgiel. Zbiera się on w podo

bnej otoczce jak wodór i kiedy nazbiera się 

go dostatecznie dużo - zapala się. Trwa to 

krótko, po czym hel się kończy, jednak pro

mień gwiazdy lekko rośnie, by potem powoli 

powracać do stanu normalnego. I tak przez 

kilkanaście takich pulsów termicznych - bo 

tak się określa to zjawisko - ostatecznie zo

staje przerobione na węgiel wszystko, co je

szcze się przerobić dało.

Wróćmy teraz na moment do samego po

czątku. Otóż wspominałem tam, że jako 

gwiazdę małomasywną przyjmuję tutaj 

obiekt o masie do około 3 Mo. Tymczasem 

wiadomo, że żadna forma materii nie może 

istnieć jako zwarta kula, gdy jej masa prze

kracza granicę Chandrasekhara czyli ok. 

1.44 Mo, gdyż musiałaby pod wpływem 

własnej grawitacji zapaść się do czarnej 

dziury. Oczywiście niczego takiego się nie 

obserwuje, w związku z tym powstaje pyta

nie - gdzie podziewa się ta “zbędna” mate

ria. Otóż właśnie etap AGB jest odpowie

dzialny za pozbycie się tego “balastu”. O ile 

wcześniej już zachodziło zjawisko tzw. wia

tru gwiazdowego, czyli wyrzucania materii z 

najbardziej zewnętrznych warstw gwiazdy 

przez ciśnienie promieniowania, nie miało 

ono większego znaczenia.

Ucieczka materii z np. czerwonego ol

brzyma mogła odbywać się z prędkością rzę

du co najwyżej kilka razy 10'8 Mo na rok, 

co daje znikomy efekt w czasie pobytu na 

gałęzi czerwonych olbrzymów. Zupełnie 

inaczej sprawa wygląda na AGB: tutaj pro

mieniowanie potrafi wyrzucać materię na

wet w tempie o trzy rzędy wielkości wię-
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kszym, czyli jakieś kilka razy 10'5 Mo na 
rok. Jest to istotna różnica i główna metoda 
pozbycia się nadmiarowej masy. Tak więc 
nie dość, że gwiazda AGB pulsuje, to jesz
cze jak mawiają astronomowie -  “dymi” i to 
całkiem nieźle.

I tym sposobem, w czasie pobytu na AGB 
gwiazda traci tyle masy, że mieści się spo
kojnie poniżej 1.44 Mq. Podczas kolejnych 
pulsów struktura takiej gwiazdy stopniowo 
się rozluźnia, aby przy którymś z kolei za
płonie helu ostatecznie się rozpaść. Tak 
przynajmniej do niedawna wszystkim się 
wydawało. Ostatni puls miał powodować 
odrzucenie najbardziej zewnętrznej chmury 
otaczającej gwiazdę i już. Tymczasem sto
sunkowo niedawno pojawiła się hipoteza, że 
być może nie jest to taki gwałtowny “zrzut”

materii, ale właśnie spokojne jej “wydmu
chanie” przez wiatr gwiazdowy. Tak czy 
inaczej, z całej gwiazdy pozostaje tylko bar
dzo gorące jądro otoczone (bądź też -  być 
może i nie) chmurą materii ekspandującej na 
zewnątrz. Po jakimś czasie materia ta roz
proszy się całkowicie, jednak przedtem mo
że być obserwowana jako tzw. mgławica 
planetarna, która wprawdzie z planetami nie 
ma nic wspólnego, ale swym wyglądem my
liła dawnych obserwatorów, dzięki czemu 
uzyskała to właśnie miano. A jądro mgławi
cy lub też biały karzeł będzie stygnąć jeszcze 
setki milionów lat, by w końcu stać się czar
ną kulą zdegenerowanej materii krążącą po 
bezkresach kosmosu, dopóki się z czymś nie 
zderzy ...

Stanisław R. Brzostkiewicz -D ąbrow a Górnicza

ATMOSFERY PLANET I KSIĘŻYCÓW (II)

Atmosfery planet ziemskiej grupy nie są 
- ja k  to wynika z pierwszej części niniejsze
go artykułu* -  atmosferami zbyt stabilnymi. 
W dużych odstępach czasu tracą pewne swe 
składniki, gdyż molekuły gazów z różnych 
powodów uzyskują prędkości ucieczki i bez
powrotnie umykają w przestrzeń kosmiczną. 
Dotyczy to oczywiście górnych warstw tych 
atmosfer, gdzie jedne cząstki zderzają się z 
drugimi i w ten sposób nabierają odpowied
nich prędkości. Inne osiągają to w wyniku 
zachodzących pomiędzy nimi reakcji chemi
cznych lub pod wpływem jonizacji gazu i 
wynikającego z niej przyspieszenia ruchu, 
do czego dochodzi zarówno pod wpływem 
pola magnetycznego danej planety, jak i w 
wyniku oddziaływania wiatru słonecznego. I 
tu wypada się zastanowić, czy odnosi się to

tylko do planet ziemskiej grupy, czy też obo
wiązuje również planety grupy jowiszowej 
(Jowisz, Saturn, Uran i Neptun)? Ale na tak 
zadane pytanie będziemy mogli odpowie
dzieć dopiero wtedy, gdy dowiemy się cze
goś bliższego nie tylko o atmosferach tych 
olbrzymów planetarnych, lecz także o budo
wie ich wnętrz. To właśnie omawiamy w 
drugiej części artykułu, choć jego temat jest 
znacznie szerszy, gdyż trzeba poruszyć jesz
cze inne problemy. Wiadomo przecież, że 
niektóre księżyce też mają atmosfery, a po
nieważ znacznie różnią się one między sobą, 
warto poświęcić im nieco więcej uwagi. W 
jakimś stopniu dotyczy to atmosfery najdal
szej i najpóźniej odkrytej planety Układu 
Słonecznego -  Plutona.

* Opublikowanej w numerze październikowym w  ubiegłym roku
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Wielkie planety

Planety grupy jowiszowej znacznie się 

różnią od Ziemi i od pozostałych planet 

ziemskiej grupy. Wystarczy przyjrzeć się le

piej Jowiszowi, aby się przekonać o tym, iż 

mamy do czynienia z zupełnie innym typem 

ciał niebieskich. Przede wszystkim w po

równaniu z Ziemią jest to olbrzym planetar

ny, o którym stosunkowo dużo już wiemy, a 

który doskonale reprezentuje wielkie plane

ty. Z nich wszystkich jest najlepiej zbadany, 

ponieważ krąży najbliżej Słońca i dla ziem

skich obserwatorów stanowi obiekt do ob

serwacji teleskopowych, a przy tym spośród 

wielkich planet bywa najczęściej odwiedza

ny przez sondy kosmiczne. Aktualnie od 

ponad roku krąży wokół niego sonda Galileo 

i od czasu do czasu przekazuje nam różne 

informacje nie tylko o samej planecie, ale i o 

jej największych księżycach. Materiał ten 

jest oczywiście wnikliwie analizowany 

przez planetologów i nasza wiedza o Jowi

szu nieustannie wzbogaca się o nowe fakty.

Według współczesnych poglądów Jowisz 

ma być olbrzymią kulą gazową. Zdaje się 

więc bardziej przypominać gwiazdy niż 

zwyczajne planety, chociaż powyższy mo

del został nadmiernie uproszczony i to w 

dwóch różnych przypadkach: po pierwsze - 

glob tej ogromnej planety nie ma dokładnie 

kulistego kształtu, lecz - o czym łatwo się 

przekonać na podstawie obserwacji wyko

nanej nawet amatorskim teleskopem - przy

pomina raczej mocno spłaszczoną elipsoidę 

obrotową, a po drugie - w jego wnętrzu naj

prawdopodobniej znajduje się nie tylko ma

teria w stanie gazowym. Ale mimo to podo

bieństwo tego olbrzyma planetarnego do 

gwiazd wydaje się być dość duże, gdyż i on 

- podobnie jak pozostałe planety grupy jo

wiszowej - wypromieniowuje więcej ener

gii niż jej otrzymuje od Słońca, zbudowany 

zaś jest głównie z wodoru i helu. Ta ostatnia

uwaga nie powinna nikogo dziwić, ponie

waż planety te powstały w wyniku zderzeń 

planetozymal, ale na szczęście nie wszystkie 

spotkał ten los i przedstawicieli tych prymi

tywnych obiektów astronomowie mogą dziś 

badać. W  wyniku oddziaływania grawitacyj

nego planet znalazły się one wprawdzie na 

krańcach Układu Słonecznego, tworząc tam 

zarówno obłok Oorta, jak i pas Kuipera. Jed

nak od czasu do czasu któraś z planetozymal 

wędruje ku Słońcu i pojawia się na ziemskim 

niebie w postaci uroczej komety.

Niekiedy taka “bryła zabrudzonego śnie

gu” - jak przed laty trafnie jądra kometarne 

określił Fred L. W h i p p 1 e - zderza się z tą 

lub inną planetą i w dramatyczny sposób 

kończy swój kosmiczny żywot. Za przykład 

może służyć kometa Shoemaker-Levy 9, 

która została uwięziona w polu grawitacyj

nym Jowisza i pod wpływem jego przycią

gania rozpadła się na 21 części, aby nastę

pnie w pewnych odstępach czasu spadać na 

niego. Było to nadzwyczaj widowiskowe 

zjawisko astronomiczne, pilnie śledzone w 

wielu obserwatoriach świata, gdyż spodzie

wano się uzyskać wiele ciekawych informa

cji zarówno o materii kometarnej, jak i o 

górnych warstwach atmosfery Jowisza. At

mosfera ta w porównaniu z atmosferami pla

net ziemskiej grupy jest bardzo stabilna, po

nieważ potencjał grawitacyjny tej olbrzy

miej planety dominuje nad energią cieplną. 

Prędkość ucieczki jest tu o rząd wielkości 

większa niż typowe prędkości cząstek gazu i 

dlatego atmosfera Jowisza może być stabil

na przez wiele miliardów lat. Pozostała w 

pierwotnej, nie zmienionej formie i najpra

wdopodobniej stanowi przykład mgławicy, 

z której przed miliardami lat uformował się 

Układ Słoneczny. Badania wykazują, że 

oprócz wodoru i helu atmosfera Jowisza za

wiera też inne molekuły, chociaż występują 

one już w znikomych ilościach. Najlepiej 

ilustruje to poniższe zestawienie (podano w
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nim przypadającą na bilion molekuł wodoru 
liczbę molekuł danego składnika):

H2 .......................... 1012
H e ................. 1,1 x  10"
CH4 ..................7 x  108
CH3D . . . . 3 x 105
C2H2 ..................8 x  107
C 2H 6 ....................4 x  108
NH3 ................. 2 x  108
H C N ................. 1 x  106
H2O ................. 1 x 106
CO2 ..................2 x  103
Podane w zestawieniu liczby wyznaczone 

zostały na podstawie naziemnych obserwa
cji teleskopowych i badań dokonanych w ro
ku 1979 przez sondy kosmiczne Voyager. 
Nie należy zatem traktować ich jako warto
ści ostateczne, lecz raczej uważać je za dane 
przybliżone, wymagające pewnej weryfika
cji w oparciu o wyniki najnowszych badań. 
Mamy na myśli przede wszystkim misję Ga
lileo, zwłaszcza zaś eksperyment z próbni
kiem, który 7 grudnia 1995 roku zanurzył się 
do atmosfery Jowisza. Przekazane przez nie
go informacje są zaskakujące i przeczą na
szym dotychczasowym wyobrażeniom o na
turze największej planety Układu Słonecz
nego. Oczekiwano na przykład, że w jej at
mosferze znajduje się dwa razy więcej pary 
wodnej niż na Słońcu, a w rzeczywistości 
jest ona bardzo “sucha” i zawiera znikome 
ilości tej substancji. Liczono wreszcie na 
trzy warstwy chmur, przy czym najwyższa z 
nich utworzona miała być z kryształków 
amoniaku (NH4 ), środkowa -  z wodorosiar- 
czku amonowego (NH4SH), najgłębsza zaś i 
zarazem najgęstsza -  z kryształków lodu 
(H2O). W rzeczywistości przyrząd próbnika 
Galileo zarejestrował tylko jedną cienką i 
niezbyt gęstą warstwę obłoków amoniakal
nych. W związku z tym zaczęto się zastana
wiać, czy miejsce penetracji próbnika Gali
leo było typową atmosferą Jowisza, czy też 
raczej jakimś specyficznym środowiskiem

występującym -  jak  niektórzy przypuszcza
ją  -  w utworze zwanym “gorącą plamą”. Ta 
druga możliwość wydaje się być wielce pra
wdopodobna, a zatem dane zarejestrowane 
przez przyrządy próbnika mogą odnosić się 
jedynie do jakiegoś osobliwego miejsca at
mosfery planety, czym należałoby tłuma
czyć te nieoczekiwane wyniki. Zbadany 
przez próbnik Galileo obszar atmosfery fa
ktycznie składał się z obłoków, które chara
kteryzowały się stosunkowo wysoką tempe
raturą, wynoszącą od 125 do 425 kelwinów. 
Nie znaczy to jednak wcale, by nasze doty
chczasowe poglądy na atmosferę Jowisza 
były zupełnie błędne by wypadało je  zdecy
dowanie odrzucić. Tak źle nie jest, składa się 
ona -  jak dotąd przyjmowano -  głównie z 
wodoru i helu, a proporcje między tymi dwo
ma podstawowymi jej składnikami są -  co 
wykazały przyrządy próbnika Galileo -  nie
mal takie same jak na Słońcu. Dowodzi to, iż 
skład chemiczny tej olbrzymiej planety jest 
mniej więcej taki sam, jaki był podczas jej 
narodzin i dlatego może ona dostarczyć cen
nych informacji o naturze mgławicy, z której 
powstał nasz Układ Słoneczny. Większą za
wartość cięższych pierwiastków (węgiel, 
azot, siarka) w atmosferze Jowisza łatwo 
wytłumaczyć spadkiem na niego meteory
tów i innych obiektów kosmicznych (plane- 
toidy, jądra kometarne).

Czy wyniki uzyskane podczas misji Gali
leo zmuszą uczonych do gruntownej przebu
dowy obecnie obowiązującego modelu bu
dowy wnętrza Jowisza? Trudne pytanie, 
chociaż wszystko przemawia za tym, że w 
ogólnych zarysach pozostanie on bez wię
kszych zmian, to jednak w szczegółach trze
ba go będzie dostosować do współczesnej 
wiedzy o planecie i dokonać przynajmniej 
“kosmetycznych zabiegów”. Ale na razie 
musimy się zadowolić dotychczasowym 
modelem, który przewiduje istnienie niezbyt 
grubej -  jak na tak olbrzymią planetę -  atmo-
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sfery, lecz między nią a niżej leżącą warstwą 
ciekłego wodoru nie ma ostrego rozrgani- 
czenia, gdyż w odór już  od pewnej głęboko
ści stopniowo zaczyna się skraplać. Jeszcze 
głębiej, czyli bliżej środka planety przyjm u
je  postać m etaliczną, a w tej postaci -  jak  się 
przypuszcza -  doskonale przewodzi prąd 
elektryczny, co tłum aczyłoby istnienie po
tężnego pola m agnetycznego Jowisza. Gę
stość, ciśnienie i tem peratura planety oczy
wiście nadal wzrastają, w sam ym  zaś jej cen
trum najpraw dopodobniej znajduje się jądro, 
mające około 40 000 km średnicy i masę 
przynajm niej 10 razy w iększą od masy glo
bu ziem skiego. Tworzy je  przypuszczalnie 
nie tylko w odór i hel, lecz i takie związki, 
jak: SiO, M gO, Fe, FeS i FeO. W każdym 
razie na średnią gęstość jąd ra Jow isza przyj
m uje się 4 -  5 g/cm 3, ciśnienie m a tam wy
nosić około 50 M bar, a tem peratura docho
dzić do około 35 000 kelwinów. A zatem 
m ateria tworząca to jądro  musi występować 
w stanie ciekłym  lub przynajm niej plastycz
nym.

Czyżby w jądrze tej olbrzym iej planety 
tkw iła jedna z największych i najbardziej 
trudnych do rozw iązania jej tajem nic? 
W spom inaliśm y ju ż  o tym, że Jow isz wypro- 
m ieniow uje więcej energii niż jej otrzym uje 
od Słońca i -  jak  wykazują najnowsze bada
nia -  ten nadm iar prom ieniow ania wynosi 
7 0 -  100%, a więc nie są to znowu wcale tak 
m ałe ilości. I chociaż m amy tu do czynienia 
z najw iększą planetą U kładu Słonecznego, 
to je s t ona jednak  stanowczo za m ała na to, 
by w je j wnętrzu przebiegały reakcje term o
jądrow e i by one były źródłem  tego prom ie
niowania. Takie reakcje przebiegają we 
wnętrzu Słońca, ale tam tem peratura sięga 
35 m ilionów  kelwinów, ciśnienie dochodzi 
do 104 -  105 M bar, a gęstość materii wynosi

1 0 -  100 g/cm '. Takich warunków nie ma we 
wnętrzu Jowisza i wobec tego należy szukać 
innego rozwiązania zagadki, czym zresztą 
planetologowie od daw na się zajmują. Nie
stety, sprawa jest w yjątkowo trudna i prob
lem wciąż pozostaje otwarty, co oczywiście 
nie oznacza wcale, by nic robiono różnych 
“przym iarek” i by nie powstały przeróżne 
hipotezy na ten temat. Jedna z nich na przy
kład zakłada, że Jow isz ulega powolnej kon
trakcji grawitacyjnej i jego  promień każdego 
roku zm niejsza się o około 0,5 cm, a w wy
niku tego m echanizm u uwolniona zostaje 
pew na ilość ciepła. A może -  głosi druga 
hipoteza -  atmosfera tej olbrzym iej planety 
zawiera prawie dwukrotnie mniej helu niż 
go było -  według przyjętych założeń -  w 
prasłonecznej m gławicy. To zaś dowodziło
by, iż hel -  najbardziej lotna substancja -  
skrapla się i spływa do wnętrza Jowisza, wy
twarzając w tym procesie ogromne ilości 
energii. W  ostatnich latach pojawiło się jesz
cze jedno  wyjaśnienie, zakładające w ystępo
wanie we wnętrzu największej planety Ukła
du Słonecznego czegoś w rodzaju “zimnej 
fuzji” pomiędzy deuterem  a wodorem lek
kim. Być może już  najbliższa przyszłość po
każe, czy i ewentualnie która z powyższych 
hipotez jest bliższa prawdy. Nic m ożna też 
wykluczyć pojawienia się zupełnie innego 
rozw iązania tej frapującej zagadki.

Niektórzy uczeni dość krytycznie odno
szą się do najnowszego poglądu na temat 
pochodzenia owej “superaty” energetycznej 
Jowisza. Uważają po prostu, że wprawdzie 
chodzi tu o największą planetę Układu Sło
necznego, ale ich zdaniem jest ona stanow
czo za mała na to, by m ogła w niej zachodzić 
“zim na fuzja” deutcru i wodoru lekkiego*. 
Na razie są to jedynie teoretyczne rozważa
nia i wciąż czekamy na jakieś dane, które

* „Zim na fuzja” pom iędzy deuterem a wodorem  lekkim  m oże zachodzić -  zdaniem oponentów -  dopiero w  ta
kich obiektach, jak białe i brązowe karły.
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potw ierdzałyby lub przeczyły powyższem u 
zarzutowi. A  wbrew pozorom m a to ogrom 
ne znaczenie dla planetologii przynajmniej z 
dwóch następujących powodów: po pier
wsze -  “dodatni bilans energetyczny” wyka
zuje nie tylko Jowisz, lecz i pozostałe plane
ty grupy jow iszow ej, a po drugie -  pow sta
jące we wnętrzach tych planet ciepło najpra
wdopodobniej odpowiedzialne jest za różne 
zjaw iska w ich atm osferach, przede wszy
stkim za powstawanie w yjątkowo silnych 
wiatrów. I tak na przykład w głębszych war
stwach atmosfery Jow isza wieje on - j a k  wy
kazały pomiary dokonane przez przyrządy 
próbnika Galileo -  z prędkością 600 -  650 
km na godzinę, a w atm osferze odległego 
N eptuna -  co z kolei w ynika z danych otrzy
m anych za pom ocą sondy V oyager-2 -  pręd
kość wiatru bywa jeszcze większa. W  jed 
nym i drugim  przypadku trudno byłoby to 
wytłum aczyć jedynie oddziaływaniem  pro
m ieniowania słonecznego.

Planety grupy jow iszow ej różnią się m ię
dzy sobą rozmiarami, w ielkością mas, śred
nimi gęstościami i oczywiście intensywno
ścią nasłonecznienia. M ają jednak wiele 
wspólnych cech, bo przecież wszystkie czte
ry m ożna ostatecznie uważać za olbrzymie 
kule gazowe, atmosfery tych planet składają 
się głównie z wodoru i helu, cyrkulacja tych 
atm osfer odbywa się w prądach przem iesz
czających się równolegle do równika. 
Najwyraźniej widać to na Jowiszu, gdyż ze 
wszystkich wielkich planet krąży najbliżej 
Słońca i jest wyjątkowo dogodnym obie
ktem do obserwacji z Ziemi, a przy tym dość 
szybko wiruje wokół swej osi i jednego ob
rotu dokonuje w ciągu zaledwie 9,841 godzi
ny (odpowiada to 35 427 sekundom). Prądy 
atm osferyczne w ystępują na nim zarówno w 
pobliżu równika, jak  i w obszarach polar
nych, co przem awia za globalną cyrkulacją 
atmosfery Jowisza. Ciem niejsze z tych prą
dów zwiemy po prostu pasami, jaśniejsze

natomiast strefami. Podobną sytuację mamy 
na pozostałych planetach grupy jow iszow ej 
i -  co należy podkreślić -  prędkość porusza
nia się poszczególnych prądów nie jest jed 
nakowa, najwyraźniej zm ienia się na pogra
niczu danego pasa i sąsiadującej z nim stre
fy. N ajw iększe różnice obserwujemy na Sa
turnie (500 m/s) i N eptunie (800 m/s), naj
mniejsze zaś na Jowiszu (200 m/s) i Uranie 
(300 m/s). Zarówno w pasach, jak  i w stre
fach występują obłoki o owalnych kształ
tach, utrzym ujące się od kilku miesięcy do 
wielu lat. Najbardziej znanym tego typu 
utworem jest słynna W ielka Czerwona Pla
ma, obserwowana na Jowiszu już  co naj
mniej od 300 lat. M amy tu do czynienia z 
ogromnym wirem antycyklonalnym, który 
obraca się w okresie kilku dni i który przy
pomina gigantycznych rozmiarów łożysko 
kulkowe. A ponieważ podobne utwory wy
stępują nawet na Neptunie i jednocześnie w 
atmosferze tej planety obserwujem y prądy o 
największej prędkości, to są podstawy są
dzić, iż energia powstająca we wnętrzu tej 
planety ma większy wpływ na opisywane 
zjawiska od energii słonecznej. Neptun bo
wiem ze wszystkich planet grupy jow iszo
wej krąży najdalej od Słońca i dociera do 
niego najmniej prom ieniowania słoneczne
go.

O zjawiskach przebiegających w atm o
sferach w ielkich planet i o cyrkulacji tych 
atmosfer wciąż wiemy bardzo mało. M iejmy 
nadzieję, że po zakończeniu misji Galileo i 
po wnikliwej analizie danych uzyskanych w 
ramach tej misji sytuacja znacznie się popra
wi, przynajmniej jeżeli chodzi o atmosferę 
Jowisza. Niestety, do Urana i Neptuna na 
razie nie przewiduje się wysłania kolejnej 
sondy kosmicznej, toteż z konieczności m u
simy się zadowolić danym i, jakie na temat 
atmosfer tych planet uzyskano za pom ocą 
sondy Voyager-2 i teleskopu kosmicznego 
HST. Natom iast już za około siedem lat po-
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winniśm y dysponow ać nowymi inform acja
mi na tem at atm osfery Saturna, gdyż jeszcze 
w tym roku na spotkanie z tą planetą ma 
w yruszyć sonda Cassini, pod wielom a 
względam i przypom inająca sondę Galileo. 
A oto planowany “rozkład jazdy” misji Cas
sini:

6 X  1997 -  start z Ziemi (okno startowe 
kończy się 30 X);

25 IV 1998 -  pierwszy przelot koło Wenus; 
24 VI 1999 -  drugi przelot koło Wenus;

18 VIII 1999 -  przelot w pobliżu Ziemi;
30 XII 2000 -  przelot w pobliżu Jowisza;
26 VI 2004 -  dotarcie do Układu Saturna;

6 VI 2004 -  odłączenie od sondy próbnika 
Huygens i skierowanie go ku 
Tytanowi;

27 X I 2004 -  wtargnięcie próbnika Huy
gens do atmosfery Tytana.

Pluton

Czy nie za w cześnie m ów ić już  dziś coś 
konkretnego o atm osferze Plutona? Pytanie 
w pełni uzasadnione, bo przecież dotychczas 
nie był on badany za pom ocą sond kosm icz
nych, a naziem ne obserw acje teleskopowe 
są bardzo utrudnione, gdyż chodzi tu o 
obiekt krążący niemal na krańcach układu 
planetarnego Słońca. W  dodatku w ciąż nie 
wiadom o, czy Plutona należy traktować jak  
norm alną planetę, czy też za jako  były księ
życ N eptuna lub raczej -  ja k  się ostatnio co
raz częściej mówi -  pochodzący z pasa Kui- 
pera obiekt, z którego dopiero przy sprzyja
jących  okolicznościach m ogła powstać pla
neta? Ta ostatnia hipoteza w ydaje się być 
najbardziej praw dopodobna i zyskuje coraz 
więcej zwolenników.

Ale wym ienione wyżej wątpliw ości poja
wiły się po upływie pew nego czasu od 
szczęśliwego odkrycia Plutona. Do jego  po
szukiw ań - j a k  w iadom o -  przystąpiono zre
sztą w oparciu o założenie, że w tym rejonie 
U kładu Słonecznego istnieje dużo w iększa 
od Ziemi planeta i że swym oddziaływ aniem

grawitacyjnym  w ywiera pewne perturbacje 
zarówno w ruchu Urana, jak  i Neptuna. A tak 
duża planeta powinna posiadać atmosferę, 
toteż ju ż  od daw na zaczęto o tym rozmyślać 
i nawet podjęto obserwacje celem uzyskania 
bliższych danych na ten temat. Na razie takie 
m ożliwości dają jedynie zakrycia gwiazd 
przez planety, lecz nie są to zbyt częste zja
w iska i dotąd były tylko dwukrotnie wyko
rzystane do tego celu, przy czym po raz pier
wszy uczynił to Richard P. B i n z e 1 pod
czas zakrycia z 19 sierpnia 1985 roku słabej 
gwiazdy (zaledwie 12 wielkości gwiazdo
wej). Bardziej owocne okazało się zakrycie 
z 9 czerw ca 1988 roku, kiedy to Pluton prze
m ieszczając się na tle gwiazdozbioru Panny 
zakrył słabą gwiazdę (również 12 wielkości 
gwiazdowej), co m ożna było śledzić z tery
torium Australii, Nowej Zelandii i z połu
dniowej części Oceanu Spokojnego. A po
nieważ dość w cześnie je  przewidziano, do 
jego obserwacji przygotowano się bardzo 
starannie, zorganizowano kilka ekspedycji 
astronom icznych, wykorzystano nawet słyn
ne obserwatorium  latające Kuipera. Ale 
dzięki tym wysiłkom uzyskano m ateriał po
zwalający wyciągnąć ciekawe wnioski na te
mat atmosfery Plutona.

Przebieg zjawiska jednoznacznie prze
m awia za istnieniem  bardzo rzadkiej i -  jak  
się przekonamy -  nadzwyczaj egzotycznej 
atm osfery Plutona. Zakrywana gwiazda nie 
znikła od razu za jego tarczą, lecz przedtem 
jakby “zam igotała”, do czego niewątpliwie 
doszło w wyniku refrakcji i rozproszenia 
św iatła gwiazdy przechodzącego przez war
stwę tam tejszego “powietrza” . Początkowo 
spadek jasności gwiazdy był powolny, po
tem jednak jej jasność gwałtownie zaczęła 
się obniżać i w końcu gwiazda znikła, a pod 
koniec zjawiska wszystko przebiegało w od
wrotnej kolejności. W nikliwa analiza uzy
skanego podczas zakrycia materiału zdaje 
się dowodzić, iż atmosfera Plutona składa
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się z dwóch warstw: górnej i dolnej. Ta pier
wsza ma być bardziej przeźroczysta od dru
giej, przy czym  rozdziela je  dość ostra grani
ca, położona w odległości 1189 km od środ
ka planety. Światło planety zaczęło jednak 
słabnąć ju ż  w odległości 1462 km, a ponie
waż według najnowszych pomiarów pro
mień mierzy 1160 km, to jak  łatwo obliczyć 
-  tam tejsza atm osfera powinna m ieć ponad 
300 km grubości.

G ranica rozdzielająca atm osferę Plutona 
na dwie wspom niane części znajduje się na 
wysokości około 29 km względem jego po
wierzchni. W łaściwie nic więcej naje j temat 
nie potrafimy dziś powiedzieć, gdyż uczeni 
na razie dysponują zbyt skromnym materia
łem, aby wysuwać jakieś konkretne wnioski
o przyczynie tej gwałtownej zmiany w łaści
wości tamtejszej atmosfery. Najprościej by
łoby przyjąć, że dolna jej część ma większą 
gęstość od górnej, lecz w tym przypadku nie 
byłoby tak ostrego rozgraniczenia między 
obu warstwami. Nie znaczy to jednak  wcale, 
by nie podejm owano próby wyjaśnienia po
wyższego zjawiska i by nie powstały różne 
hipotezy na ten temat. I tak na przykład jedni 
uczeni zakładają, że w okresie przejścia Plu
tona przez peryhelium orbity dociera do nie
go więcej prom ieniow ania słonecznego i 
wtedy zamarzła na powierzchni planety sub
stancja paruje, uwolniony zaś w ten sposób 
gaz tworzy tam coś w rodzaju zawoju silniej 
pochłaniającego światło zakrywanej gwiaz
dy. Drudzy dla odmiany przyjm ują, iż w at
m osferze Plutona z nieznanych bliżej powo
dów występuje ostry skok temperatury, toteż 
tworzące ją  warstwy m ają różną zdolność 
rozpraszania światła. A zatem mielibyśmy tu 
do czynienia ze zjawiskiem przypom inają
cym  nieco scyntylację gwiazd na ziemskim 
niebie.

Na temat składu chemicznego i innych 
jeszcze właściwości atmosfery Plutona nie
wiele możemy dziś powiedzieć. W widmie

planety odkryto wprawdzie metan, ale to sa
mo nie może św iadczyć o tym, by gaz ten 
stanowił główny składnik jej atmosfery. 
Bardzo możliwe, że -  podobnie jak  atm osfe
ra Trytona -  zaw iera ona duże ilości azotu, 
lecz ten dla odmiany jest trudny do wykrycia 
m etodą spektroskopową. To samo w zasa
dzie m ożna powiedzieć o cięższych gazach, 
takich jak  na przykład argon, tlenek węgla i 
tlen, które w atm osferze Plutona mogą wy
stępować w nikłych ilościach i już przez to 
samo są prawie niemożliwe do zaobserw o
wania z ziemi. W  każdym razie dziś m oże
my powiedzieć tylko tyle, że gdyby tam tej
sza atmosfera była izoterm iczna i składała 
się wyłącznie z metanu, wówczas tem pera
tura planety powinna wynosić około 67 kel
winów. Jest to wystarczająca temperatura, 
aby zamarzły metan “parow ał” i tworzył ga
zową otoczkę wokół planety. Gdyby jednak 
tam tejsza atm osfera składała się wyłącznie z 
azotu, to tem peratura na Plutonie musiałaby 
wynosić co najmniej 117 kelwinów, gdyż 
dopiero w takiej tem peraturze zamarzły azot 
może sublimować Już te dwa przykłady do
wodzą, jak  różne możliwości mogą tu w ystę
pować i jak  trudne zadanie m ają uczeni do 
wykonania. Jedno zdaje się nie ulegać wąt
pliwości -  Pluton posiada atmosferę, co w y
nika nie tylko z przebiegu zakrycia gwiazdy 
przez jego tarczę, ale i z obserwacji dokona
nej w roku 1994 za pomocą teleskopu kos
micznego HST. Obserwacje takie będą 
oczywiście nadal kontynuowane i być może 
ju ż  w niezbyt odległej przyszłości dowiemy 
się czegoś więcej o tej niezwykłej atm osfe
rze, a przynajmniej o jej składzie chem icz
nym. W edług dotychczasowych obserwacji
i wnikliwej analizy uzyskanych wyników 
m a ona następujące parametry:
Ciśnienie przy powierzchni planety (Pa) 3 - 1 0  
Temperatura na powierzchni planety (K) . 58 
Podstawowe składniki atmosfery . . CH4, N2
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Istnienie atm osfery Plutona dobrze tłu
m aczy jego dość dużą jasność. Albedo tej 
planety jest przecież aż 7 razy większe niż 
albedo naszego Księżyca, co na pierwszy 
rzut oka może w ydaw ać się niezrozumiałe, 
ponieważ pokryw ający planetę lód metano
wy w ciągu w ielu milionów lat powinien 
ściem nieć w w yniku reakcji chemicznych 
w yw ołanych nadfioletow ym  prom ieniowa
niem Słońca i prom ieniow aniem  kosmicz
nym. Pluton tym czasem  ma stosunkowo ja s
ną pow ierzchnię i fakt ten zdaje się sugero
wać, że posiada on atm osferę tylko w okre
ślonym czasie. Pojaw ia się ona przypusz
czalnie około 20 -  40 lat przed przejściem 
planety przez peryhelium  orbity, kiedy do jej 
powierzchni dociera w ystarczająca ilość cie
pła słonecznego, aby pokrywający ją  lód me
tanowy m ógł w ysublim ow ać i utworzyć wo
kół niej rzadką atm osferę. M niej więcej 2 0 -  
40 lat po przejściu przez peryhelium  klimat 
Plutona ponow nie staje się chłodny, unoszą
cy się do tej pory nad jego  pow ierzchnią gaz 
znowu zam arza i pod postacią śniegu na nią 
opada, tworząc w ten sposób zupełnie św ie
żą pokryw ę lodow ą. M ożna zatem powie
dzieć, że najpóźniej około 2030 roku Pluton 
utraci atm osferę (przez peryhelium  prze
szedł 5 w rześnia 1989 roku) i że pojawi się 
ona znowu podczas kolejnego powrotu pla
nety do Słońca (nastąpi to dopiero około 
2200 roku).

Czy i w jak iej m ierze te założenia są słu
szne przekonam y się m oże dopiero na po
czątku drugiej dekady XXI stulecia. Uczeni 
am erykańscy rozw ażają bowiem  m ożliwość 
realizacji eksperym entu astronautycznego, 
który nosi nazw ę “Pluto Express” , a który 
przewiduje w ysłanie w roku 2001 dwóch 
sond kosm icznych w kierunku Plutona. M a
ją  one dotrzeć do celu już  w roku 2010 i 
przekazać na Z iem ię zarówno obrazy tej pla
nety, jak  i okrążającego ją  Charona. Powin
ny być na nich w idoczne szczegóły o średni

cy około 1 km, ponieważ w odstępie pół ro
ku zbliżą się one do Plutona zaledwie na 
odległość 15 000 km. Uczeni za pom ocą 
tych sond spodziewają się uzyskać wiele in
nych informacji o planecie, o składzie i gę
stości jej atmosfery, o procesach w niej prze
biegających. Tak więc może dopiero za kil
kanaście lat będziemy mogli w pełni zaspo
koić swoją ciekawość.

Księżyce wielkich planet

Nasz artykuł nie byłby kompletny bez 
krótkiego choćby om ówienia atm osfer nie
których księżyców wielkich planet. Rozpo
czynam y od lo, najbardziej wewnętrznego z 
galileuszowych księżyców Jowisza, pod 
względem  rozm iarów, masy i średniej gęsto
ści zbliżonego do naszego Księżyca. W 
przeciw ieństw ie do niego nie jest on jednak 
ju ż  całkiem martwym globem, wciąż są na 
nim czynne wulkany, które zniwelowały po
wierzchnię tego księżyca i usunęły z niej 
wszelkie ślady “wielkiego bom bardowania” 
sprzed trzech m iliardów lat. A ponadto Io 
posiada nietypową atmosferę, w jakim ś sto
pniu przypom inającą atmosferę M erkurego, 
zawierającą atomy i jony siarki i tlenu. Część 
z nich uwolniona zostaje ze skorupy księży
ca pod wpływem zderzeń z protonami i ele
ktronam i pochodzącymi z magnetosfery Jo
wisza. Ale atm osferę tę tw orzą przede wszy
stkim molekuły wyrzucane podczas erupcji 
w ulkanicznych, do których -  jak  o tym 
św iadczą badania dokonane przez sondy 
Voyager i sondę Galileo -  dość często do
chodzi. Jest to oczywiście bardzo rzadka at
mosfera, chociaż jej gęstość najprawdopo
dobniej nieustannie się zmienia. W  każdym 
razie przeciętne jej ciśnienie przy powierz
chni Io ocenia się zaledwie na około 10'3 Pa.

Dużą niespodzianką było odkrycie na po
czątku 1995 roku tlenowej atmosfery Euro
py. Jest to pierwszy i jak  dotąd jedyny sate-



46 U R A N IA 2/1997

lita w Układzie Słonecznym , posiadający at
mosferę o takim osobliwym  składzie chem i
cznym. Do tej pory przyjm owano, że tlen 
oprócz naszej planety występuje w nikłych 
ilościach jedynie na W enus i na M arsie, to
też odkrycie go w atm osferze Europy uzna
no za wielkie wydarzenie, przynajmniej dla 
planetologii. Gęstość tej atmosfery jest 
oczywiście bardzo mała, ciśnienie wywiera
ne przez nią przy powierzchni Europy oce
nia się zaledwie na jedną stum ilionową 
część ciśnienia, jak ie przy powierzchni Z ie
mi wy wiera jej atmosfera. Ale to ma już  dru
gorzędne znaczenie, uczonych o wiele bar
dziej interesuje samo pochodzenie tej atm o
sfery, składającej się niemal wyłącznie z tle
nu. W  związku z tym wypada przypomnieć, 
że Europa m a wprawdzie rozmiary zbliżone 
do rozm iarów naszego Księżyca, lecz znacz
nie ustępuje mu wielkością masy i średniej 
gęstości. A przy tym jej powierzchnia jest 
gładka, tworzy ją  warstwa popękanego lodu, 
przez co przypom ina ziemskie kry arktycz- 
ne. Są zaś podstawy przypuszczać, że siły 
pływowe Jowisza i pozostałych trzech księ
życów galileuszowych mogą na tyle ogrze
wać wnętrze Europy, by jej skorupa po pro
stu pływała na podskórnym  oceanie i by 
przez powstające w niej pęknięcia na pow ie
rzchnię wydostawała się woda. Tu oczywi
ście natychmiast sublimuje, para wodna 
równie prędko zostaje rozłożona przez nad
fioletowe prom ieniowanie Słońca na podsta
wowe składniki, przy czym lekki wodór od 
razu umyka w przestrzeń m iędzyplanetarną, 
a cięższy tlen przez jakiś czas unosi się nad 
księżycem i tworzy jego rzadką atmosferę.

Czy tak jest istotnie przekonamy się może 
już  w najbliższej przyszłości. W  ramach mi
sji Galileo uzyskano już sporo m ateriału na 
ten temat i jest on obecnie wnikliwie anali
zowany w wielu ośrodkach naukowych, to
też w każdej chwili m ożna oczekiwać ogło
szenia rewelacyjnych wyników. A przecież

to jeszcze nie koniec misji, w roku 1997 son
da Galileo ma parę razy zbliżyć się do Euro
py (20 lutego, 4 kwietnia i 6 listopada). 
Szczególnie interesujące powinno być naj
bliższe z tych spotkań, gdyż podczas niego 
odległość między sondą a księżycem ma w y
nosić zaledwie 588 km. Należy więc liczyć 
na uzyskanie interesujących danych o atm o
sferze Europy i obrazów jej powierzchni o 
wyjątkowo dużej sile rozdzielczej.

Io i Europa w porównaniu z Ziem ią posia
dają jedynie namiastki atmosfer. Nie można 
tego powiedzieć o atmosferze Tytana, naj
większego księżyca Saturna i drugiego co do 
wielkości księżyca w Układzie Słonecznym. 
Jednak w danym przypadku nie rozmiary te
go obiektu są najważniejsze, bo o szczegól
nie dużym zainteresowaniu uczonych tym 
księżycem zadecydowała jego atmosfera. Jej 
istnienie wprawdzie przewidywano już  daw 
no, linie metanu w widmie Tytana po raz 
pierwszy zaobserwował Gerard P. K u i p e r 
w roku 1944, ale temu sławnemu astronom o
wi nawet przez myśl nie przeszło, iż księżyc 
ten może mieć tak gęstą atmosferę. Interesu
jące jest przy tym, że -  podobnie jak  ziemska 
atm osfera -  składa się ona głównie z azotu. 
Ciśnienie przy powierzchni Tytana jest -  jak  
już wspomniano -  wyjątkowo duże, a w każ
dym razie około półtora raza większe niż 
przy powierzchni Ziemi. Na wysokości oko
ło 50 km zalega warstwa obłoków składają
cych się przede wszystkim z kropelek azotu 
i ona powoduje, że wobec atmosfery Tytana 
nawet kamery Voyagerow okazały się zu
pełnie bezsilne. Z  tego też powodu o powie
rzchni tego księżyca prawie nic nie wiemy, 
nie potrafimy również nic konkretnego po
wiedzieć o pochodzeniu jego atmosfery. Nie 
można jednak wykluczyć, że na Tytanie ist
nieją czynne wulkany lub że wygasły one 
stosunkowo niedawno. Coś więcej na ten te
mat będziemy mogli dowiedzieć się dopiero 
po roku 2004, kiedy to -  jak  się planuje -  do
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do układu Saturna dotrze sonda Cassini i kie
dy odłączy się od niej próbnik Huygens, któ
ry w targnie do atm osfery Tytana i będzie ją  
badał przez ponad dwie godziny. A na razie 
m uszą nam w ystarczyć uzyskane za pom ocą 
V oyagerow  następujące dane o tej atm osfe
rze:

Ciśnienie przy powierzchni księżyca (Pa)
........................................................1,5 x l 0 3

Temperatura na powierzchni księżyca (K) . 95 
Główne składniki atmosfery

.................................. N(90-99%), H, He, CH4
Inne składniki a tm o s f e r y ......................... 10‘4

Do om ów ienia pozostała nam jeszcze at
m osfera Trytona. W brew oczekiwaniom  jest 
to niewielki obiekt, gdyż według nazie
mnych obserw acji teleskopowych miał mieć 
około 5000 km  średnicy, a w rzeczywistości

-  co wykazały pomiary wykonane za pomo
cą Voyagera -  2 -  ma rozmiary i m asę zbli
żone do Plutona. Krótko mówiąc -  oba obie
kty posiadają wiele cech wspólnych i wszy
stko przem aw ia za tym, że oba pochodzą z 
pasa Kuipera. Być może przed m ilionam i lat 
zbliżył się do N eptuna i został uwięziony w 
jego polu grawitacyjnym , by z czasem  stać 
się jego  księżycem. Dziś obiega planetę nie
mal po kolistej orbicie, choć porusza się ru
chem wstecznym, w czym być może należy 
dopatrywać się siły napędzającej wulkanizm 
tego niewielkiego przecież księżyca. Odkry
te na Trytonie wulkany przypom inają raczej 
jakieś gigantyczne gejzery i uwolnione pod
czas tych erupcji gazy tworzą tam tejszą at
mosferę.

KRONIKA

Planetoida (7000) Curie

N iedaw no M iędzynarodow a U nia A stro
nom iczna nadała planetoidzie o num erze ka
talogowym  7000 nazwę Curie dla uczczenia 
M arii S k ł o d  o w s k i e j  - C u r i e i je j m ę
ża Piotra C u r i e .  U tarł się zwyczaj, że na
zwami planetoid o “okrągłych” numerach 
upam iętnia się osoby lub instytucje szcze
gólnie zasłużone w dziejach ludzkości lub w 
rozw oju astronom ii. Przypom nijm y nazwy 
pierw szych sześciu planetoid, których nu
mery kończą się trzem a zeram i: 1000 -  Piaz- 
zia (G. P i a z z i odkrył pierw szą planetoidę 
w dniu 1 stycznia 1801 roku), 2000 -  Her- 
schel (F.W . H e r s c h e l  -  wybitny astro
nom angielski przełom u XV III i X IX  wie
ku), 3000 -  Leonardo (da V i n c i  -  jeden  z 
najw iększych artystów  Renesansu, a jedno
cześnie w ybitny naukowiec, technik, filo
zof), 4000 -  H ipparchus (najw iększy astro
nom starożytnej G recji), 5000 -  IAU (ang.

International Astronomical U n io n -M ięd z y 
narodowa Unia Astronom iczna), 6000 -  
United N ations (ang. nazwa Organizacji Na
rodów Zjednoczonych). Cieszy nas, że do 
tego grona dołącza wybitna polska uczona, 
dwukrotna laureatka nagrody Nobla.

Planetoida (7000) Curie została odkryta 6 
listopada 1939 roku w Uccle przez F. R i -  
g a u x  otrzym ując początkowe oznacznie 
1939 VD. Kilka miesięcy temu H. K a n e -  
d a  zidentyfikował ją  z obiektam i 1966 UE, 
1974*WE1 i 1983 AG i stwierdził, że kilka 
obserwacji nieznanej planetoidy w ykona
nych w 1996 roku też dotyczy tego obiektu. 
N a podstawie 28 obserwacji wykonanych w 
5 opozycjach obejmujących przedział czasu 
od 1939 do 1996 roku G. W i l l i a m s  wy
znaczył orbitę Curie. Jest ona typowym 
obiektem  głównego pasa planetoid. Obiega 
Słońce w okresie 3.87 roku po torze elipty
cznym  o m im ośrodzie 0.26 położonym  w
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płaszczyźnie nachylonej do płaszczyzny 
ekliptyki pod kątem prawie 10°. W ielka pół- 
oś je j orbity wynosi 2.46 j.a. Jasność absolut
ną Curie oceniono na 12.9 mag.

K.Z.

Śmierć sławnych astronomów

Niedawno zmarli dwaj am erykańscy 
astronom owie dobrze znani miłośnikom 
astronom ii na całym świecie.

W dniu 17 stycznia 1997 roku w wieku 90 
lat zakończył pracowite życie Clyde T o m 
b a u g h ,  który w 1930 roku -  jeszcze jako 
astronom -am ator -  odkrył Plutona. C zytel
nicy Uranii pam iętają zapewne jego uśm ie
chniętą twarz ze zdjęcia reprodukowanego 
w numerze marcowym z 1995 roku (na stro
nie 80), w którym opublikowaliśm y artykuł 
S.R. Brzostkiewicza pt. “W spom nienia od
krywcy Plutona” . Otoczony sławą odkrywcy 
dziewiątej planety Układu Słonecznego pra
cował początkowo w Obserwatorium  Lo- 
wella we Flagstaf, a w latach pięćdziesiątych 
jako  konstruktor przyrządów optycznych do 
śledzenia pierwszych sztucznych satelitów 
Ziemi w ramach szybko rozwijającego się w 
Stanach Zjednoczonych nowego programu 
badań kosmicznych. Później poświęcił się 
całkowicie nauczaniu astronomii na uniwer
sytecie stanowym w Las Cruces (New M exi

co). Jego ciekawą postać utrwalił David Le
vy w książce biograficznej pt. Clyde Tomba
ugh: D iscoverer o f  Planet Pluto wydanej w 
1991 roku przez Uniwersytet Arizoński w 
Tucson.

W dniu 20 grudnia 1996 roku zmarł na 
zapalenie płuc Carl S a g a n  mając zaledwie 
62 lata. Był profesorem Cornell University 
w Ithaca (New York). Ale przede wszystkim 
był niezrównanym popularyzatorem astro
nomii potrafiącym  zapalić chyba każdego 
swym umiłowaniem W szechświata, sztuką 
ukazywania jego niezwykłości, um iejętno
ściami literackimi. Był powszechnie znany 
przede wszystkim z audycji telewizyjnych 
“Kosm os” , ale także dzięki poczytnym 
książkom, z których ostatnia, o frapującym 
tytule Błękitna kropka, ukazała się właśnie w 
polskim tłum aczeniu staraniem wydawnic
twa Prószński i S-ka. Przypomnijm y, że Carl 
Sagan jest autorem słynnego obrazka będą
cego przesłaniem  ludzkości do ewentual
nych cywilizacji pozaziemskich, um ieszczo
nego na sondach kosmicznych Pioneer i 
Voyager, które po wystrzeleniu z Ziemi w 
latach siedem dziesiątych i pełnym sukcesów 
przeleceniu przez układ planetarny poszybo
wały w przestrzeń międzygwiazdową.

K.Z.

OBSERWACJE

Obserwacje komety C/1996 B2 
(Hyakutake) w Sekcji Obserwatorów 
Komet PTMA

Kometa C/1996 B2 (Hyakutake) została 
odkryta na granicy gwiazdozbiorów Hydry i 
W agi 30 stycznia 1996 przez japońskiego 
m iłośnika astronom ii Yuji H y a k u t a k e ,  
jako  mgiełka o jasności 9- 10m. W momencie 
odkrycia kometa znajdowała się za orbitą

Marsa, lecz wkrótce stało się jasne, że pod 
koniec m arca znajdzie się w tym miejscu 
swojej orbity, która położona jest najbliżej 
orbity Ziemi. Co więcej, w tym samym cza
sie będzie tam także Ziemia! Tak więc stała 
się ona największym “przebojem ” niebie
skim pierwszej połowy tego roku, “przebija
ją c ” nawet zbliżającą się kometę H ale’a- 
Boppa.
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Kom eta H yakutake była kometą pod w ie
lom a w zględam i wyjątkową. Przede wszy
stkim  była to pierw sza od dwudziestu lat ko
m eta w yraźnie (nawet z miasta) w idoczna 
gołym  okiem . Po drugie, była to najbliżej 
przelatująca Ziem i od ponad czterystu lat 
“klasyczna” (czyli obdarzona warkoczem ) 
kometa. Po trzecie am atorzy, którzy obser
wowali kom etę Hyakutake po 22 kwietnia, 
mieli w yjątkow ą okazję obserwować obiekt 
znajdujący się wewnątrz orbity M erkurego! 
Jednocześnie, w mom encie swojego m aksy
m alnego zbliżenia do Ziemi i jednocześnie 
m aksym alnej jasności, kom eta dla obserw a
tora na półkuli północnej (czyli także w Pol
sce) znajdow ała się w pobliżu zenitu w środ
ku bezksiężycow ej (!) nocy. T rudno w yob
razić sobie lepsze warunki obserwacyjne. 
R ozpoczynający się wtedy okres wspaniałej 
pogody zaow ocow ał olbrzym ią liczbą wy
konanych obserw acji. N iew ątpliw ie kometa 
C / l996 B2 (Hyakutake) zasłużyła na to, aby 
być nazw aną “W ielką Kometą 1996” .

Spraw ozdania z obserwacji komety 
C/1996 B2 (Hyakutake) otrzym aliśm y od 71 
członków  SOK, którzy wykonali łącznie 
1048 ocen jasności, 989 ocen stopnia kon
densacji, 970 pom iarów średnicy otoczki 
oraz 697 obserw acji warkocza. Jest to więc 
rekordow a kom eta w historii SOK, jeśli cho
dzi o liczbę obserwatorów . Jeśli chodzi o 
liczbę obserw acji, ustępuje jedynie komecie 
L evy’ego sprzed kilku lat. A oto autorzy nie
których “rekordów ” :

pierwsza obserwacja (2 6 II 1996)
.................................................. -  Janusz Płeszka

ostatnia obserwacja (25 IV 1996)
.................................................. -J an u sz  Płeszka

najdłuższa seria (26 II 1 9 9 6 -2 5  IV 1996) 
.................................................. -  Janusz Płeszka

najwięcej nocy obserwacyjnych: 36
. . . .  -  Janusz Płeszka, Kazimierz Czemis

T abela 1 zaw iera nazwiska 71 osób, które 
nadesłały nam raporty z obserwacji.

Tabela 1

Obserwator Miejscowość Użyty sprzęt

Ricardas Balciunas Ignalina (Litwa) E, B50.L110

Jarosław Bandurowski Zabrze E, B50, B60

Leszek Benedyktowicz Kraków B30, B60

Wojciech Burzyński
Czarna

Białostocka
E, B46, R70

Władysław Chmielewski Ocean Atlantycki B50

Franciszek
Chodorowski

Kolonia Księżyno E, B30

Grzegorz Ciura Górki E, B35

Ryszard Cnota Puławy B50

Grzegorz Czepiczek Częstochowa B60,B50

Grzegorz Czerepko Mońki L67

Wiesław Czerniewski Starachowice B50

Kazimierz Czernis Wilno (Litwa) E„B50, B110

Jrgen Danielsson
Farjestaden
(Szwecja)

E, B80

Andrej Dementjev Wilno (Litwa) E, B50

Oskar Dereń Wrocław B50

Grzegorz Duszanowicz
Sztokholm
(Szwecja)

E, B50

Tomasz Fajfer Toruń B50

Mariusz Gamracki Rzeszów E„B45

Darius Gasiunas Maisiagola (Litwa)
E, R50, 

R120, L340

Katarzyna Gniazdowska Wyszków E, B40, B60

Radosław Grochowski Świdnica E, B50

Jarosław Grolik Woźniki L67, B50

Paweł Grzywak Świdnica B30

Ireneusz Janicki Wadowice B60

Marcin Jarski Obliżniak R50

[ Krzysztof Kamiński Poznań B50

Timo Karhula
Vasteras
(Szwecja)

E, B50, B80

Krzysztof Kida Elbląg
E, B60, R50, 

R66

Grzegorz Kiełtyka Krosno B50

Michał Kodczak Sanok B35.L90

Szymon Kołodziej Mielec E, B40
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Janusz Kosiński Wyszków
E, B30, B40, 
B50, M150

Piotr Kowal Kraków B60

Tomasz Kowalczyk Świdnica B30

Arunas Kucinskas Moletai (Litwa) E

Tomasz Krzyt Warszawa E, B30, L65

Maciej Kwinta Kraków E, R80

Jerzy Marcinek Lublin B40, B50

Leszek Marcinek Lublin B50

Lesław Materniak Krosno B50

Paweł Musialski Zabrze R50, B24

Arkadiusz Olech Pruszcz Gdański B50, B70

Robert Olech Pruszcz Gdański B70

Vaclovas Pakalniskis Plunge (Litwa) E

Mieczysław Paradowski Lublin
E, R90, B50, 

B35, B80

Marek Piotrowski Świdnik
B36, B50, 

L150

Janusz Płeszka Kraków
E, B66, 

B100, B50, 
M350

Jerzy Rafalski Toruń E.B60

Maciej Reszelski Szamotuły E, R50,L250

Robert Artur Sankowski Sochaczew E, B50.L110

Łukasz Sanocki Wola Dębowiecka B36, M100

Paul Schlyter
Uppsala

(Szwecja)
E, B50, B80

Michał Siwak Burzyn E, B50

Ryszard Siwiec Szczecin B60

Krzysztof Skowron Kraków E, B60

Wiesław Słotwiński Łańcut B50

Krzysztof Socha Kolonia Piórków E, B80, B60

Jerzy Speil Wałbrzych E, B50

Domas Steponenas Anyksciai (Litwa) E, B60

Robert Szczerba Sieradz R50

Maciej Szelągowski Gdańsk B30

Stanisław Szumowicz Pilzno E, B50

Tomasz Ściężor Kraków
E.B100, 
B50, B60

Mariusz Świętnicki Zręcin
B50, L250, 

R65

Vitalis Vasylius Wilno (Litwa) B50

Johann Warell
Uppsala

(Szwecja)
E, B80, L445

Tomasz Weselak Okonin Osada E, B50

Robert Włodarczyk Częstochowa B40, L70, R5

Mariusz Zbrzeźniak Pruszków E, B50, B25

Oznaczenia: E -  gołe oko, B -  lornetka, R -  refra- 
ktor, L -  newton, M -  maksutow, Liczby oznaczają 
średnicę instrumentu w milimetrach. Nie zamiesz
czono nazwisk osób, których obserwacje uznano 
za niewiarygodne.

Przegląd wyników tradycyjnie rozpo
czniemy od analizy krzywej blasku. Wyko
rzystano wszystkie 1048 obserwacje na
szych obserwatorów. Na rys. 1 a przedsta
wiono postać podstawową krzywej -  wszy
stkie oceny jasności sprowadzone do stan
dardowej średnicy teleskopu 6.84 cm przed
stawione są w funkcji czasu. Kometa była 
obserwowana w Polsce wyłącznie przed 
przejściem przez peryhelium, tak więc jej 
jasność systematycznie rosła. Nakładający 
się na ten efekt duży wzrost jasności widocz
ny pod koniec marca związany jest z przej
ściem w pobliżu Ziemi Zaznaczono zarówno 
obserwowaną krzywą jasności (linia ciągła), 
jak też przewidywaną (linia przerywana). 
Różnice jasności komety widzianej oczyma 
różnych obserwatorów osiągają aż 2m, co 
jest związane z trudnościami w ocenie jasno
ści komety o dużej średnicy kątowej i dużej 
jasności (brak dobrych gwiazd porównania), 
jak też z silnym wpływem jakości miejsca 
obserwacji (np. miasto). Z wykresu tego wy
nika, że maksymalną jasność równą w przy
bliżeniu 0m zaobserwowano 25 marca, czyli 
w dniu, w którym kometa znajdowała się 
najbliżej Ziemi, w odległości zaledwie 
0.1024 j.a.

W celu uchwycenia ogólnego sensu 
zmian blasku komety należy oczyścić krzy
wą blasku z fałszującego wpływu zmiennej 
odległości komety od Ziemi, co jest istotne 
zwłaszcza w przypadku omawianej komety
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D ata [JO]
2450140 2450150 2450160 2450170 2450160 2450190 2450700

Rys. I. a) Krzywa zm ian jasności komety C / l996 B2 
(H yakutake) utw orzona na podstawie 1048 obserwacji 
w ykonanych przez członków Sekcji Obserwatorów Komet 
PTM A , b) jasność komety zredukow ana do stałej odległości 
obserw atora od komety (1 AU), oraz przedstawiona w funkcji 
różnicy logarytm ów  odległości komety (r) od peryhelium (ro).

w związku z jej bliskim przelotem w pobliżu 
Ziemi. Tradycyjnie robimy to odejmując od 
obserwowanej jasności otoczki pięciokrotny 
logarytm odległości kometa-Ziemia, wyra
żonej w jednostkach astronomicznych. Ten 
zabieg ma sens taki, jak gdyby pomiary jas
ności komety były przeprowadzane w stałej 
odległości 1 j. a. od niej. Zmieniamy również 
oś odciętych krzywej blasku, zastępując datę 
różnicą logarytmów odległości komety od 
Słońca w danym momencie i odległości ko
mety od Słońca w peryhelium. Tak prze
kształcona krzywa zmian blasku pokazana 
jest na rys. Ib.

Wyraźnie widać, że otrzymany zbiór pun
któw można zobrazować poprzez dwa od
cinki o różnym współczynniku kierunko
wym. Zmiana nachylenia (spowolnienie 
tempa wzrostu jasności komety) nastąpiła 
około 7 kwietnia. W tym także czasie zanik

nął charakterystyczny, rzutujący się na tło 
warkocza, “jet” materii, a także wystąpiły 
inne cechy spadku aktywności komety.

Dopasowując otrzymane zależności do 
klasycznej formuły:

m = H(0) + 5 log A + 2.5n logr 
gdzie:
m -  jasność obserwowana,
H(0) -  jasność absolutna (1 j.a. od Słońca i 1
j. a. od Ziemi),
r -  odległość od Słońca,
n -  czynnik określający aktywność komety,
otrzynaliśmy:
Przed 7 kwietnia: 

tf(0) = 5,8m± 0 .1 m 
n = 3.4 ±0.1 

Po 7 kwietnia:
H(0) = 5.3m± 0 .1 m 
n = 2.3 ± 0.2
Jak widać, aktywność komety reprezen

towana przez czynnik n, rzeczywiście spad
ła. Co ciekawe jednak, wydaje się, że wzros
ła jasność absolutna jądra. Ponieważ niemo
żliwy jest wzrost średnicy jądra, oznacza to, 
że wzrosło jego albedo, czyli powierzchnia 
jądra (albo jego bezpośrednie otoczenie) po
kryła się świeżą, jasną materią.

Oznacza to, że kometa Hyakutake była 
obiektem o stosunkowo jasnym jądrze. Przy
pominamy, że czynnik n dla większości ko
met przyjmuje się równy od 4.0 do 6.0, tak 
więc n -  3.4, a później 2.3 wskazuje na ko
metę raczej mało aktywną. Jest to zgodne z 
faktem, praktycznego braku składowej pyło
wej warkocza. W wyniku sondowań radaro
wych zmierzono średnicę jądra równą około 
1 km, czyli bardzo małą. Duża jasność abso
lutna w połączeniu z tym faktem wskazuje tak
że na duże albedo (zdolność odbijającą) jądra.

Obserwacje komety wykonane z półkuli 
południowej, po przelocie w pobliżu Słońca, 
wykazały, że jej jasność była mniejsza, niż 
oczekiwano, toteż dla tamtejszych obserwa
torów nie była obiektem widowiskowym.
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Oata [JD]
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Rys. 2. a) Zmienność średnicy kqtowej otoczki komety C /l 996 
B2 (Hyakutake) w czasie, b) średnica liniowa głowy komety w 
funkcji odległości od Słońca.

Pom iar średnicy kątowej głowy komety 
jest dla obserwatora zawsze zadaniem trud
nym, zależnym m. in. od warunków obser
wacyjnych, pogody, czułości oka itd. W 
przypadku komety Hyakutake możemy wy
korzystać dużą ilość m ateriału obserwacyj
nego, co pozwala na określenie m aksym al
nej widzianej średnicy komety. Jeżeli popro
wadzi się obwiednię pomiarów średnicy ko
mety, otrzym amy zmiany maksymalnej ob
serwowanej średnicy w czasie (rys. 2a). Jak 
należało się spodziewać, średnica głowy ko
mety osiągnęła wartość m aksym alną równą 
aż 100’ (ponad trzykrotną średnicę tarczy 
Księżyca!) w czasie przelotu komety w po
bliżu Ziemi, a następnie systematycznie m a
lała. Po przeliczeniu średnicy kątowej na li
niową, uwzględniając zmiany odległości ko
mety od Ziemi, okazało się, że średnica li
niowa głowy komety w funkcji odległości 
od Słońca była stała i wynosiła 650 tys. km 
(rys. 2 b). Należy jednak pam iętać o tym, że

Oata (JO]
2450140 2450150 2450160 2450170 2450180 2450190 2450200

Rys. 3. a) Zm ienność długości warkocza komety C /l 996 B2 
(Hyakutake) w czasie, b) długość w arkocza komety w funkcji 
odległości od Słońca.

w pobliżu Słońca średnica głowy była z 
pewnością zaniżana, tak więc m ożna przy
puszczać, że w pobliżu peryhelium była ona 
większa.

N iewątpliwie najbardziej efektownym 
elem entem  komety je st jej warkocz. W  przy
padku komety Hyakutake pow ierzchniowa 
jasność warkocza była niska, tak więc jego 
piękno można było ocenić jedynie obserw u
jąc  kometę z dala od sztucznych źródeł 
światła.

W przypadku komety Hyakutake, analo
gicznie jak  dla średnicy głowy, możemy w y
korzystać dużą ilość m ateriału obserw acyj
nego. Jeżeli poprowadzi się obwiednię po
miarów długości warkocza, otrzymamy 
zmiany maksym alnej obserwowanej długo
ści w czasie (rys.3 a). Jak znów należało się 
spodziewać, długość warkocza komety 
osiągnęła wartość m aksym alną rów ną ponad 
50° (!) w czasie przeloty komety w pobliżu 
Ziemi, a następnie system atycznie malała.
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Należy jednak ponownie zwrócić uwagę na 
zaniżanie długości warkocza w pobliżu 
Słońca, co wyraźnie widać po przeliczeniu 
średnicy kątowej na liniową, uwzględniając 
zmiany odległości komety od Ziemi (rys. 3 
b). Okazało się, że długość warkocza rosła, 
osiągając ponad 50 min km w pierwszych 
dniach kwietnia, a następnie zaczęła spadać. 
Ten właśnie efekt trzeba wiązać z trudnością 
obserwacji warkocza w blasku zorzy wie
czornej nisko nad horyzontem. Interesujący 
jest także wykres ilustrujący zmienność cza
sową kąta pozycyjnego warkocza PA w cza
sie (rys. 4). Widoczny jest przelot komety w 
pobliżu północnego bieguna niebieskiego 27 
marca, skutkujący radykalną zmianą PA.

Tradycyjnie trudnym zadaniem jest także 
ocena stopnia kondensacji głowy DC. W na

Data [JD]
2450140 2450150 2450160 2450170 2450180 2450190 2450200

Dala 1996

Rys. 4. Zm iany kąta pozycyjnego w arkocza komety C /l 996 B2 
(H yakutake) w czasie.

Data [JD]

Data 1996

Rys. 5. Zm iany stopnia koncentracji DC komety C /l 996 B2 
(H yakutake) w czasie.

szym przypadku wydaje się, że rósł on od 
około 4 w końcu lutego do około 7 pod ko
niec kwietnia (rys. 5). Kometa C/1996B2 
(Hyakutake) była rekordową kometą w dzie
jach SOK. Wprawdzie nie pobiła komety 
Levy’ego pod względem liczby obserwacji, 
jednak była rekordzistką w liczbie obserwu
jących ją  członków SOK (71), którzy nade
słali obserwacje. Efektowny wygląd i duża 
jasność komety zaowocowały także w dużej 
liczbie nadesłanych fotografii (także koloro
wych).

“Komety w cieniu Hyakutake”

Prawie niezauważone (w związku z prze
lotem komety C /l996 B2 (Hyakutake) pozo
stały dwie inne, słabsze komety.

Kometa C/1995 Y1 (Hyakutake)
Pierwsza kometa odkryta przez znanego 

nam już japońskiego miłośnika astronomii 
została odkryta za pomocą lornety 25 x 150 
Fujinon nad ranem 26 grudnia 1995 r. (Boże 
Narodzenie) na granicy gwiazdozbiorów 
Wagi, Hydry i Panny, jako obiekt 10.5m. By
ło to uwieńczenie prowadzonych przez nie
go siedmioletnich poszukiwań komet (śred
nio 30 godzin poszukiwań miesięcznie). Ko
meta przeszła przez peryhelium (1.05 j.a. od 
Słońca) dnia 24 lutego 1996 r. w odległości 
ponad jednostkę astronomiczną od Ziemi, 
osiągając jasność zaledwie 8.5m. Jednocześ
nie położenie komety umożliwiło jedynie jej 
obserwacje poranne. Wszystkie te czynniki 
sprawiły, że otrzymaliśmy obserwacje jedy
nie od trzech (!) członków SOK, którzy na
desłali łącznie 16 obserwacji. Oto ich lista: 

Tabela 2

Obserwator Miejscowość Użyty sprzęt

Janusz Pteszka Kraków B66, B100

Michał Siwak Burzyn L147

Mariusz Świętnicki Zręcin L250
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Dla porządku podajmy autorów “rekor

dów”:

pierwsza obserwacja (11 II 1996)
........................................-Janusz Płeszka

ostatnia obserwacja (22 III 1996)
................................ - Mariusz Świętnicki

najdłuższa seria (11 II 1996 - 20 III 1996) 
........................................- Janusz Płeszka

najwięcej nocy obserwacyjnych: 10

........................................- Janusz Płeszka

Na podstawie tak małej liczby obserwacji 

jakiekolwiek rozważania są mało wiarygod

ne.

Na rys. 6 przedstawiono, jak zmieniała się 

obserwowana jasność komety w funkcji cza

su.

2450120 2450130 2450140 2450150 2450160 2450170

Rys. 6. Zmienność jasności komety C/l 995 Y l (Hyakutake) w 

czasie. Linia ciągła oznacza przewidywana jasność komety.

Można jedynie stwierdzić, że kometa nie 

osiągnęła nawet przewidywanej jasności. 

Oszacowano, że parametry krzywej jasności 

były następujące:

H( 0) = 8.4m±0.1m 

n = 2.4 ± 1.0 

co oznacza kometę słabą, o bardzo małej 

aktywności o średnicy jądra równej około 2 

km.

Średnica kątowa raczej nie zmieniała się 

i wynosiła około 10’, co oznacza średnicę 

liniową około 570 tys. km. Jednocześnie sto

pień koncentracji DC był równy zaledwie 

1.5, czyli bardzo niski. Żaden obserwator nie

obserwował warkocza komety. Tak więc ko

meta C/1995 Y 1 była raczej mało interesują

ca pod każdym względem.

Kometa C/1996 BI (Szczepański)

Kometa została odkryta przez amerykań

skiego miłośnika astronomii z Houston (Te

ksas) Edwarda Szczepańskiego jako rozmy

ty obiekt 10m w pobliżu galaktyki M l01 w 

gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy. 

Kometa przeszła przez peryhelium 5 lutego 

1996 r. w odległości 1. 46 j.a. Najbliżej Zie

mi, w odległości 0.53 j. a., przeszła 2 marca 

1996 r., osiągając jasność około 8.0m. Pomi

mo większej, niż u poprzedniczki, jasności, 

oraz wieczornej widoczności, otrzymaliśmy 

obserwacji od zaledwie sześciu obserwato

rów, którzy nadesłali łącznie 42 obserwacji. 

Oto lista obserwatorów w kolejności alfabe

tycznej :

Tabela 3

Obserwator Miejscowość Użyty sprzęt

Grzegorz Duszanowicz
Sztokholm

(Szwecja)
B110

Tomasz Fajfer Toruń B50

Marek Piotrowski Świdnik L150

Janusz Płeszka Kraków B66.B100

Michał Siwak Burzyn L147

Mariusz Świętnicki Zręcin L250

A oto autorzy niektórych rekordów:

pierwsza obserwacja (8 II 1996)

........................................-Tomasz Fajfer

ostatnia obserwacja (8 IV 1996)
................................ - Marek Piotrowski

najdłuższa seria (10 II 1996-28 III 1996)
....................................... - Janusz Płeszka

najwięcej nocy obserwacyjnych: 14

....................................- Janusz Płeszka.

Do komety tej odnoszą się te same uwagi, 

co do C/1995 Y l (Hyakutake).

Na rys. 7 przedstawiono, jak zmieniała się 

obserwowanajasność komety w funkcji cza-
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su. Usunięto obserwacje jednego z obserwa
torów znacznie odbiegające od pozostałych 
(mamy podstawy by sądzić, że obswerwo- 
wał on słabe gwiazdy, biorąc je  za kometę).

Można znowu stwierdzić, że kometa nie -  
osiągnęła przewidywanej jasności. Oszaco- £ 
wano, że parametry krzywej jasności były 
następujące:

H (0)=  14.2m± 0 .7 m 
n = 4 + 1

co oznacza kometę wyjątkowo słabą, o typo
wej, przeciętnej dla komet, aktywności. Osza
cowana na podstawie jasności absolutnej 
średnica jądra wynosi zaledwie ok. 150 m!

Średnica kątowa rosła od 8' na początku 
lutego do około 15' pod koniec marca, co 
oznacza średnicę liniową od około 230 tys. 
km do 600 tys. km. Jednocześnie stopień 
koncentracji DC był równy zaledwie 2, czyli 
bardzo niski. Żaden obserwator nie obser
wował warkocza komety. Tak więc także

2450120 2450130 2450140 2450150 2450160 2450170 2450100 2450190 
7.0 ............................................i " ................................................................ ................

7 5 -

8 0 -

9 .5 -

10.0 ............................................................................. ................................ . rrTr

2 Feb 12 Feb 22 Feb 3 Mar 13 Mar 23 Mar 2 Apr 12 Apr

Data 1996

Rys. 7. Zmienność jasności komety C /1996 B 1 (Szczepański) w 
czasie. Linia ciągła oznacza przew idyw ana jasność komety.

kometa C /l996 BI była raczej mało intere
sującą kometą.

Wszystkie obserwacje wymienionych 
trzech komet zostały jak zwykle przesłane 
do archiwum czasopisma International Co
met Quarterly.

Tomasz Ścięior

Z KORESPONDENCJI

N a przełomie września i października 
1996 r. klasy pierwsze XXVI Liceum Ogól
nokształcącego w Warszawie wyjechały na 
dwutygodniowy obóz integracyjno-żeglar- 
ski do Jastarni na półwyspie helskim. Zbliża
jące się całkowite zaćmienie Księżyca w no
cy z 26 na 27 września zostało omówione na 
lekcjach fizyki, a następnie podano informa
cję, dla wszystkich chętnych do nocnych ob
serwacji, o możliwości ich technicznego 
zorganizowania. Należało wstać około godz. 
3.30 żeby zobaczyć najciekawszą część zja
wiska. Frekwencja przeszła moje najśmiel
sze oczekiwania -  zgłosiło się około 80 osób 
(na 140 wszystkich uczestników obozu), w 
tym jeden dodatkowy nauczyciel -  matema
tyk (na 14 osób kadry). Trzeba zacząć od 
tego, że pogoda na Helu, w przeciwieństwie

do większej części Polski), była wspaniała. 
Bezchmurne niebo, przejrzyste powietrze, 
temperatura około 12°C, bezwietrznie. 
Punkt obserwacyjny został wybrany nad 
brzegiem Zatoki Gdańskiej -  świeciło się 
tylko molo w Juracie, port w Helu, dalekie 
światła w Gdyni i na brzegu w stronę Pucka. 
Gwiazdy można było obserwować aż po ho
ryzont tak wyraźnie, że niektórzy uczniowie 
światełka pływających boi próbowali brać 
za ciała niebieskie. Większość młodzieży 
(15 -  16 lat) pierwszy raz w sposób kontro
lowany spojrzała na niebo. Po podzieleniu 
na grupy rozpoczął się wielki seans. Dys
ponowaliśmy tylko jedną lornetką, ale i ona 
wystarczyła. Zaćmienie we wszystkich fa
zach obejrzeli wszyscy przybyli, co więcej 
bez zachęcania i namawiania większość do-
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trwała do świtu, a najwytrwalsi poczekali je 
szcze na wschód Słońca. Oprócz zasadniczej 
obserwacji -  zaćmienia Księżyca -  można 
było podziwiać właściwie wszystko co naj
lepsze: Droga Mleczna bardzo wyraźna, 
gwiazdozbiory jak na obrazkach w podręcz
nikach, Wenus w pełnej krasie, mgławice w 
Oronie i Andromedzie widoczne przez lor
netkę, tylko jakiejś komety brakowało do 
kompletu, bo meteory dopisały! Wrażenia u 
większości pozostaną chyba na długo, ja  zo
stałam “panią od zaćmienia” (nawet śpiewa
li o tym w kupletach pożegnalnych przy og
nisku). Do chwili obecnej zgłaszają się oso
by z problemami, pytaniami, próbujące sa
modzielnie oglądać niebo, czytające i słu
chające informacji np. w telewizji; zaczyna
ją  mieć swoje zdanie na bazie tych niewiel
kich przecież, ale własnych doświadczeń. 
Już po powrocie do Warszawy otrzymałam

od ochotników kilka prac opisujących oglą
dane nad morzem zjawisko, niektóre opisy 
były dość interesujące. Na obserwacje za
ćmienia Słońca w październiku nikogo już 
nie trzeba było specjalnie namawiać. Chętna 
młodzież sama zorganizowała się w grupy i 
z różnych miejsc (np. dachy bloków) i za 
pomocą czego się dało (lunetki, lornetki) 
oglądała zjawisko. Jedna dziewczynka była 
na pokazie w Centrum Astronomicznym. 
Podsumowując sprawę myślę, że udało mi 
się zaszczepić astronomicznego bakcyla u 
wielu, a mam nadzieję, że może u niektórych 
rozwinie się on w prawdziwą pasję. Na razie 
mam pewność, że przynajmniej z tego rocz
nika nikt nie pomyli astronomii z astrologią 
i nie powie, że to Księżyc rzucił cień na 
Słońce.

Aleksandra Godeł, 
nauczycielka fizyki w XXVILO w Warszawie

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Victor J. Stenger, Fizyka a psychika. Przełożył z angielskiego Janusz Przywarski. Wydaw
nictwo Pandora, Łódź 1996, stron 168.

Niecodzienna to książka, a chociaż nosi 
podtytuł W poszukiwaniu świata pozazmy- 
slowego, to jednak jej treść jest wcale racjo
nalna. “Fizyka odnosi się do przedmiotów 
naszego poznania, do świata cielesnego i 
materialnego. Zjawiska uznawane za należą
ce do świata niematerialnego zwane są psy
chicznymi bądź zmysłowymi; Grecy ozna
czali je skrótowo literą psi (41). Konkluzję 
tej książki można by wyrazić prostym rów
naniem: = 0." -  pisze w Przedmowie Au
tor.

Przedstawiamy tę książkę Czytelnikom 
Uranii, ponieważ w znacznej mierze odnosi 
się ona do astronomii i kosmologii. Już pier
wszy rozdział tej pozycji -  Supernowa Shel- 
tona, szósty zmysł i zjawiska nadprzyrodzo

ne -  dotyczy słynnej supernowej w Wielkim 
Obłoku Magellana odkrytej w 1987 roku. Ta 
gwiazda to oczywiście SN 1987a = Sandule- 
ak -69° 202. Autor szeroko rozwodzi się na 
temat strumienia neutrin wyemitowanych 
podczas eksplozji tej niezwykłej superno
wej. Nie bardzo jednak wiadomo, co miał na 
myśli pisząc, iż dotarły one “trzy godziny 
wcześniej nim dotarło światło widzialne do 
Las Campanas”. Zapewne chodzi o to, iż 
emisja neutrin zdarza się wcześniej, niż na
stąpił rozbłysk SN zaobserwowany w wid
mie optycznej -  inaczej bowiem to i nastę
pne stwierdzenia Autora nie miałyby sensu.

Rozważając kwestię neutrin S t e n g e r  
dochodzi do wniosku, iż mówienie o tzw. 
szóstym zmyśle jest najzwyklejszym zawra-
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caniem głowy, ponieważ w żaden sposób lu
dzki umysł nie zauważa ani neutrinowego 
tła, ani bilionów neutrin wyemitowanych 
podczas wybuchu supernowej. Podobnie 
rozprawia się Autor ze wszelkimi mistycz
nymi objawieniami, w których “nie znaj
dziecie żadnych informacji o kwarkach, 
DNA, płytach tektonicznych czy kwazarach 
( . . .)”, ani o ewolucji życia i miejscu Ziemi 
we Wszechświecie. Dalej Autor rozpatruje 
problem anomalii i zjawisk niewytłumaczal
nych wprowadzając rozróżnienie pomiędzy 
anomaliami obserwacyjnymi, które torowa
ły drogę nowym teoriom naukowym lub je 
potwierdzały (nazywa je anomaliami pra
wdziwymi), a anomalnościami zjawisk psy
chicznych -  te nie uzyskały żadnego po
twierdzenia. Szczególnie krytycznie odnosi 
się Autor do książki Na obrzeżach rzeczywi
stości Roberta G. J a h n a i Brendy J . D u n -  
n e, a także do ruchu New Age.

W następnym rozdziale -  Model Stand
ardowy i poszukiwanie anomalii -  V. J. 
Stenger roztrząsa zagadnienia związane z 
kosmologią, fizyką cząstek elementarnych, 
fizyką wysokich energii, teoriami unifikacji 
oddziaływań sił w przyrodzie i Początkiem 
Wszechświata, przy czym odwołuje się do 
danych obserwacyjnych, eksperymental
nych i przestrzega zasady zwanej Brzytwą 
Ockhama. Najważniejszym w tych rozważa
niach jest stwierdzenie:

“M oim  zdaniem, jak dotąd, nic w obserwowa
nym W szechśw iecie m ikroskopowego i ma
kroskopowego, ożyw ionego i nieożyw ionego,

ludzkiego i nieludzkiego nie wykazuje żadne
go anomalnego zachowania, które byłoby nie
zgodne z najprostszym obrazem W szechświa
ta zbudowanego z materii. Hipotezy o istnie
niu innych niematerialnych składników nie 
zostały potwierdzone przez żadne badania. 
Choć nie możemy udowodnić, że takie skład
niki nie istnieją, to jednak logika nie pozwala 
nam także zgodzić się na ich istnienie. W pły
wa na to zasada oszczędności.” (tj. Brzytwa 
Ockhama).

Następne rozdziały są związane z krytyką 
parapsychologii, pseudonauki i oszustw na
ukowych (świadomych i nieświadomych), 
patologii naukowej, wizji mistycznych, ma
gii i mitologii,cudownych uzdrowień, medy
tacji i innych “doświadczeń nadprzyrodzo
nych”. W nich Autor już z rzadka odwołuje 
się do astronomii, ale głównie do fizyki i 
ogólnie biorąc przyrodoznawstwa.

Ostatni rozdział stanowią szczegółowe 
rozważania o naturze rozumu, który -  podo
bnie jak poprzednie -  trudno byłoby stresz
czać, czy też wnikliwie omawiać ze względu 
na jego rozległą problematykę -  poczynając 
od słynnego stwierdzenia Cogito ergo sum 
Kartezjusza, przez teorie umysłu, po nową 
(kosmiczną?) świadomość.

Książkę tę należy po prostu przeczytać i 
samemu powziąć o niej zdanie.

Dziwi jedynie to, dlaczego Redakcja nie 
wyjaśniła swej decyzji o wydaniu tylko pier
wszej części tej książki.

T. Zbigniew Dworak

A S T R O -B IT
Ireneusz Włodarczyk 
ul. Rewolucjonistów 15/13  
42-500 BĘDZIN

Programy komputerowe, algorytmy, katalogi i inne materiały astronomiczne
KUPNO-SPRZEDAŻ
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TO I OWO

Jak i dlaczego Phobos spada 
na Marsa?

Dla astronomów zajmujących się mecha
niką nieba Phobos jest wyjątkowo interesu
jącym obiektem. W każdym razie do tej pory 
nie odkryto drugiego księżyca, który obie
gałby macierzystą planetę w czasie krót
szym od okresu jej obrotu wokół osi i w 
związku z tym nie należy się dziwić, że temu 
jedynemu przypadkowi w Układzie Słone
cznym tak dużo uwago poświęcił Bevan P. 
S h a r p l e s s  (1904 -  1950). Ten wybitny 
amerykański specjalista od mechaniki nieba 
porównał ciąg dawnych obserwacji księży
ców Marsa, swego czasu wykonanych w 
Pułkowie pod Petersburgiem przez Hermana 
O. S t r u v e g o  (1854 -  1920), z później
szymi ciągami obserwacyjnymi. Na tej pod
stawie Sharpless w roku 1945 stwierdził, iż 
Phobos porusza się po swej orbicie ruchem 
przyspieszonym i choć powyższe przyspie
szenie jest znikomo małe, to jednak wystę
puje w sposób przekonywujący. W zupełno
ści potwierdziły to zresztą dalsze obserwa
cje, wykonane zarówno z Ziemi przez tele
skopy, jak i za pomocą sond kosmicznych.

Szczególnie cenne okazały się dane, jakie 
w roku 1989 przekazała sonda Fobos 2, która 
- ja k  pamiętamy -  miała wylądować na Pho- 
bosie i dokonać tam różnych badań. Wpraw
dzie planów tych nie udało się zrealizować, 
to jednak podczas tej właśnie misji uściślono 
położenie omawianego księżyca na około- 
marsjańskiej orbicie i to z dokładnością do 
jednego kilometra. Krótko mówiąc -  dziś już 
definitywnie wiemy, że Phobos nie obiega 
Marsa po zamkniętej krzywej, ale jakby po 
spirali i po każdym okrążeniu planety jego 
orbita skraca się o około 0,1 mm. Jest to 
bardzo mało, bo przecież księżyc ten poru
sza się po orbicie niemal w kształcie koła

(mimośród 0,01) o promieniu 9380 km, czyli 
- j a k  łatwo obliczyć -  po okręgu o długości 
około 59 000 km. W rezultacie okres obiegu 
Phobosa skraca się w ciągu roku zaledwie o 
0,0094 sekundy, lecz równocześnie z tym 
każdego roku zbliża się on do Marsa o około 
18,5 mm i -  jeżeli dalej ten proces będzie się 
odbywał w takim samym tempie -  to do ka
tastrofy dojdzie dopiero po upływie około 
109 lat. Rozważania teoretyczne jednak wy
kazują, że powyższy trend nieustannie się 
przyspiesza i że już za 40 -  50 milionów lat 
Phobos spadnie na powierzchnię Marsa. 
Trudno oczywiście przewidzieć, czy w cało
ści upadnie, czy też raczej w postaci drob
nych fragmentów, gdyż po zbliżeniu się do 
granicy Roche’a siły pływowe macierzystej 
planety mogą go rozerwać na kawałki. Jedno 
nie ulega wątpliwości -  powyższa katastrofa 
wydaje się być nieuchronna i należałoby za
stanowić się nad siłą, która do tego doprowa
dza. Dopatrywano się różnych przyczyn 
wiekowego przyspieszenia Phobosa, pod 
uwagę brano nawet hamowanie księżyca 
przez marsjańską atmosferę, lecz ta musiała
by mieć o wiele większą gęstość, aby w taki 
sposób oddziaływać. Znany astronom ra
dziecki Josip S. S z k ł o w s k i  (1916 -  
1985) usiłował ratować sytuację i w roku 
1959 wystąpił z poglądem, że gdyby średnia 
gęstość Phobosa wynosiła nie więcej niż 10'3 
g/cm3, wówczas jego przyspieszenie wieko
we możnaby tłumaczyć oporem stawianym 
nawet przez tak rzadką atmosferę. Musiałby 
więc być wewnątrz pusty, a ponieważ w 
przypadku naturalnego ciała niebieskiego 
wydaje się to mało realne, wobec czego po
winien być tworem sztucznym. Dziś nie
zwykła hipoteza Szkłowskiego ma już oczy
wiście tylko wartość historyczną. Wiemy 
bowiem dobrze, że atmosfera Marsa na wy
sokości około 6 000 km, a na takiej właśnie
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krąży Phobos, ma o wiele mniejszą gęstość 
niż dawniej sądzono i w żadnym wypadku 
nie może mieć wpływu na obserwowany 
ruch księżyca. Odpowiedzialne za to są siły 
pływowe, które dawno doprowadziły do peł
nej synchronizacji obrotu Phobosa z jego 
obiegiem orbitalnym, ale działają one prze
cież w obu kierunkach i grawitacja maleń
kiego księżyca wywołuje w marsjańskiej 
skorupie coś na kształt maleńkiego “wzdę
cia”. Gdyby glob Marsa obracał się wokół 
swej osi w takim samym czasie, w jakim 
Phobos go obiega, wówczas ów “pływowy 
kopczyk” nie zmieniałby położenia i nic 
szczególnego by się nie działo. Ale w rze
czywistości tak nie jest, glob marsjański jed

nego obrotu dokonuje w ciągu 24h 39m 14s, 
czyli w ciągu jednej doby marsjańskiej zdą
ży dokonać więcej niż trzy obiegi. Z uwagi 
zaś na to, że skorupa Marsa nie ma odpo
wiedniej elastyczności, pływowe “wybrzu
szenie” na jego powierzchni zmienia swe 
położenie zawsze z pewnym opóźnieniem. 
Po prostu względem Phobosa zostaje w tyle 
i ten musi ów “kopczyk” za sobą wlec, przez 
co ten niewielki księżyc nieustannie traci 
energię i hamuje swój ruch. Inaczej mówiąc 
-  siły pływowe odbierają mu moment pędu i 
są odpowiedzialne za jego nieuchronne zbli
żenie do Marsa.

Stanisław R. Brzostkiewicz

ELEMENTARZ URANII

Słońce wśród gwiazd -  II

Słońce, jedna z około dwustu miliardów 
gwiazd Galaktyki, znajdująca się najbliżej 
Ziemi. Jego względna bliskość (kolejną 
gwiazdę znajdziemy dopiero mniej więcej 
268 tysięcy razy dalej) powoduje, że traktu
jemy Słońce jako szczególnie nietypowe 
ciało astronomiczne. Jednakże jasność każ
dej gwiazdy widocznej na niebie zależy nie 
tylko od odległości, ale również od tego jak 
wydajnie gwiazda produkuje energię. (Nale
żałoby także uwzględnić osłabienie światła 
na skutek przechodzenia przez materię mię- 
dzygwiazdową, ale w pierwszym przybliże
niu możemy ten efekt zaniedbać.)

Odległość, czy też położenie gwiazdy 
względem obserwatora, można traktować 
jak  efekt “geometryczny”, dość przypadko
wy. Natomiast wydajność produkcji energii 
zależy tylko od “fizyki” tzn. od samej gwiaz
dy -  jej budowy oraz procesów zachodzą
cych w jej wnętrzu.

Najważniejszym “obserwacyjnie” para
metrem fizycznym charakteryzującym 
gwiazdę jest jej temperatura powierzchnio
wa (po prostu to, co do nas dociera, to właś
nie światło z powierzchni). Odwołajmy się 
do bardzo prostego doświadczenia jakie mo
żemy przeprowadzić w domowej kuchni. 
Spróbujmy mianowicie włożyć do palnika 
gazowego drut (oczywiście należy go trzy
mać za pomocą jakiegoś dobrze izolowane
go narzędzia aby się nie poparzyć). Im dłużej 
drut trzymamy w palniku tym się bardziej 
nagrzewa, jego temperatura rośnie. Po pew
nym czasie drut zaczyna świecić czerwona
wo, potem pomarańczowawo aż w końcu 
biało-niebiesko. Barwa wysyłanego światła 
zależy od temperatury obiektu, który je  wy
syła. Gdy więc na niebie zauważymy dwie 
gwiazdy różniące się kolorem to z góry mo
żemy powiedzieć, że czerwieńsza (jak np. 
Betelgeza, Antares, Mira Ceti) będzie chłod
niejsza od białawo-niebieskiej (jak Rigel czy 
Spika). Astronomowie badając widma kla
syfikują gwiazdy wg koloru tzn. mogą obie-
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ktywnie określić w jakiej długości fali 
gw iazda świeci najintensywniej. Stosując tę 
metodę udało się wprowadzić podział 
gwiazd na różne typy widmowe, co odpo
wiada różnym tempeaturom powierzchnio
wym gwiazd.

Pierwsze podziały (na grupy A, B, C ...)  
opierały się wyłącznie na podobieństwie 
widm (ich cechach “m orfologicznych”). 
Gdy potem okazało się, że różnym typom da 
się przyporządkować różne temperatury, to 
ustawienie już  istniejących grup gwiazd 
zgodnie z kierunkiem zmian temperatury 
(zresztą z powodu tradycji, typy widmowe 
szereguje się wg temperatury malejącej) da
ło dość przypadkową kolejność liter odpo
wiadającą temu szeregowi (pewne typy oka
zały się pom yłką w klasyfikacji i w ogóle 
“zniknęły” , inne należało ustawić w odm ien
nym szyku niż to było pierwotnie). Obecnie 
dzielimy gwiazdy następująco: typ O (tem
peratury powierzchniowe między 60 tys. K a 
30 tys. K), B (30 tys. K -  10 tys. K), A (10 
tys. K -  7.5 tys. K), F (7,5 tys. K -  6 tys. K), 
G (6 tys. K -  5 tys. K), K (5 tys. K -  3.5 tys. 
K), oraz M (chłodniejsze niż 3.5 tys. K). Ty
py dzielimy na podtypy dodając cyfry od 0 
do 9 (gwiazda F2 jest gorętsza od gwiazdy 
F8).

Znając odległość do gwiazdy m ożna poli
czyć ile energii wysyła ona w przestrzeń. 
M ierząc bowiem energię jaka pada na 1 cm2 
powierzchni “odbiornika” na Ziemi i m no
żąc ją  przez powierzchnię kuli o promieniu 
równym odległości do gwiazdy -  m ożna po
liczyć ile energii wysyła gwiazda w całą 
przestrzeń. Będzie to miara energetycznej 
wydajności, m iara tego, jak  jasno gwiazda w 
rzeczywistości świeci. Astronomowie tę 
prawdziwą jasność określają podając jak  jas
ny byłby obiekt oglądany z (umownej) odle
głości 32,6 lat świetlnych i m ówią wtedy o 
tzw. absolutnej wielkości gwiazdowej).

W ydaje się, że gw iazda gorętsza powinna 
produkować więcej energii i św iecić jaśniej. 
Sprawdzono to dla gwiazd najbliższych. N a
nosząc na wykres tem peratura (lub typ w id
mowy) -  jasność prawdziwą (czyli rodzaj 
diagramu HR Hertzsprunga-Russela) punkty 
odpowiadające poszczególnym  gwiazdom 
przekonano się, że rzeczywiście najwięcej 
gwiazd leży w dość wąskim pasie przecina
jącym  wykres ukośnie (patrz np. rys. I na str. 
34 tego numeru). Gwiazdy gorące wysyłają 
dużo energii, chłodniejsze -  mniej. N ajlicz
niej obsadzony punktami pas nazywa się cią
giem głównym. Są jednak gwiazdy o takiej 
samej temperaturze, ale jaśniejsze bądź słab
sze od tak samo gorących gwiazd ciągu 
głównego; na diagram ie HR -  położone nad 
i pod ciągiem głównym. A jeśli dwa obiekty 
tak samo gorące świecą inaczej to znaczy że 
różnią się rozmiarami. Zatem  gwiazdy leżą
ce nad ciągiem głównym są ogromne, a pod 
ciągiem -  znacznie mniejsze. Ten podział 
nazywa się podziałem na klasy jasności; naj
jaśniejsze są nadolbrzymy, przypisuje im się 
klasę jasności I, potem mamy jasne olbrzy
my -  klasa jasności II, olbrzymy -  III, pod- 
olbrzymy -  IV, karły -  V ( te ostatnie to 
gwiazdy ciągu głównego), podkarły -  VI i 
białe karły -  VII. Warto się też zastanowić 
co “wiąże” gwiazdy na ciągu głównym. Jeśli 
na płaszczyźnie (u nas nie będzie to płasz
czyzna x, y  lecz np. T, jasność) możemy na
rysować linię, to znaczy istnieje parametr 
wiążący zmienne odłożone na osiach. Oka
zuje się, że dla gwiazd takim parametrem 
jest masa. Stosunkowo chłodne i słabo świe
cące gwiazdy to gwiazdy małomasywne, a 
bardziej masywne są gorętsze i świecą ja ś
niej. Okazuje się zresztą, że masa nie tylko 
wyznacza położenie na ciągu głównym, ale 
decyduje o tempie życia gwiazdy. Im jest 
większa tym szybciej gwiazda się zmienia; 
szybciej zachodzą reakcje jądrow e w jej 
środku, łatwiej wypala się dostępne paliwo i
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gwałtowniej przebiega ewolucja. Jak mówią 
współczesne modele wnętrz gwiazdowych -  
na ciągu głównym wodór spokojnie prze
mienia się w hel, ale w gwiazdach dużych 
jest go po prostu więcej i skład chemiczny 
gwiazdy zmienia się o wiele szybciej.

W opisanej klasyfikacji Słońce określa
my jako gwiazdę G2V. Leży zatem na ciągu 
głównym -  jest gwiazdą bardzo typową. 
“Bardzo” zostało dodane dlatego, że gdyby
śmy patrzyli na całą naszą Galaktykę z wy
starczająco dużej odległości, to świeciłaby

żółtawym światłem jak gwiazda typu... G2. 
Gwiazdy najgorętsze, typów O i B, to około 
11 % wszystkich, typu A i F -  41 %, a gwiaz
dy stosunkowo chłodne, typów G, K i M 
stanowią aż 48%. Wśród gwiazd najbliż
szych (oddalonych mniej niż o 16.5 lat 
świetlnych) nie ma gwiazdy typu O, tylko 
jedna jest typu B9, trzy są typu A, dwie F, 
cztery G, siedem typu K i aż 36 najchłodniej
szych, typu M.

MSK

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

Słońce
Wznosi się po ekliptyce nadal coraz wy

żej ponad równik niebieski, w związku z 
czym dzień jest coraz dłuższy. W ciągu mie
siąca dnia przybywa o ponad godzinę: w 
Warszawie 1 maja Słońce wschodzi o 3h06m, 
zachodzi o 18h01m, a 31 maja wschodzi o 
2h22m, zachodzi o 18h46m. W maju Słońce 
wstępuje w znak Bliźniąt.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w 

pierwszej połowie maja, bowiem kolejność 
faz Księżyca jest w tym miesiącu następują
ca: nów 6d20h46m, pierwsza kwadra 
14d10h50m, pełnia 22d09h13m, ostatnia kwa
dra 29d07h51m. W perygeum Księżyc znaj
dzie się 3dl l h20m, w apogeum 15d10h12m, 
oraz ponownie w perygeum 29d06h59m.

Planety i planetoidy
W drugiej połowie miesiąca, nad ranem, 

są dobre warunki obserwacji M e r k u r e -  
g o, który 22 maja osiąga maksymalną elon- 
gację zachodnią równą 25°, i możemy go 
znaleźć nisko nad wschodnim horyzontem 
jako gwiazdę 0m. W e n u s  oddala się po ko- 
niunkcji ze Słońcem, osiągając pod koniec 
miesiąca elongację wschodnią 13°, będąc w

Maj 1997

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 0h czasu uniwersalnego)

Data
1997

P

[']
Bo
Cl

Lo
[•]

V 1 -24 .15 -4 .1 6 279.05

3 -23 .78 -3 .9 5 252.61

5 -23.38 -3 .7 5 226.18

7 -22 .95 -3 .5 4 199.74

9 -22.50 -3 .3 2 173.31

11 -  22.02 -3 .1 0 146.86

13 -21.51 -2 .8 8 120.41

15 -20 .98 -2 .6 5 93.96

17 -20.41 -2 .4 2 67.51

19 -19.83 -2 .1 9 41.05

21 -19.21 -1 .9 6 14.60

23 -18 .58 -1 .7 3 348.13

25 -17 .92 -  1.49 321.67

27 -  17.24 -  1.25 295.21

29 -  16.53 -  1.01 268.74

31 -15.81 -0 .7 7 242.28

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy; Bo, Lo -  heliogra- 
ficzna szerokośćć i długość środka tarczy; 
22d02h29m -  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi O1.
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zasadzie niewidoczna. W pierwszej połowie 
nocy w gwiazdozbiorze Lwa widoczny jest 
M a r s  jako bardzo jasna gwiazda około 0m. 
Jasność planety oraz średnica jej tarczy, w 
związku z oddalaniem się od Ziemi po opo
zycji szybko maleje. Jednocześnie jest to do
bry okres obserwacji zjawiska fazy tarczy 
Marsa. Nad ranem, nadal coraz wyżej nad 
wschodnim horyzontem będzie można ob
serwować J o w i s z a  w gwiazdozbiorze 
Koziorożca jako gwiazdę -  2.5™. Pod koniec 
miesiąca nad ranem można próbować 
odnaleźć S a t u r n a  w gwiazdozbiorze Ryb 
jako gwiazdy 0.8m. Nad ranem można także 
obserwować U r a n  a jako gwiazdę 5.7m 
oraz N e p t u n a  jako gwiazdę 7.9m. Oby
dwie planety znajdują się w gwiazdozbiorze 
Koziorożca. Współrzędne równikowe na 
dzień 16 maja -  Uran: 20h45.1m; -18°41\ 
Neptun: 20h07.9m; -19°45\ Przez teleskopy 
o średnicy obiektywu co najmniej 15 cm 
przez całą noc można próbować odszukać 
P l u t o n a  jako obiekt 13.7m w gwiazdoz
biorze Wężownika.

W kwietniu będziemy mogli obserwować 
w opozycji planetoidę (29) A m  f i t r y  ta , 
która osiągnie jasność 9.7m. Oto współrzęd
ne równikowe (na Epokę 2000.0) dla kilku 
dat: 1 V: 13h19.8m,-14°06 ; 11 V; 13 h12.4m, 
-  13°31'; 21 V; 13h 07.2m, -13°03\

W maju będziemy żegnać “przebój roku 
1997” czyli kometę C/199501 (Hale-Bopp). 
Kometa będzie widoczna w pierwszej poło
wie miesiąca wieczorem, po zachodzie Słoń
ca, nisko nad zachodnim horyzontem. Na 
początku miesiąca wysokość komety mad 
horyzontem będzie wynosić około 14° na 
początku zmierzchu żeglarskiego o godzinie 
19h20m (Słońce 12° pod horyzontem). Wido
czność komety będzie się szybko pogarszać. 
Oto współrzędne równikowe (na Epokę 
2000.0) dla kilku dat: 5 V: 4h53.5m, + 23°29':
10 V: 5h07.4m, + 20°38-: 15 V: 5h19.8m, + 
17°58\

l d20h Neptun nieruchomy w rektascensji.

3d02h47m W ejście I księżyca Jowisza (Io) w cień 
planety.

4d02h13m Cień I księżyca Jowisza (Io) opuszcza 
tarczę planety.

4d16h Złączenie Saturna z K siężycem  w odl. 1°.

5d16h Złączenie Merkurego z Księżycem  w odl. 
1 °.

7d12h Złączenie W enus z Księżycem w odl. 4°.

11 d0 1 h48m W ejście cienia I księżyca Jowisza (Io) 
na tarczę planety.

12d02h48m Księżyc I (Io) wychodzi zza tarczy 
Jowisza.

13 06 Uran nieruchomy w rektascensji.
15d01h00m Początek zaćmienia II księżyca Jowi

sza (Europa) przez cień planety.

16d02h24m Zejście cienia księżyca 111 (Ganime- 
desa) z tarczy Jowisza.

16d16h Złączenie Marsa z K siężycem  w odl. 2°.

17d01h45m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) 
z tarczy planety.

19d01h03m Początek zaćmienia I księżyca Jowi
sza (Io) przez cień planety.

20d00h28m Zejście cienia I księżyca Jowisza (Io) 
z tarczy planety.

20d01h49m Zejście I księżyca Jowisza (Io) z tar
czy planety.

21d00h17m Słońce wstępuje w znak Bliźniąt, jego  
długość ekliptyczna wynosi wtedy 60°.

22d23h25m Merkury w największej elongacji za
chodniej od Słońca: 2 5 °.

23d02h44m W ejście cienia III Księżyca Jowisza 
(Ganimedesa) na tarczę planety.

24d01h25m K siężyc II (Europa) wchodzi na tarczę 
Jowisza.

24d01h38m Cień księżyca II (Europy) opuszcza 
tarczę Jowisza.

25d Pluton w opozycji względem Słońca.

27d00h04m Cień księżyca I (Io) wchodzi na tarczę 
Jowisza.

27d01h23m Księżyc I (Io) wchodzi na tarczę Jowi
sza.

27d01h33m Koniec zakrycia księżyca III (Gani
medesa) przez tarczę Jowisza.
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27d02h22m Cień I księżyca Jowisza (Io) opuszcza 
tarczę planety.

27d08h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4°. 

28d00h48m Początek przejścia IV księżyca Jowi
sza (Callisto) na tle tarczy planety.

28d01h01m Księżyc 1 (lo) wyłania się zza tarczy 
Jowisza.
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31 01h20m Początek przejścia cienia II księżyca 
Jowisza (Europy) na tle tarczy planety. 

UWAGA: Momenty wszystkich zjawisk podane są 
w czasie uniwersalnym UT (Greenwich). Aby 
otrzymać datę w obowiązującym w maju w Polsce 
czasie letnim należy dodać 2 godziny.

Opracował T. Ściężor

URANIA

Errata: W Kalendarzyku na kwiecień 1997 r. w poprzednim numerze dane dla obserwatorów Słońca 
podane są na 0 czasu uniwersalnego

A.B.E. Marketing jest firmą zajmującą się od ponad 5 lat importem i

E  sprzedażą książek naukowych, głównie ze strefy anglojęzycznej, z 
przeznaczeniem dla bibliotek naukowych i dla indywidualnych od
biorców.

Obecnie, spełniając prośbę wielu miłośników astronomii, uprzejmie informujemy, że mo
żemy przyjąć zamówienia na książki, atlasy, przewodniki obserwacyjne,mapy i oprogra
mowanie astronomiczne, a także na globusy, planisfery, zestawy slajdów i CD-ROM z 
tego zakresu.
Przyjmujemy zamówienia od uczelni i szkół, od obserwatoriów i indywidualnych miłoś
ników astronomii, prosząc jedynie aby Zamawiający podali tytuł zamawianego wydaw
nictwa, autora i wydawcę lub ISBN oraz swoje dane adresowe.
Podstawę do ustalenia ceny w złotówkach zamawianej pozycji stanowią ceny katalogowe 
wydawców, do których doliczamy pewien narzut na koszty transportu i opłaty manipu
lacyjne. Przykładowo, możemy obecnie przyjąć zamówienia na następujące pozycje:
1. URANOMETRIA 2000.0 Tirion W. i in. -  atlas obejmujący 332.000 gwiazd o jasności do 
9,5; w skali 1,4° na cal; 259 map o wymiarach 9 x 12 cali w każdym tomie.

Tom 1 -  półkula północna do -  6°. ISBN 0 -  943396 -  14 -  x cena 169 zł 
Tom 2 -  półkula południowa do + 6°, ISBN 0 -  943396 -  15 -  8 cena 169 zł

2. THE DEEP -  SKY FIELD GUIDE TO URANOMETRIA 2000.0 Cragin M. i in. Książka 
podaje zasadnicze dane dotyczące 10.300 obiektów, o których mowa w Uranometrii 
2000.0. Obejmuje 473 tabele, z których każda odpowiada jednej z map zamieszczonych w 
Uranometrii 2000.0 408 stron w formacie 9 x 12 cali. Cena 169 zł.
3. CHRONICLE OF PRE -  TELESCOPIC ASTRONOMY, Hetherington, ISBN 0 -  471 -  
95942 -  1 cena 269 zł.
4. ROGUE ASTEROIDS AND DOOMSDAY COMETS. Steel D. J. Wiley & Sons ISBN 0 -  
471 -  30824 -  2 cena 89 zł.
Czas niezbędny do realizacji zamówienia: ok 8 tygodni od wydawców europejskich, ok 12 
tygodni od wydawców z innych krajów.
Ód Klientów indywidualnych pobieramy zaliczkę w wysokości 20% wartości zamówie
nia. Wszelkich informacji udzielamy w siedzibie firmy: ul. Grzybowska 31A, 00 -  333 
Warszawa oraz telefonicznie tel. (0 -22) 654 06 75 w godz. 9 -  17, fax (0 -22) 638 22 33. 
Wpłat zaliczek należy dokonywać na nasze konto: KB SA, III O/W arszawa, 15001126 -  
14889-27001-1-111 .
Zamówienia można kierować również do naszych filii:

44-109 Gliwice Łabędy 30-518 Kraków
ul. Strzelców Bytomskich 17/11 Rynek Podgórski 9
Tel. (32) 134 29 33; tel/fax (32) 31 94 94 Tel/Fax: (12) 56 21 02
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O G Ł O S Z E N IA
O lsztyńskie P lanetarium  i O bserw atorium  A stronom iczne oraz Sekcja M eteorów  i M eteorytów  PTM A 
zapraszają na VII Sem inarium  M eteorow o M eteorytowe, które odbędzie się w O lsztyńskim  Planetarium  
2 i 3 m aja br. G łów nym i tem atam i będą: deszcz m eteorytów  Sikhote -  A lin po 50 latach i m eteoryt 
B aszków ka. Szczegółow y program  zostanie przesłany zainteresow anym . Zgłoszenia udziału i prośby o 
rezerw ację noclegu prosim y kierow ać pod adresem  Sekcji M eteorów  i M eteorytów  PTM A , skr. poczt.
6, 1 4 - 5 3 0  From bork.

O B JA Ś N IE N IA  Z D JĘ Ć  NA O K Ł A D C E :

Pierwsza i czwarta strona okładki: W ykonane na podstawie zdjęć uzyskanych za pomocą teleskopu kosmi
cznego Hubble’a obrazy obszarów, w których rodzą się i umierają gwiazdy: na pierwszej stronie 
okładki -  kometopodobne struktury w mgławicy planetarnej Ślimak (NGC 7293) będące prawdopo
dobnie wynikiem zderzenia dwóch gazów w pobliżu gwiazdy kończącej swą ewolucję (fot. R. O ’Dell, 
K.P. Handron, NASA); na czwartej stronie okładki -  centrum mgławicy gazowej Laguna (M8, NGC 
6523), w którym prawdopodobnie tworzą się nowe gwiazdy (fot. A. Caulet, NASA). Tego typu 
interesujące struktury będą przedmiotem dalszych wnikliwych badań m.in. za pomocą nowych przy
rządów, zainstalowanych w tym miesiącu w teleskopie kosmicznym Hubble’a.

Druga strona okładki: Zdjęcia komety Hyakutake wykonane przez: Mariusza Jendrzejczaka w dniu 27 marca 
1996 r. podczas 10 dziesięciosekundowych ekspozycji powtarzanych co 50 s (u góry), Pawła Pietru- 
kowicza również w dniu 27 marca podczas jednominutowej ekspozycji (lewe u dołu) i Janusza 
W ilanda w dniu 16 kwietnia także podczas jednominutowej ekspozycji (prawe u dołu).

Trzecia strona okładki: Zdjęcia komety Hale’a-Boppa wykonane przez: Wojciecha Piskorza w dniu 9 
sierpnia 1996 r. podczas dziewięciominutowej ekspozycji (u góry), Marcina Jarskiego w dniu 7 
sierpnia podczas dwudziestominutowej ekspozycji (lewe u dołu) i W iesława Skórzyńskiego w dniu 3 
lutego 1997 r. podczas dziewięciominutowej ekspozycji (prawe u dołu).
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Siedemdziesiąt pięć lat temu, w  marcu 1922 
roku, ukazał się pierwszy numer Uranii. 
W rozpoczynającym go tekście Komitetu Reda
kcyjnego, któremu przewodniczył Felicjan Kę
piński, czytam y, że nowe czasopismo, będąc or
ganem utworzonego rok wcześniej Towarzy
stwa M iłośników Astronomii, nawiązując do 
czterech zeszytów  litografowanego pisma 
„Uranja", wydanych przez Koto M iłośników  
Astronom ii zawiązane po 1 wojnie światowej w  
warszawskim gim nazjum  im. Reja, będzie za
wierać „...artykuły oryginalne, referaty i notat
ki o najwięcej zainteresować mogących miłośni
ka pracach z  Astronom ji i nauk pokrewnych, 
wyciągi z  wygłaszanych pod auspicjami Towa
rzystwa odczytów, podawać wskazówki do w y 
konywania celowych i możliwych dla miłośnika 
spostrzeżeń, a w  tym  celu i kalendarzyk astro
nomiczny, dalej komunikaty samych obserwa
cji, wreszcie odzwierciedlać będzie wszelkie ob- 
jaivy ruchu astronomicznego amatorskiego w  
kraju i za granicą ". Tak nakreślony program do 
dziś U rania  realizuje. Uzasadnieniem trwania 
ju ż  tak długo, w  prawie nie zm ienionej postaci, 
mimo nie łatwych przecież losów naszego Kraju 
w  tym  siedemdziesięciopięcioleciu, niech będą 
pienosze słowa pierwszego artykułu w  pier
w szym  numerze U ranii (J. Danilewicz: Tech
nika amatorska xvykonania reflektorów astrono
micznych): „Najpiękniejsza ze wszystkich nauk 
przyrodniczych -  astronomja -  posiada, nieste
ty, najmniej adeptów! Bez przesady rzec moż
na, iż z  tysiąca ludzi zaledwie kilkunastu, pa: 
trząc na niebo, w idzi świadomie Słońce i Księ
życ, kilku -g w ia zd y , a najwyżej jeden zastana
wia się nad tem, co widzi. Lecz nauka ta ma 
dziwną własność, że, zawładnąwszy sercem 
swych nielicznych miłośników, ju ż  na zawsze 
trzyma je w  swej rozkosznej niewoli i prowadzi 
na wysokie szczyty  poznania wszechświata". 
Patos tego sformułowania nie umniejsza jego 
słuszności, o czym Czytelników U ranii nie 
trzeba przekonywać.
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Stanisław R. Brzostkiewicz -  Dąbrowa Górnicza

TO I OWO O PODBOJU MARSA

Podobno od kilku już lat możemy się 
uważać za ludzi XXI wieku! Tak przynaj
mniej twierdzą historycy, gdyż ich zdaniem 
dzieje ludzkości nabierają coraz większego 
tempa i przestały pokrywać się z rachubą 
czasu opartą o roczne obiegi Ziemi wokół 
Słońca. Wspomniane wyżej rozbieżności 
wyraźnie wystąpiły właśnie w XX wieku, 
który -  biorąc pod uwagę wydarzenia histo
ryczne i związane z nimi przemiany społecz
no-gospodarcze -  rozpoczął się dopiero w 
roku 1914 strzałami w Sarajewie, a zakoń
czył już w roku 1991 wraz z rozpadem 
Związku Radzieckiego. Dobrze -  pewnie 
ktoś zapyta -  ale co to ma wspólnego z ba
daniami astronomicznymi, zwłaszcza zaś z 
tematem sygnalizowanym w tytule artyku
łu? Ano ma, bo przecież wydarzenia ostat
nich lat niewątpliwie będą miały niemały 
wpływ na dalsze losy świata i -  miejmy na
dzieję -  znacznie przyczynią się do rozwoju 
naszej cywilizacji. W każdym razie zimna 
wojna nie powinna nas dłużej straszyć, ogra
niczone zostaną wydatki na zbrojenia, a za
oszczędzone w ten sposób środki będzie 
można przeznaczyć na inne, bardziej pożyte
czne cele. Należy sądzić, że skorzystają z 
tego także badania kosmiczne, przede wszy
stkim zaś będzie można poważnie myśleć o 
realizacji od dawna planowanej wyprawy 
załogowej na Marsa, o czym ludzkość marzy 
od pokoleń. Świadczą o tym chociażby 
książki fantastyczno-naukowe Juliusza 
V e r n e ,  Władysława U m i ń s k i e g o ,  Ar
tura C. C 1 a r k e a, Stanisława L e m a  i in
nych wizjonerów podboju Kosmosu*.

Mars od wieków przykuwał uwagę czło
wieka i co najmniej od pierwszej połowy 
XVII stulecia jest obserwowany za pomocą 
coraz doskonalszych lunet. Jednakże zain
teresowanie czerwoną planetą wyraźnie się 
nasiliło po opozycji z roku 1877, kiedy to 
astronom włoski Giovanni V. S c h i a p a 
r e l l i  doniósł zdumionemu światu o odkry
ciu na powierzchni Marsa zagadkowych 
tworów liniowych, nazwanych później ka
nałami. Dziś wiemy, że było to zwyczajne 
złudzenie optyczne, powstające zawsze wte
dy, gdy jakiś obiekt obserwujemy z dużej 
odległości i z trudem dostrzegamy na nim 
jakieś szczegóły. Długo jednak marsjańskie 
kanały uważano za realnie istniejące twory, 
a przy tym miały to być twory sztuczne, zbu
dowane przez domniemanych mieszkańców 
tej planety i świadczące o ich nadzwyczaj 
rozwiniętej cywilizacji. Z czasem ten fanta
styczny pogląd tak głęboko się utrwalił, że w 
roku 1898 pisarz angielski Herbert Beorge 
W e l l s  wydał swą głośną książkę Wojna 
światów (The War of the Worlds), przedsta
wiając w niej apokaliptyczną wizję inwazji 
Marsjan na Ziemię. Jej radiowa adaptacja z 
roku 1938 (przygotował ją  znany scenarzy
sta i reżyser amerykański Orsen W e l l e s )  
była do tego stopnia sugestywna, iż wywoła
ła w Stanach Zjednoczonych prawdziwą pa
nikę. Rozdzwoniły się telefony w wielu 
urzędach i przerażeni radiosłuchacze pytali 
zdumionych urzędników, gdzie aktualnie 
znajdują się agresorzy z innej planety i jak 
się przed nimi obronić. Dziś oczywiście taki 
kawał nie miałby szans powodzenia, przy-

* W wykazie tym nazwisko W ładysława Umińskiego (1865 -  1954) wcale nie przypadkowo się znalazło. W 
roku 1913 wydał on książkę Na drugą planetę i przedstawił w niej własną wizję wyprawy załogowej na Mar
sa. Niegdyś była ona z zainteresowaniem czytana przez młodych miłośników astronomii.
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najmniej w krajach rozwiniętych, w których 
wiedza astronomiczna jest odpowiednio po
pularyzowana. Nie znaczy to jednak wcale, 
by było już tak dobrze i by nikt nie wierzył 
w istnienie Marsjan, chociaż w naszych cza
sach nawet najbardziej naiwni odnoszą się 
do tego z pewną rezerwą. Wciąż bowiem 
głoszone są niczym nieuzasadnione poglą
dy, iż wprawdzie aktualnie na Marsie nie ma 
rozwiniętego życia, ale w odległej przeszło
ści istniało i może nawet mieszkańcy Ziemi 
są potomkami Marsjan. Zapewne na zwolen
nikach tego poglądu duże wrażenie wywołał 
komunikat o odkryciu w podejrzanym o 
marsjańskie pochodzenie meteorycie ska
mieniałych śladów prymitywnego życia.

Tymczasem wielu uczonych krytycznie 
odnosi się do powyższego odkrycia i wysu
wa przeciwko niemu poważne zarzuty. Nie
stety, ostateczne rozwiązanie tej frapującej 
zagadki będzie chyba możliwe dopiero wte
dy, gdy na Marsie wyląduje odpowiednio 
wyposażona sonda kosmiczna i w kilku rejo
nach planety pobierze próbki tamtejszego 
gruntu, a następnie powróci z nimi na Zie
mię. Do tego czasu między uczonymi toczo
ne będą dyskusje i pewnie raz górą będą 
zwolennicy istnienia na tej planecie przed 
czterema miliardami lat prymitywnego ży
cia, a innym razem przewagę zyskają jego 
przeciwnicy. W tym miejscu należy przypo
mnieć, że tego dylematu nie rozstrzygnęły 
lądowniki sond Viking, które przed ponad 
dwudziestu laty osiadły w różnych rejonach 
Marsa i dokonały tam różnych badań. Właś
nie jednym z ważniejszych ich zadań było 
wykrycie tam chociażby śladów prymityw
nego życia, ale przeprowadzone ekspery
menty nie potrafiły definitywnie rozwiązać 
tej kwestii. Do dziś nie potrafimy więc po
wiedzieć, czy w marsjańskim gruncie znaj
dują się jakieś mikroorganizmy, czy też ich 
z całą pewnością nie ma i nigdy nie było. 
Zachodzące reakcje chemiczne okazały się

zadziwiające, zdające się raczej przemawiać 
za tym, iż tamtejsza gleba wykazuje cechy z 
pogranicza materii organicznej i nieorgani
cznej. Ale chociaż zagadki tej nie udało się 
rozwiązać, to jednak w ramach misji Vikin- 
gów uzyskane fakty zdają się dowodzić, że 
w okolicach ich lądowisk nie ma najpry
mitywniejszego nawet życia. Krótko mó
wiąc -  pod tym względem Vikingi nie speł
niły oczekiwań i największa zagadka Marsa 
właściwie wciąż czeka na rozwiązanie.

Mimo wspomnianych niepowodzeń mi
sja Vikingow była bardzo udana i należy ją  
uważać za jedno z najwspanialszych osiąg
nięć współczesnej astronautyki. Bez wątpie
nia wieńczy pierwszy etap badań Marsa za 
pomocą sond kosmicznych, dostarczających 
uczonym rewelacyjnych i w pełni wiarygod
nych informacji o planecie, z którą wiązano 
tyle nadziei. Jest ona wprawdzie dużo mniej
sza od Ziemi, ale ze wszystkich planet Ukła
du Słonecznego najbardziej do niej podobna 
pod wieloma względami. Przede wszystkim 
wiruje wokół swej osi mniej więcej w takim 
samym czasie jak glob ziemski, a przy tym 
nachylenie jego osi rotacyjnej względem 
płaszczyzny orbity niewiele się różni od na
chylenia osi rotacyjnej Ziemi względem pła
szczyzny ekliptyki, toteż na obu planetach 
występują analogiczne pory roku. Te na 
Marsie są oczywiście prawie dwukrotnie 
dłuższe od ziemskich pór roku, bo przecież 
tamtejszy rok trwa aż 686,9 dnia. Niestety, 
na tym właściwie kończą się podobieństwa 
między tymi planetami, marsjańska atmo
sfera w porównaniu z ziemską jest bardzo 
rzadka, o wiele rzadsza niż sobie niegdyś 
wyobrażano. Występuje tam wprawdzie tak
że efekt cieplarniany, ale siłą rzeczy nie mo
że on być zbyt wydajny, i w związku z tym 
klimat Marsa krążącego o wiele dalej od 
Słońca niż Ziemia musi być bardzo surowy, 
co zresztą potwierdziły badania wykonane 
za pomocą Yikingów. Wykazały one, że naj-
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wyższa tem peratura w strefie objętej tymi 
badaniami wynosi zaledwie około 243 kel
winy (-30°C ) i co ciekawe -  swoje m aksi
mum osiąga nie podczas tam tejszego połud
nia, ale dopiero parę godzin później. Jednak 
wraz z zachodem Słońca szybko się obniża i 
pod koniec marsjańskiej nocy spada do oko
ło 183 kelwinów (-90°C ), czyli w ciągu kil
kunastu godzin obniża się o około 60 kelwi
nów*. W yniki tych pomiarów niewątpliwie 
zaskoczyłyby dawniejszych badaczy, lecz 
jeszcze większe ich zdziwienie wywołałyby 
obrazy M arsa przekazywane przez okrążają
ce go sondy kosmiczne. Nie widać na nich 
owych lądów i mórz, najpospolitszymi zaś 
utworami topograficznymi tej planety oka
zały się być kratery m eteorytowe, upodob
niające jej krajobraz do krajobrazu księżyco
wego. Ale odkrycie prawdziwego oblicza 
czerwonej planety i dla w spółczesnych pla- 
netologów było dużą niespodzianką.

M ars to zupełnie inna planeta niż sądzili 
dawniejsi badacze. Byli oni przekonani, że 
tam tejsza atm osfera jest o wiele gęstsza i że 
nie zachodzą tam tak drastyczne spadki tem 
peratury. W edług nich klim at M arsa miał 
być dużo łagodniejszy i dlatego wysuwali 
nierealne, z naszego punktu w idzenia wprost 
szokujące hipotezy. Bo czyż za taką nie 
uchodzi pogląd głoszący, iż na tej planecie 
m ożliwa jest wegetacja arktycznych roślin i 
że to one w łaśnie odpowiedzialne są za sezo
nowe zmiany w jej wyglądzie? N ajgorli
wszym zwolennikiem tej hipotezy był nie
wątpliw ie astronom radziecki Gawriił A. 
T  i c h o w, bo to on przecież poświęcił wiele 
lat na badania mające przekonać oponentów, 
iż na M arsie m ożliwe je st życie organiczne 
w postaci wysoko zorganizowanych roślin. 
Po prostu miały one być odpowiednio przy

stosowane do surowego klimatu, w ciągu ty
sięcy lat swojej ewolucji uodpornione na tę
gie mrozy i długotrwałe susze. Dopiero wraz 
z nastaniem wiosny budziły się rzekom o z 
zim owego snu, stopniowo ożywiały i szczyt 
rozwoju osiągały podczas tam tejszego lata, 
kiedy to pokryte nimi obszary M arsa stawały 
się zielone i dlatego ziemskim obserwato
rom miały wydawać się nieco ciemniejsze. 
Jesienią roślinność ta powoli zam ierała i -  
jak  sądzono -  przygotowywała się do zim o
wego snu, toteż w tym okresie dawniejsze 
oazy zieleni przybierały barwę piasku i wy
dawały się jaśniejsze.

Na pierwszy rzut oka rozum owanie po
wyższe jest całkiem logiczne i wobec tego 
nie m ożna się dziwić, że hipoteza Tichowa 
m iała wielu zwolenników. Astronom  radzie
cki pozostał jej wierny właściwie do końca 
swych dni (zmarł w roku 1960) i to on naj
prawdopodobniej inspirował C larke’a, auto
ra powieści fantastyczno-naukowej Sands o f  
M ars (Piaski M arsa), w której przedstawił 
własną wizję kolonizacji tej planety. Jej bo
haterowie mieli ułatwione zadanie, bo 
wprawdzie pisarz angielski dobrze już  zda
wał sobie sprawę z tego, że m arsjański krajo
braz bardziej przypom ina Saharę niż brazy
lijską dżunglę, ale według ówczesnej wiedzy 
(polski przekład powieści ukazał się w roku 
1957) tamtejszy klim at miał być łagodniej
szy niż jest w rzeczywistości. Dlatego też 
przyszli zdobywcy M arsa będą w dużo gor
szej sytuacji, gdyż m uszą być przygotowani 
nie tylko na bardzo niskie tem peratury, ale i 
na ich znaczne wahania w ciągu jednej zale
dwie doby. M uszą oczywiście zabrać z sobą 
spore ilości pożywienia, m ieć odpowiednie 
zapasy tlenu i niezbędnej dla życia wody. 
W iadomo przecież już  na pewno, że nie wy-

* Podane wyniki pomiarów temperatury odnoszą się do obszarów leżących w średnich szerokościach areografi- 
cznych. Lądowisko Vikinga-1 znajduje się na 22° północnej szerokości areograficznej, a lądowisko Vikinga-2 
-  na 41° północnej szerokości areograficznej
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stępuje ona na Marsie w postaci ciekłej, bo 
przy tak małym ciśnieniu atmosferycznym i 
tak niskich temperaturach nie jest to w ogóle 
możliwe. W odległej przeszłości były tam 
zapewne jakieś morza, a nawet mógł istnieć 
globalny ocean, lecz co najmniej od czasu 
wielkiego bombardowania woda na mar- 
sjańskim globie może występować jedynie 
w postaci lodu. Wciąż jednak nie wiemy, jak 
duże są jej zasoby i czy znajduje się tylko 
pod czapami polarnymi? W każdym razie 
należy mieć nadzieję, że tego życiodajnego 
płynu nie będzie trzeba sprowadzać z Ziemi, 
bo to utrudniłoby lub wręcz uniemożliwiło 
kolonizację Marsa. Tlen też można tam wy
twarzać, do tego celu wykorzystując cho
ciażby piec słoneczny, zaprojektowany 
przed około trzydziestu laty przez Fritza 
Z w i c k y e g o  dla wypraw księżycowych. 
Ale pierwiastek ten i na czerwonej planecie 
musi występować w postaci tlenków, węgla
nów lub krzemianów, które występują na 
niej w dużych ilościach. Wystarczy zatem te 
dostępne na Marsie minerały odpowiednio 
podgrzać, aby wymienione substancje z nich 
wyparowały lub sublimowały. Niezbędną 
zaś do tego temperaturę będzie można uzy
skać za pomocą wspomnianego pieca słone
cznego, który z powodzeniem będzie mógł 
być wykorzystany do produkcji materiałów 
budowlanych, wygładzania ścian nadają
cych się na kwatery mieszkalne jaskiń, a tak
że do różnych prac ziemnych. No i wreszcie 
umożliwi on wykorzystywanie energii Słoń
ca do produkcji na Marsie żywności (ho
dowla glonów z rodziny Chlorella Algea lub 
zbliżonych gatunków).

W późniejszym terminie może uda się 
człowiekowi zagęścić sztucznie marsjańską 
atmosferę. Wprawdzie takie powietrze nie 
będzie się nadawało do oddychania, ale mo
że spełniać wiele innych, równie pożytecz
nych ról. Przede wszystkim zabezpieczy po
ruszających się po powierzchni Marsa ludzi

przed meteorytami, gdyż te mogą tam czę
ściej spadać niż na Ziemię z uwagi na bli
skość pasa planetoid. Ponadto odpowiednio 
gęsta atmosfera, składająca się głównie z 
dwutlenku węgla lub gazów o podobnych 
właściwościach zwiększy wydajność efektu 
cieplarnianego, toteż z czasem temperatura 
na Marsie może na tyle wzrosnąć, aby zno
wu pojawiła się tam ciekła woda. Dziś nie 
może ona występować w takiej postaci za
równo ze względu na tęgie mrozy, jak i zbyt 
rzadką atmosferę. Jeżeli zatem zachowały 
się na Marsie jakieś jej zasoby, to -  jak już 
wspomniano -  jedynie pod postacią lodu, 
chociaż w przeszłości i to niezbyt odległej 
wszystko było możliwe. Na obrazach otrzy
manych za pomocą sond kosmicznych od
kryto przecież utwory, które mogła utwo
rzyć wartko płynąca woda. Jednak z samego 
wyglądu tego lub innego utworu nie wolno 
zbyt pochopnie wyciągać wniosków, gdyż 
mogą one okazać się fałszywe. Może się bo
wiem zdarzyć, że taki utwór tylko z wyglądu 
przypomina koryto wyschniętej rzeki na 
Ziemi, a w rzeczywistości jest raczej utwo
rem powstałym w wyniku przepływu lawy. 
Za przykład może służyć koryto Nirgal Val- 
lis (25/30° S, 36/48° W), mające około 400 
km długości i szerokość wynoszącą 5-6 km. 
Na pierwszy rzut oka odnosi się wrażenie, że 
utwór odkryty na obrazie przekazanym 
przez Marinera-9 to koryto meandrującej 
rzeki, posiadającej liczne i wyraźne dopły
wy. A tymczasem wnikliwe badania wyka
zały, iż ujście domniemanej rzeki położone 
jest wyżej niż jej źródła, a przecież trudno 
sobie wyobrazić, by woda mogła płynąć pod 
górę. Najprawdopodobniej owo ujście Nir
gal Vallis to w rzeczywistości miejsce wy
pływu lawy spływającej potem ku niżej leżą
cym terenom Marsa.

A jednak woda i ewentualnie jej zasoby 
na Marsie to jeden z ważniejszych proble
mów współczesnej planetologii. Nic zatem
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dziwnego, że uczeni poświęcili wiele uwagi 
obrazom otrzym anym  za pom ocą sond kos
micznych i odkryte na nich utwory zdają się 
dowodzić, że w dziejach tej planety wystę
powały okresy, kiedy pojawiała się tam ciek
ła woda i nawet dochodziło do prawdziwych 
powodzi. W  tych czasach mogły zatem na 
M arsie istnieć zarówno utwory przypom ina
jące ziemskie rzeki, jak  też jeziora i nawet 
niezbyt duże morza. M ówiąc o tym nie tylko 
doliny powstały przypuszczalnie w wyniku 
wartko płynącej wody, lecz także znajdujące 
się w ich sąsiedztwie tajem niczo zdewasto
wane obszary, przez planetologów zwane 
wprost chaotycznym i terenami. W  niektó
rych przypadkach powierzchnia planety jest 
nieregularnie popękana i wyraźnie pom arsz
czona (pierwszy stopień dewastacji), w in
nych jakby ju ż  nieco w ygładzona i zapadnię
ta (drugi i trzeci stopień dewastacji). Stosun
kowo najłatwiej je  rozpoznać w rejonach 
M argareter Sinus i O xia Palus (nazwy utw o
rów albedowych z dawniejszych map M ar
sa), gdyż występują tu wyjątkowo duże ob
szary zdewastowanego terenu, mające nie
kiedy tysiące kilometrów kwadratowych po
wierzchni. Jaki mechanizm doprowadził do 
powstania tych jakże zagadkowo w yglądają
cych dziś fragmentów powierzchni planety?

Planetologowie powyższe pytanie sfor
mułowali wkrótce po odkryciu rzucających 
się w oczy obszarów chaotycznego terenu. 
W ielu z nich od razu też skłaniało się do 
poglądu, że mamy tu do czynienia z zapad
nięciem i zrujnowaniem spoistej niegdyś 
skorupy, do czego doszło po uwolnieniu i 
odpłynięciu zamarzłej w niej wody. Częś
ciowe lub nawet całkowite roztopienie znaj
dującego się w skorupie M arsa lodu mogło 
nastąpić w wyniku napływu ciepła, którego 
źródło mogło znajdować się we wnętrzu pla
nety lub przynajmniej w jej głębszych w ar
stwach. Być może ma to jak iś związek z 
aktywnością wulkanów na Tharsis Montes i

Elysium M ons, a dotyczy to zw łaszcza ta
kich obszarów chaotycznego terenu, jak: A r
am Chaos (0/5° N, 20/24° W), Aureim Chaos 
(2/6° S, 25/30° W) i lani Chaos (0/5° S, 
16/20° W). W szystkie one leżą blisko rów 
nika, skąd biorą początek cztery doliny 
(Shalbatana Vallis, Simud Vallis, Tiu Vallis 
i Ares Vallis), które kierują się na północ i 
północny-zachód, ginąc na obszarze niżej 
położonej Chryse Plantia (15/30° N, 35/52° 
W). N ajej piaszczystej powierzchni w idocz
ne są liczne utwory powstałe przypuszczal
nie w wyniku wodnej erozji i dziś nie m ożna 
wykluczyć, że występuje tu materiał nanie
siony przez przepływającą w wymienionych 
wyżej rzekach wodę. Podobne spustoszenia 
występują na pograniczu pierwotnej, pokry
tej kraterami powierzchni M arsa jego m łod
szymi, północnym i nizinami. Daje to wiele 
do myślenia, na ten temat powstało sporo 
różnych hipotez, lecz w tym przypadku na 
uwagę zasługuje tylko jedna z nich. Nie ma 
w niej nic niezwykłego, choć z drugiej stro
ny trudno uznać za coś naturalnego zderze
nie M arsa z w yjątkowo dużym, nieznanym 
obiektem kosmicznym. Jest możliwe, że ta 
właśnie katastrofa doprowadziła nie tylko do 
powstania rozciągających się wokół północ
nego bieguna planety nizin, ale i do jej ak
tywności wulkanicznej. W następstwie tego 
wydarzenia M ars na jakiś czas ponownie 
otoczył się gęstą atmosferą, jego klim at stał 
się chwilowo łagodniejszy i z zamarzłej sko
rupy uwolniły się duże ilości wody.

Niestety, nasza wiedza o M arsie jest 
wciąż niepełna, zawiera wiele luk i tego ro
dzaju hipotezy oparte są na zbyt wątłych 
przesłankach. Nie ulega wątpliwości, że w 
najbliższych latach pod tym względem na
stąpi poprawa, że wiele trudnych zagadek 
zostanie definitywnie wyjaśnionych, że roz
poczęty ostatnio nowy etap badania M arsa 
za pom ocą coraz doskonalszych sond kos
micznych przyniesie pewne efekty. Jego po-
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czątek był wprawdzie wyjątkowo niefortun
ny (nieudany start sondy rosyjskiej Mars- 
96), ale potem wszystko potoczyło się już 
zgodnie z planem i aktualnie w kierunku 
czerwonej planety mkną dwie sondy amery
kańskie (Mars Global Surveyor i Mars Path
finder). Wyjątkowo dużo możemy sobie 
obiecywać po drugiej z wymienionych misji, 
gdyż 4 lipca 1997 roku (w dniu święta naro
dowego Stanów Zjednoczonych) sonda ma 
wylądować na północnej półkuli Marsa, ści
ślej zaś mówiąc -  u ujścia Ares Vallis (19,5° 
N, 32,8° W), gdzie -  jak się przypuszcza -  
niegdyś płynęła woda. Okolica ta zostanie 
dokładnie zbadana i to w promieniu około 10

m od lądownika, co stanie się możliwe dzię
ki zastosowaniu niewielkiego pojazdu samo
bieżnego o nazwie Sojourner. Miejmy więc 
nadzieję, że jeszcze w bieżącym roku może 
być rozwiązana jedna z największych zaga
dek tej planety i może wreszcie uzyskamy 
jakieś konkretne informacje na temat pocho
dzenia wspomnianej doliny. A przecież mi
sja Mars Global Surveyor też wydaje się być 
interesująca dla planetologów, bo w jej ra
mach mają otrzymać obrazy Marsa o dużej 
sile rozdzielczej, zawierające nawet szcze
góły o rozmiarach 3 rr). Wnikliwa analiza 
takich obrazów również może rzucić jakieś 
nowe światło na powyższe zagadnienie*.

Jacek Kruk -  Kraków

SOJOURNER I JEGO POPRZEDNICY

4 grudnia 1996 roku wyruszył w kierunku 
Marsa amerykański próbnik Mars Pathfin
der, na którego pokładzie znajduje się minia
turowy pojazd Sojourner. Będzie on pierw
szym obiektem zdolnym do samodzielnego 
przemieszczania się po powierzchni Marsa. 
Zanim jednak rozpocznie pracę na Czerwo
nej Planecie, warto przypomnieć wcześniej
sze próby i osiągnięcia techniki astronauty- 
cznej w dziedzinie mobilnych urządzeń ba
dawczych.

Po raz pierwszy zastosowano automaty
czne pojazdy do badania powierzchni Księ
życa. 17 listopada 1970 roku na księżyco
wym Morzu Deszczów wylądował radziecki 
próbnik Łuna-17, który dostarczył na powie
rzchnię Srebrnego Globu 8-kołowy pojazd o 
napędzie elektrycznym Łunochod-1. Pojazd 
sterowany był z Ziemi przez grupę operato

rów na podstawie obrazów z dwóch kamer 
umieszczonych na jego przodzie. Łunochod- 
1 poruszał się dość wolno, gdyż minimalny 
czas między nadejściem kolejnych obrazów 
wynosił 20 sekund. A przecież głównie ob-

Lunochod-1. (TASS;

* Programy badawcze czterech kolejnych sond z serii Mars Global Surveyor mają być o wiele bardziej złożone. 
Przede wszystkim badania będą wykonywane zarówno z orbity okołomarsjańskiej, jak  i bezpośrednio na po
wierzchni Marsa. A start tych sond ma następować mniej więcej co dwa lata (1998, 2001, 2003 i 2005).
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Łunochod-2. Zwracają uwagę osłony kaner prowadzących (14) 
oraz dodatkowa kam era (16).

razy, obok danych z czujników Słońca i Zie
mi oraz systemu żyroskopów, służyły do na
wigacji w trudnym kamienistym terenie. 
Pojazd zasilany był z baterii słonecznej, 
więc działał tylko w czasie dnia księżycowe
go, na okres 14-dniowej nocy jego aparatura 
była wyłączana, działał jedynie grzejnik ra
dioizotopowy, który zapobiegał zniszczeniu

aparatury na skutek bardzo niskich tempera
tur. Łunochod-J miał masę 756 kg, mógł się 
poruszać do przodu z dwiema prędkościami 
oraz do tyłu, a dzięki niezależnemu napędo
wi na wszystkie koła mógł wykonywać 
skomplikowane zwroty. W ciągu pier
wszych trzech dni księżycowych (na tyle za
planowana została jego misja) oddalił się od 
lądownika na ok. 1400 m, a następnie po
wrócił na miejsce lądowania inną trasą. Do
wiodło to wysokiej precyzji nawigacji ope
ratorów na Ziemi. Ponieważ pojazd znajdo
wał się w dobrej kondycji, pracowano z nim 
dalej -  w sumie Łunochod działał przez 11 
dni księżycowych aż do wyczerpania zapa
sów energii niezbędnej do nocnego ogrze
wania. Ostatni seans łączności przeprowa
dzono z nim 14 września 1971 roku. Łuno
chod-1 pokonał łącznie 10540 m, przekazał 
na Ziemię 200 panoram księżycowych i 
ponad 20 tys. zdjęć z kamer prowadzących.

Lunochod-3 (fot. autora).
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L unar R o v er z  w y p raw y  A p o llo -15 (fo t. N A S A ).

Ponadto w 500 punktach jego trasy wykona
no pomiary fizycznych własności gruntu, a 
w 25 miejscach badania składu chemicznego 
przy pomocy a-radiometrii. Misja pierwsze
go Łunochoda była pełnym sukcesem, bar
dzo potrzebnym radzieckim specjalistom po 
przegranym w 1969 roku wyścigu na Księ
życ. Warto również zauważyć, że większość 
tej misji przypadła na okres przerwy w ame
rykańskim programie Apollo spowodowa
nym groźnym wypadkiem statku Apollo-13 
w kwietniu 1970 roku.

Kolejny pojazd tego typu pojawił się na 
Księżycu 15 stycznia 1973 roku, zaledwie 
miesiąc po zakończeniu programu Apollo, 
co także miało swoją wymowę propagando
wą. Łunochoda-2 dostarczył w rejon księży
cowego Morza Jasności próbnik Łuna-21. 
Pojazd był analogiczny do swego poprzedni
ka, a zmiany dotyczyły głównie systemu ka

mer prowadzących oraz aparatury nauko
wej. Masę pojazdu zwiększono do 840 kg 
(dla porównania: masa Sojournera wynosi 
11 kg). Dwie kamery prowadzące zaopatrzo
no w osłony przeciwsłoneczne i dodano trze
cią kamerę uniesioną na wysięgniku w górę, 
co znakomicie poprawiło pole widzenia ope
ratorów. Obrazy z tych kamer docierały co 
3-5 sekund, a operatorzy nabrali znacznej 
wprawy po misji pierwszego Łunochoda, nic 
więc dziwnego, że nowy model poruszał się 
po księżycowym terenie dużo żwawiej. Łu- 
nochod-2 pracował w obszarze przejścio
wym pomiędzy typowym kiężycowym mo
rzem a górami Taurus i jego zadaniem było 
pokonanie jak najdłuższej trasy pozwalają
cej ocenić dynamikę zmian w tym terenie. 
W czasie swej misji pojazd pokonał 37 km, 
choć jego zasięg był rzędu 100 km. Misję 
Łunochoda-2 skrócił jednak wypadek, który
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Ruchom a sonda do badania Fpbosa (rys. TASSj.

zdarzył się w 4 dniu księżycowym. W bar
dzo trudnym terenie pojazd zawadził baterią 
słoneczną o stok krateru i grunt księżycowy 
dostał się na jej powierzchnię, a podczas za
mykania baterii na noc pokrył radiator od
prowadzający ciepło z pojazdu. W efekcie 
po czwartej nocy księżycowej Łunochod-2 
zamilkł na zawsze. Tym nie mniej wyniki 
jego działań do 22 kwietnia 1973 roku były 
naprawdę imponujące.

Radzieccy specjaliści zamierzali konty
nuować misje Łunochodów, powstał więc 
kolejny model, który miał zostać wysłany na 
Księżyc w drugiej połowie lat 70. Główną 
nowością w stosunku do poprzednich mode
li było zastosowanie ruchomej stereoskopo
wej kamery umieszczonej na wysięgniku, 
wzbogacono także zestaw aparatury nauko
wej. Niestety, z powodu zamknięcia progra
mu księżycowego w roku 1976 Lunochod-3 
pozostał na zawsze na Ziemi. Znajduje się on 
w niewielkim muzeum zakładów lotniczo- 
kosmicznych im. Ławoczkina w Chimkach

pod Moskwą, w których zbudowano więk
szość radzieckich próbników do badania 
planet.

Mówiąc o pojazdach księżycowych nie 
wypada pominąć amerykańskich łazików 
Lunar Rover, używanych przez załogi trzech 
ostatnich wypraw Apollo, tym bardziej że do 
ich budowy przyczynił się konstruktor pol
skiego pochodzenia Mieczysław B e k k e r. 
Lunar Rover był 4-kołowym pojazdem o na
pędzie elektrycznym, zasilanym z akumula
torów i zdolnym do pokonania 65 km. Pobyt 
statków Apollo na Księżycu ograniczony 
był do trzech dni i to w praktyce limitowało 
osiągnięcia tych pojazdów. W porównaniu 
do Łunochodów amerykański łazik miał nie
wielką masę (211 kg bez załogi) i mógł się 
poruszać z prędkością 13 km/h.

Pierwszy Lunar Rover przybył na Księ
życ wraz ze statkiem Apollo-15 w dniu 30 
lipca 1971 roku. W trakcie trzech wypraw 
astronauci James I r w i n i David S c o t t  
przejechali nim łącznie 28 km podróżując u 
podnóża księżycowych Apeninów. Kolejny 
pojazd przywiozła załoga Apollo-16 w dniu 
21 kwietnia 1972 roku. John Y o u n g  i 
Charles D u k e  dokonali nim także trzech 
wypraw pokonując 27 km na księżycowej 
wyżynie w rejonie krateru Kartezjusza. 11 
grudnia 1972 roku w dolinie Taurus-Littrow 
wylądował statek Apollo-17, a jego załoga -  
Eugene C e r n a n i Harrison S c h m i t t  -
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Sojourner (fot. N A SA ).

przez następne 3 dni pokonała swym łazi
kiem 35 km w bardzo trudnym terenie. As
tronauci ostatniej wyprawy zdołali też roz
pędzić Lunar Rovera do rekordowej prędko
ści 18 km/h. Dodatkową zaletą zastosowania 
pojazdów w wyprawach księżycowych była 
możliwość bieżącego śledzenia prac astro
nautów przez ośrodek kontroli lotu. Kontro
lerzy na Ziemi mogli sterować umieszczoną 
na łaziku kamerą telewizyjną i obserwować 
działania astronautów, a także start statku z 
powierzchni Księżyca.

Następny krok w dziedzinie budowy po
jazdów do badania planet wykonali specjali
ści radzieccy w ramach marsjańskiej misji 
Fobos zrealizowanej w latach 1988-1989. 
Zbudowano dwa próbniki, które miały wejść 
na orbitę wokółmarsjańską i następnie prze
prowadzić kompleksowe badania Fobosa. 
Jeden z owych próbników, Fobos-2, miał na 
swym pokładzie dwa lądowniki, które za

mierzano zrzucić na powierzchnię księżyca 
Marsa. Większy lądownik, o nazwie DAS, 
miał zostać zakotwiczony w gruncie Fobosa 
na stałe, drugi zwany po prostu ruchomą 
sondą (ros. Pieriedwiżnoj Zond, w literatu
rze anglojęzycznej określany mianem Hop
per) zdolny był do przemieszczania się po 
powierzchni. Próbnik F obos-1 miał tylko lą
downik DAS, toteż nie stanowi przedmiotu 
naszych zainteresowań (ponadto uległ awa
rii na drodze do Marsa). Fobos-2  wysłany 
został z kosmodromu Bajkonur 12 lipca 
1988 roku i 29 stycznia 1989 roku pomyśnie 
wszedł na orbitę wokół Marsa. Dwa miesią
ce trwały je j korekty, aby zbliżyć ją  maksy
malnie do orbity Fobosa. 27 marca 1989 ro
ku, gdy do celu pozostawało zaledwie 200 
km łączność z próbnikiem utracono na za
wsze. Próbnik miał zawisnąć na wysokości 
ok. 50 m nad powierzchnią Fobosa i kolejno 
zrzucić oba lądowniki. Pieriedwiżnoj Zond
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wyposażony został w oryginalne i proste 
urządzenie do przemieszczania się. W dolnej 
części lądownika zamontowano dwie pary 
prętów połączonych z mechanizmem sprę
żynowym. Zwolnienie sprężyny powodowa
ło obrót jednej pary prętów i odbicie sondy 
od powierzchni. W słabym polu grawitacyj
nym Fobosa taki skok mógł sięgać kilku
dziesięciu metrów. Po spadku na powierzch
nię sonda stabilizowała się w ten sposób, że 
znowu spoczywała na prętach i ponowne 
zwolnienie sprężyny powodowało następny 
skok. Konstruktorzy przewidywali, że sonda 
wykona ok. dziesięciu skoków, dokonując w 
miejscach postojów chemicznej i mechani
cznej analizy gruntu. W tym celu wyposażo
na została w rentgenowski spektrometr fluo
rescencyjny, magnetometr, penetrometr, 
grawimetr i dynamograf. Niestety Fobos-2 
ze swym cennym ładunkiem bezużytecznie 
krąży wokół Marsa, zanim perturbacje wy
woływane przez Fobosa nie zrzucą go osta
tecznie na Marsa.

Nie zrażeni prawie pełnym fiaskiem misji 
Fobos radzieccy specjaliści kontynuowali 
prace nad programem marsjańskim, który w 
następnym etapie przewidywał dostarczenie 
na Marsa automatycznego pojazdu o nazwie 
Marsochod. Termin jego misji, planowany 
początkowo na rok 1992, ulegał stopniowe
mu opóźnieniu w miarę pogarszania się kon
dycji finansowej firm pracujących dla -  już 
nie radzieckiego lecz rosyjskiego -  progra
mu kosmicznego. W międzyczasie nastąpił 
bowiem rozpad Związku Radzieckiego, któ
remu towarzyszył głęboki kryzys gospodar
czy. Prototyp został jednak zbudowany i na
wet przeszedł próby terenowe m. in. na 
Kamczatce, a także w kalifornijskiej Dolinie 
Śmierci. Projektem Marsochoda zaintereso
wano również amerykańską agencję kosmi
czną NASA, a ściślej jej ośrodek Jet Propul
sion Laboratory, w którym powstała wię
kszość amerykańskich próbników do bada

nia planet. Prawdopodobnie jednak Amery
kanie nie pomogą w realizacji tego projektu 
i Marsochod, podobnie jak Łunochod-3, po
zostanie na zawsze muzealnym eksponatem. 
Jest to sześciokołowy pojazd o napędzie ele
ktrycznym, zasilany z generatora radioizoto
powego. W ocenie konstruktorów ten nie
wielki pojazd o masie 150 kg jest zdolny do 
pokonania ok. 300 km! Jego koła mają 
kształt stożków i oddzielny napęd. System 
kamer i odpowiedni program sterujący mia
ły pozwolić na automatyczne rozpoznawa
nie przeszkód na trasie pojazdu i omijanie 
ich. W przeciwieństwie do pojazdów księży
cowych sterowanie pojazdami marsjańskimi 
z Ziemi jest praktycznie nierealne, gdyż czas 
potrzebny na przejście sygnału tam i z po
wrotem wynosi 10-30 min. Operatorzy na 
Ziemi mieli więc ustalać tylko strategię tra
sy, jej taktyka leżała w gestii sztucznej inte
ligencji Marsochoda. Los tego projektu zo
stał chyba ostatecznie przypieczętowany fia
skiem misji próbnika Mars-96 w listopadzie 
ubiegłego roku.

Tymczasem w kierunku Czerwonej Pla
nety mknie Mars Pathfinder, a jego lądowa
nie oczekiwane jest 4 lipca br. Po wejściu w 
atmosferę i wstępnym wyhamowaniu lą
downika przy pomocy osłony aerodynami
cznej rozwinie się główny spadochron, a na
stępnie zostaną napełnione sprężonym ga
zem poduszki amortyzacyjne. Przed zetknię
ciem z powierzchnią spadochron zostanie 
usunięty, by zapobiec nakryciu lądownika. 
Po upadku lądownik kilkakrotnie odbije się 
od powierzchni i po uspokojeniu z poduszek 
amortyzacyjnych wypuszczony zostanie 
gaz. Następnie otworzą się trzy pokrywy 
tworzące dotąd boczne ściany lądownika, 
który ma kształt czworościanu. Ich wewnę
trzne powierzchnie pokryte są ogniwami ba
terii słonecznych, do jednej ze ścian przymo
cowany jest Sojourner w złożonej postaci. 
Dopiero gdy baterie zaczną wytwarzać do-
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stateczną ilość prądu, zostaną uruchomione 
urządzenia badawcze lądownika, a pojazd 
przygotowany do zjazdu na powierzchnię 
Marsa. Rozwinięcie dwóch trapów umożli
wi wybór bardziej dogodnego kierunku.

Sojourner, podobnie jak Marsochod, jest 
6-kołowym pojazdem o napędzie elektrycz
nym. Zasilany będzie jednak z baterii słone
cznej, która pokrywa całą górną część pojaz
du (0.22 m2). Wytwarzać ona będzie maksy
malną moc 16W, chociaż do napędzania po
jazdu wystarczy IOW. Specjaliści obliczają, 
że nasłonecznienie wystarczające do wpra
wienia pojazdu w ruch, trwać będzie jedynie 
4 godziny w ciągu marsjańskiej doby -  od 
godziny 10 do 14 czasu lokalnego. Sojour
ner będzie się poruszał w niewielkiej odle
głości od lądownika -  w zasięgu jego wi
dzialności radiowej. Maksymalna prędkość 
pojazdu wynosi zaledwie 40cm/min. (24m/h). 
Będzie on zdolny do pokonywania prze
szkód o wysokości do 13 cm, wyższe musi 
omijać. Indywidualny napęd na wszystkie 
koła, a także przełożenie w stosunku 2000:1 
powinny umożliwić poruszanie się nawet po 
bardzo sypkim piasku oraz wykonywanie 
zwrotów w miejscu. Nominalny czas pracy

pojazdu wynosi 7 marsjańskich dni, specja
liści oczekują jednak, że możliwe będzie 
przedłużenie jego misji o następnych 30 dni.

Wyposażenie Sojournera w aparaturę ba
dawczą jest stosunkowo skromne. Składają 
się na nie trzy kamery tv oraz spektrometr 
promieni alfa umieszczony z przodu pojazdu 
na niewielkim wysięgniku. Pozwoli on ba
dać metodą -radiometrii skład pierwiastko
wy skał, do których pojazd będzie mógł się 
bezpośrednio zbliżyć. Zadania próbnika 
Mars Pathfinder są jednak bardziej natury 
technicznej, niż naukowej. Chodzi o wypró
bowanie w naturalnych warunkach nowych 
sposobów badania planet. Nowością jest za
równo sposób lądowania, jak i sposób zasi
lania próbnika i wreszcie sam proces kiero
wania pojazdem. Nic więc dziwnego, że spe
cjaliści w centrum kontroli lotu w Pasadenie 
oczekiwać będą głównie na obrazy lądowni
ka (jego ewentualnych uszkodzeń) przeka
zane przez kamery pojazdu oraz obrazy po
jazdu wykonane przez kamery lądownika. 
Krajobraz marsjańskiej doliny Ares Vallis 
będzie raczej tłem tego eksperymentu, choć 
dla planetologów to on właśnie stanowi 
główny obiekt zainteresowania.

KRONIKA

Czy na Marsie istniało prymitywne 
życie?

Niestety, po blisko 35 latach badań Marsa 
za pomocą sond kosmicznych nie można 
udzielić jednoznacznej odpowiedzi na tak 
zadane pytanie. W ostatnich jednak miesią
cach -  podobnie jak w ubiegłym stuleciu po 
odkryciu słynnych kanałów -  temat ten stał 
się bardzo modny, o czym świadczą liczne 
publikacje zarówno w czasopismach nauko
wych i popularnonaukowych, jak też na ła
mach codziennej prasy. Tym razem spraw

cami wspomnianego ożywienia są uczeni 
amerykańscy z NASA, którzy poddali do
kładnym badaniom próbkę marsjańskiego 
meteorytu ALH 84001 i -  jak twierdzą -  
znaleźli w niej mikroskamieliny mogące być 
pozostałością po prymitywnych mikroorga
nizmach sprzed 3,6 miliarda lat. Jeszcze da
lej w swych wywodach poszli uczeni brytyj
scy (Colin P i 11 i n g e r i łan W r i g h t  z 
Open University oraz Monica G r a n d  z 
Natural History Museum), gdyż ich zdaniem 
prymitywne życie istniało na Marsie znacz
nie dłużej, a może nawet przetrwało do na-
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szych czasów. Zbadali oni nie tylko próbkę 
meteorytu ALH 84001, lecz także meteorytu 
EETA 79001, który też znaleziony został na 
Antarktydzie. Ale w tym przypadku mamy 
do czynienia ze skałą liczącą sobie zaledwie 
180 milionów lat, czyli o wiele mniej niż 
macierzysta skała meteorytu ALH 84001. 
Oba naturalnie zostały wyrwane ze skorupy 
Marsa i wyrzucone w przestrzeń między
planetarną podczas formowania się kraterów 
uderzeniowych. Należy przy tym dodać, że 
fragment meteorytu EETA 79001 już w roku 
1980 badał Pillinger i już wtedy doszedł do 
analogicznych wyników, a dowodem tego 
może być publikacja zamieszczona w Natu
re. Wyciągnięte przez niego wnioski podda
no wówczas ostrej krytyce, uznając znale
zioną w meteorycie materię organiczną za 
zwykłe zanieczyszczenia, jakie dostały się 
do niego podczas przelotu przez ziemską at
mosferę. Sytuacja uległa zmianie dopiero po 
opublikowaniu wyników badań uczonych z 
NASA, co oczywiście wcale nie przesądza 
sprawy i trudno dziś definitywnie twierdzić, 
że niegdyś na Marsie istniało jakieś prymi
tywne życie lub że zachowało się ono do 
naszych czasów. W każdym razie inni ucze
ni amerykańscy (Ralph H a r v e y  z Western 
Reserve University of Cleveland i Harry 
M c S w e e n  z University of Tenessee) na 
łamach czasopisma Geochemica et Cosmo- 
chemica Acta dowodzą, iż odkryte w meteo
rycie ALH 84001 rzekome mikroskamieliny 
nie powstały w wyniku procesów biologicz
nych, lecz są strukturami powstałymi w wy
niku procesów geologicznych, przy czym 
tworzyły się przy temperaturze dochodzącej 
do 1073 kelwinów (800°C). Znaleźć je  moż
na także na Ziemi w skałach pochodzenia 
wulkanicznego.

Która grupa uczonych ma rację lub przy
najmniej jest bliższa prawdy? Prawdopo
dobnie przed rokiem 2003 nie uzyskamy od
powiedzi na powyższe pytanie, bo będzie to

chyba możliwe dopiero wtedy, gdy w odpo
wiednim rejonie Marsa wyląduje kolejna 
sonda Mars Global Surveyor i pobierze 
próbki tamtejszego gruntu, a następnie po
wróci z nimi na Ziemię. Warto może dodać, 
że meteoryt ALH 84001 może być fragmen
tem marsjańskiej skorupy wyrwanej podczas 
formowania się dwóch niewielkich, stosun
kowo młodych i dotąd bezimiennych krate
rów. Większy z nich położony jest na powie
rzchni Sinus Sabeus, mniejszy zaś w rejonie 
Hesperia Planum. Do takiego przynajmniej 
wniosku doszła Nadine G. B a r l o w  (Uni
versity of Central Florida) po przeanalizo
waniu przeszło 42 tysięcy kraterów zareje
strowanych na obrazach otrzymanych za po
mocą sond Mariner i Viking.

Stanisław R. Brzostkiewicz

Nowe odkrycia w Układzie Słonecznym

W ostatnich miesiącach zaobserwowano 
kilka nowych, ciekawych obiektów w Ukła
dzie Słonecznym. Pierwszym jest planetoi- 
da, oznaczona 1997 AC11, odkryta na po
czątku stycznia przez zespół astronomów z 
JPL NASA kierowany przez E. H e 11 i n. 
Nowa planetoida jest jednym z 24 obiektów 
grupy Ateny. Obiekty tej grupy -  pozostają 
na orbitach znajdujących się wewnątrz orbi
ty Ziemi. Pierwszy z nich, od którego imie
nia bierze się nazwa całej rodziny, odkryty 
został 21 lat temu. Jednak nowa planetoida 
różni się od pozostałych członków tej rodzi
ny. Nachylenie płaszczyzny orbity tego ciała 
do płaszczyzny ekliptyki jest większe niż w 
przypadku pozostałych obiektów tej grupy. 
Tak duże nachylenie, prawie 32 stopnie, mo
że być wynikiem kilku lub kilkunastu zbli
żeń planetoidy do Ziemii. Kiedy odległość 
pomiędzy dwoma obiektami jest mała, na 
skutek oddziaływań grawitacyjnych docho
dzi do zaburzeń orbit obydwu ciał. Oczywi
ście orbita ciała mniej masywnego zostanie
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zaburzona bardziej niż orbita ciała masyw- 
niejszego. W przypadku tak dużych dyspro
porcji masowych jakie są pomiędzy Ziemią 
a małą asteroidą, perturbacje orbity małego 
obiektu będą znaczące, natomiast perturba
cje orbity Ziemi są zaniedbywalne. Z pier
wszych obliczeń wykonanych w Centrum 
Badań Kosmicznych PAN wynika, że mini
malna odległość pomiędzy planetoidą a Zie
mią nie będzie mniejsza niż 0.1 j.a. w ciągu 
najbliższych 100 lat. By określić czy możli
we są większe zbliżenia W dłuższym okresie 
czasu, orbita planetoidy musi być lepiej wy
znaczona, a to wymaga prowadzenia dal
szych obserwacji tego obiektu. Nowa plane- 
toida jest słabym obiektem o jasności ok. 
17-19 magnitudo. Jej średnicę szacuje się na 
ponad 200 metrów. Obiega Słońce w ciągu 
ok. 9.5 miesiąca.

Bardzo ciekawą grupę ciał Układzie Sło
necznym stanowią obiekty transneptunowe, 
zwane obiektami Pasa Kuipera. Pas Kuipera 
to obszar znajdujący się poza orbitą Neptu
na, rozciągający się, jak obecnie się sądzi, do 
ponad 1000 j.a. od środka Słońca. Jest to 
obszar, w którym materia, z której powstał 
System Słoneczny, znajduje się praktycznie 
w stanie niezmienionym wskutek promie
niowania słonecznego. Uważa się, że z Pasa 
Kuipera przychodzą do wnętrza Układu ko
mety krótkookresowe. Do końca lat osiem
dziesiątych Pas ten był tworem czysto teore
tycznym, dopiero na początku lat dziewięć
dziesiątych znaleziono pierwsze obiekty 
znajdujące się w tym obszarze, które mogą 
być jądrami przyszłych komet.

Bardzo pomocne w dokonywaniu odkryć 
bardzo słabo odbijających światło obiektów 
są nowe technologie takie, jak w pełni auto
matyczne teleskopy z urządzeniami CCD. 
Właśnie takimi instrumentami zainstalowa
nymi na szczycie Mauna Kea na Hawajach, 
zostały odkryte najdalej położone obiekty 
naszego Układu. Większość obiektów trans-

neptonowych została odkryta przez Jane 
L u u i Dawida J e w i 11 a. Obecnie znamy 
już 42 takie ciała. Dwa ostatnie zostały od
kryte w ostatnich czterech miesiącach. Ich 
orbity znacznie różnią się od orbit pozosta
łych 40 ciał. Dotychczas znajdowano obie
kty, których orbity były prawie kołowe i le
żały bardzo blisko orbity Neptuna. Tymcza
sem orbity ostatnio odkrytych obiektów, oz
naczonych jako: 1996 TL66 i 1997 BA6, są 
wyraźnie eliptyczne (mimośród: 0.58 i 0.99) 
i poruszają się w płaszczyźnie dość znacznie 
nachylonej do płaszczyzny ekliptyki (24 i 73 
stopnie). Z uwagi na tak dużą eliptyczność 
orbit także wartości półosi tych obiektów są 
bardzo duże: 83.4 j.a. oraz 463.7 j.a.

W tej chwili trudno powiedzieć czy 1997 
BA6, pochodzi z całą pewnością z Pasa Kui
pera. Jego nachylenie jest bardzo duże, tym
czasem przyjmuje się, że Pas jest tworem 
niesferycznym, czyli obiekty pochodzące z 
tego obszaru mają niewielkie nachylenia. 
Pierwszy z wymienionych obiektów jest za
pewne ciałem z tego obszaru. Jego silnie 
eliptyczna orbita wskazuje na możliwość ist
nienia większych obiektów w Pasie, które 
mogą znacząco perturbować ruch mniej
szych ciał.

Aby jednak móc dokładnie wyznaczyć 
elementy orbit tych ciał, a co za tym idzie 
móc więcej powiedzieć o ich przyszłych i 
przeszłych losach, obserwacje muszą być 
kontynuowane. To właśnie liczba obserwa
cji, a także długość łuku obserwacyjnego, 
najbardziej wpływają na dokładność wyzna
czenia orbity ciała. Obiekty z Pasa Kuipera 
znajdują się bardzo daleko od środka nasze
go systemu planetarnego, a więc ich ruch na 
sferze w porównaniu z bliższymi obiektami 
jest powolny. Aby więc określić orbity tych 
ciał z dokładnością z jaką wyznacza się orbi
ty planetoid musimy prowadzić obserwacje 
przez co najmniej 10 do 20 lat.

Ryszard Gabryszewski
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Ile wody jest na Księżycu?

Księżyc -  jak od czasu wypraw załogo
wych Apollo wiadomo -  to jedno z najbar
dziej suchych ciał w Układzie Słonecznym. 
Brak wody może utrudnić dłuższe przeby
wanie tam ludzi, gdyż z Ziemi trzeba zabie
rać nie tylko duże zapasy żywności, ale i 
odpowiednie ilości tego życiodajnego płynu. 
Dlatego też uczonych zajmujących się przy
gotowaniami do opanowania Księżyca mu
siała ucieszyć wiadomość, że jednak na naj
bliższym nam sąsiedzie kosmicznym jest 
woda, chociaż tylko w postaci lodu. Mamy 
oczywiście na myśli owo zamarznięte jezio
ro, znajdujące się -  co stwierdzono na pod
stawie analizy materiału uzyskanego za po
mocą sondy Clementine-1 -  w kraterze So
uth Pole-Aitken. Jest to ogromny krater, naj
prawdopodobniej największy w Układzie 
Słonecznym utwór uderzeniowy, mający 
około 2500 km średnicy i około 8 km głębo
kości. Na razie brak bliższych wiadomości 
na temat wielkości tego jeziora, ale uczeni 
amerykańscy prognozują, że ilość wody w 
tym niezwykłym lodowcu jest mniej więcej 
porównywalna z ilością wody w Balatonie i 
powinna pokryć potrzeby ludzi działających 
na Księżycu na co najmniej 500 lat. Na razie 
są to tylko przypuszczenia i dopiero dalsze 
badania wykażą, czy i ewentualnie na ile by
ły one słuszne. Uczeni chcieliby niewątpli
wie także wiedzieć, skąd się to zamarznięte 
jezioro wzięło na Księżycu i dlaczego prze
trwało aż do naszych czasów? Być może 
krater South Pole-Aitken powstał w wyniku 
upadku dużego jądra komety, które -  jak 
niektórzy oceniają -  w 90 % składa się z lodu 
wodnego. A ponieważ dno krateru leżącego 
przy południowym biegunie Księżyca po
grążone jest w wiecznym cieniu i temperatu
ra nigdy nie przekracza tam 73 kelwinów 
(-200°C), to zawarta w lodowcu woda nie 
mogła sublimować. Chcąc uzyskać więcej

informacji na ten temat uczeni z NASA i 
Pentagonu w czerwcu 1997 roku zamierzają 
wysłać w kierunku Księżyca sondę Lunar 
Prospector, mającą przynajmniej przez rok 
krążyć wokół niego. Jej zadaniem ma być 
wnikliwy przegląd księżycowej powierzch
ni, badanie tamtejszego pola magnetycznego 
i grawitacyjnego, a przede wszystkim poszu
kiwanie lodu wodnego w pobliżu biegunów 
Księżyca. Może drugie zamarznięte jezioro 
znajduje się w pobliżu jego północnego bie
guna?

Tak czy inaczej wyniki uzyskane podczas 
misji sondy Lunar Prospector mogą mieć du
ży wpływ na dalsze przygotowania do pod
boju Księżyca.

Stanisław R. Brzostkiewicz

Zakończenie dwudziestopięcioletniej 
misji sondy kosmicznej Pioneer 10

W końcu marca 1997 roku zakończy swą 
misję najdłużej dotychczas działająca sonda 
międzyplanetarna Pioneer 10. Przypomnij
my, że została wystrzelona 2 marca 1972 
roku za pomocą rakiety Atlas Centaur z 
Przylądka Kennedy’ego na Florydzie. Jej ce
lem był przelot koło Jowisza. Miała funkcjo
nować przez 2 lata. Obecnie, po 25 latach, 
kontakt z nią jest nadal utrzymywany mimo, 
że znajduje się w odległości od Ziemi prawie 
10 miliardów km, czyli dalej niż dwukrotna 
odległość najdalszej planety (Neptuna) od 
Słońca. Źródłem energii sondy jest radioizo
topowe ogniwo termoelektryczne umożli
wiające jeszcze emisję sygnałów radiowych
0 mocy 8 watów. Na Ziemi są one odbierane 
za pomocą 70 m radioteleskopu NASA. Do
dajmy, że sygnały te potrzebują aż 9 godzin
1 10 minut na przebycie dystansu od sondy 
do odbiornika. Ponieważ okazało się, że nie 
są już jednak w stanie dostarczać na Ziemię 
liczącej się informacji naukowej, podjęto de
cyzję o ostatecznym wyłączeniu przyrządów
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i tym samym zakończeniu działania sondy.
Pioneer 10 był pierwszym statkiem kos

micznym, który przeleciał przez pas planeto
id, pierwszą sondą Jowisza, pierwszym obie
ktem, którego ruch był sterowany oddziały
waniem grawitacyjnym planet i wreszcie 
pierwszym przyrządem zbudowanym przez 
człowieka, który opuścił nasz układ plane
tarny. Wśród najwartościowszych informa
cji uzyskanych dzięki niemu wymiania się 
uzyskanie praktycznego dowodu, że przez 
pas planetoid można bezpiecznie przelecieć. 
Przed misją Pioneera 10 nie wiedziano jak 
wielkim niebezpieczeństwem dla sond kos
micznych może być rozciągające się między 
orbitami Marsa i Jowisza zgęszczenie mate
rii międzyplanetarnej towarzyszące obser
wowanemu pierścieniowi planetoid. Pioneer 
10 poniekąd przetarł więc drogę Pioneerowi 
11, dwóm sondom Voyager szczególnie za
służonym w badaniu wielkich planet Układu 
Słonecznego, sondzie Galileo będącej obec
nie sztucznym satelitą największej planety, 
który dostarcza intrygujących danych o 
układzie jowiszowym i wreszcie sondzie 
Cassini, która za kilka miesięcy poleci ku 
Saturnowi.

Dzięki 11 instrumentom naukowym zain
stalowanym na pokładzie 260 kg sondy Pio
neer 10 po raz pierwszy spojrzeliśmy na Jo
wisza i jego księżyce “z bliska” uzyskując

80 zdjęć planety i jej otoczenia. Przelot Pio
neera 10 w grudniu 1973 roku w odległości 
131 tys. km od powierzchni planety umożli
wił odkrycie pasów radiacyjnych, pomiar 
pola magnetycznego i poznanie szczegółów 
magnetosfery Jowisza. Precyzyjna analiza 
zmian ruchu sondy w polu grawitacyjnym 
planety pozwoliła na dokładniejsze niż doty
chczas wyznaczenie masy największej pla
nety i jej czterech satelitów galileuszowych, 
a także rozkładu gęstości wewnątrz globu 
Jowisza. Te ostatnie dane posłużyły m.in. do 
wyeliminowania popularnej dotąd koncepcji 
tłumaczenia nadwyżki energii emitowanej 
nad otrzymywaną za Słońca grawitacyjnym 
kurczeniem się globu Jowisza.

Po 25 latach od wystrzelenia z Ziemi Pio
neer 10 coraz bardziej oddala się od Słońca 
poruszając się obecnie względem niego z 
prędkością około 45 tys. km/godz. Za około 
30 tys. lat minie gwiazdę Ross 248 (z gwiaz
dozbioru Byka) w odległości około 3 lat 
świetlnych. W ciągu najbliższego miliona lat 
Pioneer 10 będzie miał 10 “zbliżeń” z gwiaz
dami naszego otoczenia galaktycznego w 
odległościach do 3 do 9 lat świetlnych. Przy
pomnijmy, że na pokładzie sondy znajduje 
się plakietka z przesłaniem ludzkości do 
ewentualnych innych cywilizacji.

Krzysztof Ziołkowski

KRONIKA HISTORYCZNA

Syberyjski łowca meteorytów -  
Piotr Ludwikowicz Drawert

Piotr Drawert urodził się w roku 1879 w 
Wiatce. Był potomkiem francuskich hugo- 
notów, którzy przed prześladowaniami ucie
kli aż do Rosji. Studiował geologię na Uni
wersytecie w Kazaniu. W roku 1906 trafił na 
Syberię, gdzie dwa razy władze carskie zsy

łały go aż do Jakucji za udział w tajnych 
organizacjach studenckich oraz lewicowe 
poglądy. Spotkanie z Syberią, choć wbrew 
własnej woli, uważał Drawert prawie za 
szczęśliwy traf. Syberia zrobiła na nim ol
brzymie wrażenie. Zachwyciły go: bezkres
na tajga, wielkie rzeki oraz potęga i piękno 
przyrody.
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Po powrocie z zesłania w roku 1914 Dra- 
wert ukończył studia na uniwersytecie w Ka
zaniu.

W roku 1919 podjął decyzję o przeprowa
dzeniu się do Omska, gdzie pozostał do koń
ca życia. Spełnił w ten sposób swoje mło
dzieńcze marzenia “aby żyć i pracować na 
Syberii” . W latach 1918-1940 pracował naj
pierw jako asystent, a w końcu jako profesor 
w różnych wyższych uczelniach Omska. 
Wykładał geologię, geofizykę i mineralogię. 
Przez pewien czas kierował katedrą geologii 
i mineralogii.

W latach trzydziestych, gdy odebrano mu 
kierownictwo katedry, Drawert przeniósł się 
do muzeum krajoznawczego. Praca w muze
um bardzo mu odpowiadała, bo wiązała się z 
częstymi wyjazdami w teren -  wykopaliska
mi archeologicznymi i ekspedycjami geo
logicznymi.

Drawert jako pierwszy odkrył na Syberii 
wiele minerałów oraz stanowisko pierwot
nego człowieka.

Jednak jego największą pasją były meteo
ryty. W latach 1927-1945 kierował Komisją 
Meteorytową w Omsku, a od 1939 roku był 
także członkiem Komitetu Meteorytowego 
Akademii Nauk ZSRR. Wniósł istotny 
wkład w rozwój meteorytyki przez poszuki
wania i badania meteorytów, opisanie kilku 
spadków meteorytów na Syberii oraz zesta
wienie katalogu jasnych bolidów obserwo
wanych w Zachodniej Syberii. Drawert pro
wadził poszukiwania i badania sześciu me
teorytów: Erofeevka, Khmelevka, Kuznet- 
zovo, Novorybinskoe, Ochansk i Orlovka 
(nazwy według Catalogue o f Meteorites).

Najwięcej czasu i energii poświęcił Dra
wert na poszukiwania meteorytu Khmelev
ka. Meteoryt ten spadł w rejonie Omska 
1.03.1929 roku około godz. 5.24 miejscowe
go czasu. Przed spadkiem obserwowano 
przelot jasnego bolidu o długości około 90 
km. Według naocznych świadków zrobiło

się jasno jak w dzień. Bolid miał kształt gru- 
szkowaty i leciał około 4-5 sekund. Wokół 
rozsypywał czerwone iskry i ciągnął za sobą 
słabo świecący warkocz. W ciągu kliku se
kund po zniknięciu bolidu dało się słyszeć 
silne uderzenie i detonacja. W wielu miej
scowościach zadrżały szyby w oknach oraz 
ściany domów, trzaskały drzwi, zatrzęsły się 
domy.

W nocy z 20 na 21 czerwca 1929 roku 
Drawert wyruszył na poszukiwanie meteo
rytu. Najpierw parostatkiem “Czerwony 
szlak” płynął po Irtyszu do Tary -  starego 
rosyjskiego miasta. Potem furmanką jeździł 
od wsi do wsi zbierając relacje świadków i 
poszukując meteorytu.

Obecnie trudno sobie nawet wyobrazić 
jak uciążliwa była taka podróż. Drawert za
notował, że lato 1929 roku było gorące i su
che. Umożliwiało stosunkowo szybkie prze
mieszczanie się po drogach, które w innych 
warunkach nie byłyby w ogóle przejezdne. 
Niezwykłej ofiarności wymagała taka po
dróż furmanką po bezdrożach, z noclegami 
w ubogich chatach. Najgorsze były jednak 
komary i inne owady, które niemiłosiernie 
kąsały ludzi i zwierzęta.

Różnie ludzie opisywali Drawertowi, to 
co widzieli na niebie w nocy 1 marca 1929 
roku. Jedni kulę ognistą, inni ognistą żmiję 
ciągnącą za sobą ogon niby miotłę. Wszyscy 
zaś uważali, że jest to zapowiedź: głodu, 
wojny i wszelkich innych klęsk. Nie odbie
gało to od wyobrażeń prostych ludzi z in
nych regionów świata. Specyficzne dla Kra
ju  Rad było uznanie przelotu bolidu jako 
znaku z niebios przeciwko organizacji koł
chozów.

Drawert zbierał mieszkańców kolejno od
wiedzanych wsi i opowiadał im, czym jest 
jasny bolid na niebie i jak rozpoznać meteo
ryt. Również w lokalnych gazetach, takich 
jak wychodząca w Tarze Sowiecka wieś, pi
sał o meteorytach i prosił o wszelkie infor-
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macje dotyczące zjawiska z 1 m arca 1929 
roku.

Poszukiwania trwały 7 lat. D opiero 24 
października 1936 roku we wsi Chm ielewka 
Drawert znalazł m eteoryt... w beczce z ka
pustą. Okazało się, że latem 1929 roku chło
pu koszącemu łąkę około 3 km od Chmiele- 
wki dosłownie “kosa trafiła na kam ień” . Jed
nocześnie na łące znaleziono jeszcze jeden 
meteoryt około 1,5 km na zachód od pier
wszego. Pozostałe 3 lub 4 kam ienie były od
nalezione na bagnach, gdzie rosły żurawiny.

M eteoryty były rozbijane przez chłopów, 
rozdawane i wskutek tych działań stracone. 
Ocalał tylko ten jeden egzem plarz o wadze 
około 6 kg, wykorzystany do przygniatania 
denka w beczce z kapustą. W skutek specyfi
cznego użytkowania m eteoryt pokrył się 
rdzą.

M eteoryt Khm elevka jest meteorytem  ka
miennym, chondrytem  oliwinowo-hiperste- 
nowym (L 5).

W roku 1930 Drawert otrzym ał meteoryt 
Orlovka. M eteoryt ten został wyorany w ro
ku 1928 we wsi Orłowka leżącej około 120 
km na wschód od Tary. Chłop zabrał go do 
swojej zagrody jako  ciekawostkę natury, bo
wiem kamień wyróżniał się wśród innych 
polnych kamieni. Sąsiedzi, którzy przycho
dzili oglądać dziwny kamień, odbijali sobie 
kawałki na pamiątkę. Gdy w roku 1930 dy
rektor muzeum w Omsku odkupił meteoryt 
za 2 ruble ważył on już  tylko 40,5 kg.

M eteoryt Orlovka jest meteorytem ka
miennym, chondrytem  oliwinowo-bronzy- 
towym (H 5). Fakt, że jest stosunkowo do
brze zachowany świadczy o tym, że został 
znaleziony niezbyt długo po spadku.

Późną jesienią 1932 roku Drawert w yru
szył na poszukiwanie m eteorytu w okolice 
Nowosybirska.

Spadek meteorytu nastąpił między 5 a 6 
godziną po południu 26 m aja 1932 roku. Na 
bezchm urnym  niebie pojawił się jasny bolid

lecący z zachodu na wschód. Słyszano szum 
jak  od lecącego samolotu, a potem ogłusza
jące detonacje podobne do kanonady cięż
kiej artylerii. N a wieś Kuzniecowo spadło 
kilka meteorytów. W  ciągu kilku dni odnale
ziono 6 z nich. W iększość została rozbita na 
kawałki, bo chłopi spodziewali sie znaleźć w 
nich złoto. Drawertowi udało się zebrać 
fragmenty pochodzące z 5 okazów, szósty 
okaz zupełnie zaginął. Łączna waga odzy
skanych fragmentów m eteorytu Kuznetzovo 
wynosiła około 4 kg, w tym największy frag
m ent ważył około 2,5 kg. Dwa okazy pasują 
do siebie, z czego wynika, że rozpadły się 
tuż nad ziemią.

Drawert ocenił na podstawie opisów 
świadków, że 6 znalezionych okazów mogło 
ważyć około 7 kg. Nie wykluczał też możli
wości, że więcej okazów tego m eteorytu zo
stało znalezione i następnie zaginęło. Być 
może jeszcze wiele okazów upadło na step i 
nigdy nie zostanie znalezione. Tak więc spa
dek ten m ożna uznać za deszcz m eteoryto
wy.

M eteoryt Kuznetzovo jest meteorytem 
kamiennym, chondrytem  oliwinowo-hiper- 
stenowym (L 6). Fragm ent meteorytu Ku- 
znetzowo o wadze około 1 OOg Drawert wy
słał do British M useum w Londynie i współ
cześnie wymieniany jest on w ich kolekcji. 
O trzym ał za to z Londynu fragment żelazne
go m eteorytu Henbury, którego wiele ton 
znaleziono w Australii.

Rok 1937 był dla Drawerta rokiem bardzo 
pom yślnym . Rok wcześniej zostały uwień
czone sukcesem długoletnie poszukiwania 
meteorytu Khmielevka. W  roku 1937 Dra
wert m iał możliwość przebadania dwóch no
wych m eteorytów: Erofeevka i Novorybin- 
skoe.

W  gazecie wychodzącej w Pietropawło- 
wsku Draw ert zam ieszczał krótkie artykuły 
o m eteorytach. W śród nich był artykuł “M e
teoryty na kołchozowych polach” mówiący
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0 tym, że meteoryty można wyorać pługiem 
w czasie orki. Jeden z czytelników, z zawo
du technik leśnik, znalazł 8 maja 1937 roku 
w stepie w okolicy wsi Jerofiejewka (Kaza
chstan, okolice Celinogradu), wystający z 
ziemi kamień. Przesłał go Drawertowi, który 
stwierdził, ze jest to meteoryt.

Meteoryt Erofeevka stosunkowo długo 
przeleżał na ziemi nim został znaleziony. 
Jest on silnie utleniony i kruchy. Jednak w 
wielu miejscach na jego powierzchni zacho
wały się fragmenty skorupy obtopieniowej z 
regmagliptami. Drawertowi udało się usta
lić, ze spadł on 8 lub 9 lutego 1925 roku. 
Waga okazu wynosiła 1772 g i jest to meteo
ryt kamienny, chondryt oliwinowo-bronzy- 
towy (H 4).

Meteoryt Novorybinskoe znalazł Drawert 
jesienią 1937 roku w muzeum krajoznaw
czym w Akmolińsku. Meteoryt spadł w roku 
1927 w pobliżu wsi Noworybinskoje na pół
noc od Akmolińska w Kazachstanie. Przed 
spadkiem mieszkańcy wsi obserwowali jas
ny bolid. Meteoryt Novorybinskoe waży 
około 3 kg. Jest to meteoryt żelazny oktae- 
dryt drobnoziarnisty (IV A). Według Dra- 
werta z analizy kształtu meteorytu wynika, 
że w rejonie spadku powinny znajdować się
1 inne części wielkiej masy, która kolejno 
rozpadała się po wejściu w atmosferę Ziemi.

Drawert uważał, że uczony zajmujący się 
badaniami meteorytów musi mieć umiejęt
ności detektywistyczne. Zarówno wtedy, 
gdy poszukuje meteorytu na podstawie rela
cji świadków jego spadku, jak i też w sytu
acji ustalenia tożsamości nieznanego meteo
rytu.

Z tą drugą sytuacją spotkał się Drawert, 
gdy otrzymał ważący 180 g odłamek ka
miennego, nieznanego meteorytu. Na pier
wszy rzut oka przypominał on meteoryt 
Ochansk i po przeprowadzeniu analiz che
micznych okazało się to prawdą. Meteoryt 
Ochansk spadł 30.08.1887 roku około godz.

13 w guberni permskiej. Poprzedzony był 
przelotem ognistej kuli ciągnącej za sobą 
smugę dymu. Słychać było dźwięki podobne 
do wystrzałów i wybuchów. Potem spadł 
deszcz czarnych kamieni: chondrytów oli- 
winowo-bronzytowych (H 4). Ocenia się, że 
łączna waga wszystkich okazów mogła wy
nosić około 500 kg, z czego największy miał 
115 kg. Główna masa tego meteorytu zna
lazła się w zbiorach uniwersytetu w Kazaniu
i tam w swej młodości widział ją  Drawert.

Informacje o meteorytach tropił też Dra
wert w starych kronikach. Tak dowiedział 
się o pierwszym odnotowanym spadku me
teorytu na Syberii.

W Kronice syberyjskiej Siemion Remie- 
zow -  historyk, kartograf i inżynier żyjący w 
czasach panowania Piotra I opisał wyprawę 
Jermaka Timofiejewicza -  atamana kozac
kiego. Jermak na czele oddziału liczącego 
900 Kozaków wyruszył w 1581 roku na pod
bój chanatu syberyjskiego. W czasie jednego 
z pochodów w roku 1585, tuż przed swoją 
śmiercią, trafił do osady Taszatkan nad Irty
szem. Tam mieszkańcy pokazali mu kamień, 
który spadł z nieba. Na podstawie opisu me
teorytu Drawert w przybliżeniu określił jego 
wagę na około 250 kg.

Na rysunku w kronice Remiezow przed
stawił Jermaka z drużyną oraz czterech Ta
tarów, a w środku między nimi kamień. Roz
miary kamienia ocenić można tylko na pod
stawie faktu, że Jermakowi sięga on do pasa. 
Nie można było niestety określić czasu spad
ku meteorytu. Nazwa osady Taszatkan zna
czy w języku tatarskim kamienna strzała. 
Tak więc spadek meteorytu został uwiecz
niony w nazwie osady.

W swych poszukiwaniach meteorytów 
Drawert opierał się na świadectwach ludzi, 
którzy widzieli spadek meteorytu lub tylko 
słyszeli o tym od innych. W opowieściach 
rzeczywistość mieszała się z fantazją, a wie
dza z zabobonem. Bardzo trudno było wyło-
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wid z nich istotne fakty i następnie je  zinter
pretować.

W opowiadaniu Meteoryt z napisem Dra- 
wert opisał postępowanie uczonego, który 
na podstawie opowiadania maleńkiej dziew
czynki Olgi Chochłowej stara się ustalić 
czas i miejsce spadku meteorytu oraz jego 
cechy fizyczne. Praca uczonego przypomina 
pracę detektywa, który ze śladów i zeznań 
świadków stara się odtworzyć przebieg zda
rzeń, a następnie ująć sprawcę. Przy okazji 
czytelnik opowiadania Meteoryt z napisem 
zdobywa gruntowną wiedzę o meteorytach -  
ich pochodzeniu, badaniu, budowie oraz o 
spadkach meteorytów odnotowanych w sta
rych kronikach.

W roku 1944 Drawert napisał małą, liczą
cą 12 stron, książeczkę Meteoryt, obserwa
cje ich spadku oraz poszukiwania. W przy
stępnej formie przedstawił w niej wiedzę o 
meteorytach. Omówił ich pochodzenie, bu
dowę, przelot przez atmosferę oraz sposoby 
ich poszukiwania i rozpoznawania. Uczony 
marzył o tym, aby ani jeden kawałek meteo
rytu, który spadł na Ziemię, nie był stracony 
dla nauki.

W czasie wojny Drawert napisał artykuł 
“Zaginione meteoryty azjatyckiej części 
ZSRR”. Materiał do tego artykułu uczony 
zbierał przez długie lata poszukiwań meteo
rytów na Syberii. Były to liczne świadectwa 
obserwatorów, listy, notatki w gazetach. 
Wynikało z nich, że jeszcze wiele meteory
tów leży na ogromnych obszarach Syberii w 
rejonach wskazywanych przez świadków 
ich spadku. Należy zatem jeszcze skutecz
niej popularyzować wiedzę o meteorytach w 
społeczeństwie.

W latach wojennych zaczęło wychodzić 
radzieckie czasopismo Meteoritika poświę
cone badaniu meteorytów.

Pierwszy numer, który wyszedł w roku 
1941, zawierał dwa artykuły Drawerta: “O 
znalezieniu kamiennego meteorytu Chmie-

lowka spadłego 1.III. 1929 roku” i “O znale
zieniu kamiennego meteorytu Jerofiejewka 
(18 maja 1937)”.

W numerze drugim był artykuł Drawerta 
“O spadku kamiennego meteorytu Kuzmie- 
cowo”.

W roku 1946, już po śmierci Drawerta, w 
numerze trzecim Meteoritiki ukazał się arty
kuł “Nowy fragment meteorytu Taborsk 
(Ochansk)”.

Numer czwarty w roku 1948 przyniósł je
szcze trzy artykuły: “Zaginione meteoryty 
azjatyckiej części ZSRR”, “Wiatrołom i zni
szczenie lasu w basenie rzeki Keti” oraz “O 
pyle meteorytowym opadłym na miasto 
Omsk 2 lipca 1941 roku oraz kilka ogólnych 
myśli o pyle kosmicznym”. W tym samym 
numerze zamieszczono artykuł profesora 
Czerwińskiego -  znanego badacza meteory
tów i serdecznego przyjaciela Drawerta -  
“P.L. Drawert i jego rola w meteorytyce” 
oraz bibliografię prac Drawerta. W bibliog
rafii wymieniono 56 prac opublikowanych 
w latach 1919- 1948 głównie w radzieckich 
czasopismach, materiałach z konferencji i 
gazetach. Wśród nich 4 prace w języku an
gielskim opublikowane były za granicą.

Drawert był zaprzyjaźniony z Konstan
tym C i o ł k o w s k i m  -  ojcem kosmonau
ty ki radzieckiej. Obaj mieli podobne, pełne 
fantazji i entuzjazmu, podejście do nauki. 
Wspólny też był obszar ich badań -  niezmie
rzone przestrzenie Wszechświata. Ciołko
wski pracował nad tym, aby w przestrzeń 
kosmiczną można było wysyłać rakiety. Ma
rzył o podróżach kosmicznych i bezpośred
nim badaniu Wszechświata. Badania i ma
rzenia Drawerta biegły w przeciwnym kie
runku. Wszechświat poznawał on badając 
meteoryty, które z odległych rejonów Ukła
du Słonecznego docierały do Ziemi i spadały 
na jej powierzchnię niosąc informacje o bu
dowie i pochodzeniu innych ciał niebie
skich.
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Piotr Drawert miał wielką, nietypową dla 
uczonych pasję -  był poetą. W iersze zaczął 
pisać w młodości w czasie zesłania do Jaku
cji. Pierwsze wiersze poświęcone były rew o
lucji 1905 roku, rewolucjonistm  zmarłym na 
Syberii, ciężkiej doli zesłańców. Późniejsze 
wiersze poświęcił Syberii. Opiewał bezkres
ne przestrzenie i surową przyrodę. Pisał o 
tajdze bezm yślnie wyrąbywanej przez ludzi. 
Na jego oczach lasy nad Irtyszem  przerze
dziły się, a potem zniknęły. Po obu brzegach 
Irtyszu ciągnął się teraz niezmierzony step. 
Pisał o dzikich m ieszkańcach tajgi -  nie
dźwiedziach, jeleniach i różnorodnym ptac
twie. W jego  wierszach spotkać m ożna opis 
zm ieniających się pór roku i groźnych zja
wisk przyrody. W iele wierszy opisuje jego 
przeżycia związane z licznymi i długimi po
dróżami po Syberii.

W wierszach znalazły odbicie również je 
go naukowe zainteresowania. W iele z nich 
poświęcił astronomii, meteorytom, poznaniu 
W szechświata oraz podróżom kosmicznym.

W ydał tomik wierszy pod pseudonimem 
literackim Treward (jego nazwisko czytane 
wspak). Swoje wiersze recytował w gronie 
przyjaciół lub studentów, którzy chętnie od
wiedzali go w muzeum.

We wrześniu 1945 roku Piotr Drawert za
chorował na grypę. Choroba m iała ciężki 
przebieg, a potem wystąpiło zapalenie płuc, 
które okazało się śmiertelne dla w yniszczo
nego przez wojenne niedostatki organizmu. 
Drawert zmarł 12 grudnia 1945 roku.

Jadwiga Biała

KONFERENCJE I ZJAZDY

Konferencja „Badania gwiazd 
zmiennych” w Brnie

W dniach 22 -  24 listopada 1996 r. odbyła 
się w Brnie (Republika Czeska) kolejna, 28 
już  konferencja poświęcona badaniom 
gwiazd zmiennych. Ponad 30 lat działa w 
Czechach, licząca obecnie ok. 90 członków. 
Sekcja Obserwatorów Gwiazd Zmiennych 
Czeskiego Tow arzystwa A stronom icznego z 
siedzibą w Obserwatorium i Planetarium 
M ikołaja Kopernika w Brnie. Sekcję tę okre
śla się także skrótem B.R.N.O. od Brno Re
gional Network of Observers. Położone na 
zadrzewionym wzgórzu (Kravi hora) Obser
watorium i Planetarium w Brnie istnieje od 
lat pięćdziesiątych. W  1959 r. uruchomiono 
tam małą aparaturę planetarium pod kopułą 
o średnicy 8 m . W  1991 r. ukończono nowy 
budynek z kopułą o średnicy 17,5 m, z m iej
scami dla 170 osób i uruchomiono nowe pla

netarium. Położone w tym samym kom ple
ksie budowli obserwatorium dysponuje 
dwoma refraktoram i (o średnicach 15 i 20 
cm) i teleskopem słonecznym, które służą do 
pokazów nieba, oraz reflektorem Nasm ytha 
o średnicy 40 cm służącym do obserwacji 
naukowych.

Obrady odbywały się w dużej sali Plane
tarium i wzięło w nich udział ok. 50 osób, w 
tym wiele zawodowo parających się astro
nomią. Natom iast w holu uczestnicy konfe
rencji zaprezentowali kilkanaście plakatów 
przedstawiających przeważnie wyniki ob
serwacji gwiazd zmiennych. Obrady zapo
czątkował w piątek wieczorem Z. 
M i k u 1 a 5 e k (Brno) popularnym wykła
dem pt. „Barwny W szechświat?” . W  progra
mie konferencji dom inowały referaty po
święcone gwiazdom zm iennym zaćm ienio
wym, gdyż do niedawna czescy obserwato
rzy zajmowali się niemal wyłącznie tym ro-
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dzajem gwiazd zmiennych. Z ciekawszych 
sobotnich wystąpień warto wymienić wy
kład P. H a r m a n e c a  (OA Ondrzejow), 
który przedstawił w historycznym przekroju 
rezultaty obserwacji zmiennej zaćmieniowej 
6 Lyrae i wynikające z nich modele tego 
układu. I. K u  d z e j (Słowacja) omówił 
pewne subtelne efekty występujące podczas 
centralnych zakryć niektórych gwiazd pod
wójnych widoczne na krzywych fotoelektry- 
cznych, a będące skutkiem refrakcji światła 
składnika gorącego w rozległej atmosferze 
składnika chłodnego. J. M a n e k (Praga) 
przedstawił problemy jakie wynikły przy 
identyfikacji ponad 20 gwiazd podejrzanych 
o zmienność, odkrytych w latach 50-tych 
przez niejakiego S. A r c h e r a  -  postać 
barwną i kontrowersyjną -  syna dyplomaty 
angielskiego, obieżyświata, który przez kil
ka lat profesjonalnie zajmował się astrono
mią. Zmienność większości tych gwiazd nie 
została potwierdzona. M. Z e j d a  i M. A r -  
t i m (Brno) przedstawili program GORGO- 
NA służący do archiwizacji i opracowania 
danych obserwacyjnych oraz obliczania efe
meryd dla gwiazd zmiennych zaćmienio
wych. W konferencji wzięła również udział 
czwórka gości zagranicznych. M. M a r t i g - 
n i o n i  iF.  A c e r b i  z Włoch przedstawili 
obserwacje krótkookresowych gwiazd pul
sujących oraz omówili działalność GEOS 
(Groupe Europeen d ’Observations Stellai- 
res) -  organizacji zrzeszającej obserwatorów 
gwiazd zmiennych z pięciu państw Europy 
Zachodniej. Niżej podpisany przedstawił 
wyniki dwudziestoletnich obserwacji dwu 
gwiazd półregularnych: AF Cygni i g Hercu- 
lis, oraz pokrótce omówił historię obserwa
cji gwiazd zmiennych w Polsce. Wieczorem 
w holu Planetarium odbyło się spotkanie to
warzyskie, na którym przy bogato i smako
wicie zastawionych stołach można było 
swobodnie podyskutować, nawiązać konta
kty, na co przedtem nie starczało czasu przy

napiętym programie konferencji. Później za
prezentowano jeszcze seans „People and 
Stars” przygotowany dla obcokrajowców.

Niedzielne wystąpienia rozpoczął V. 
S i m o n  (Ondrzejow) omawiając przyczy
ny zmian okresów masywnych układów 
podwójnych, w których następuje wymiana 
masy pomiędzy składnikami. A. P a s c h k e  
(Szwajcaria) i M. Z e j d a  (Brno) omówili 
proces powstawania brneńskiej bazy danych 
minimów gwiazd zaćmieniowych, która za
wiera informacje o 85 tysiącach zaobserwo
wanych minimach. P. H a j e k (Brno) przed
stawił okoliczności powstania grupy obser
wacyjnej MEDUZA istniejącej od roku w 
ramach Sekcji Obserwatorów Gwiazd 
Zmiennych, a zajmującej się obserwacjami 
gwiazd fizycznie zmiennych, głównie półre
gularnych, nieregularnych i kataklizmicz- 
nych. Dwaj najaktywniejsi obserwatorzy tej 
grupy L. B r a t  iP.  S o b o t k a  (Kolin) za
prezentowali co ciekawsze wyniki swych 
obserwacji. W końcowym wystąpieniu J. 
G r y g a r przedstawił aktualności -  można 
powiedzieć przeboje -  astronomii gwiazdo
wej ostatniego roku, takie jak np. odkrycia 
planet poza Układem Słonecznym, brązo
wych karłów, wyniki obserwacji Telesko
pem Hubble’a czy też badań w zakresie pro
mieniowania gamma.

Konferencja w Brnie wykazała, że dzia
łalność sekcji B.R.N.O. może być wzorem 
dla Sekcji Gwiazd Zmiennych PTMA, moż
na więc mieć nadzieję, że kontakty tam na
wiązane zaowocują rozwojem aktywności 
polskich obserwatorów gwiazd zmiennych. 
Kolejna brneńska konferencja poświęcona 
gwiazdom zmiennym, która odbędzie się w 
dniach 7 - 9  listopada 1997 r., będzie konfe
rencją międzynarodową i pożądana byłaby 
tam obecność polskich miłośników astrono
mii.

Jerzy Speil
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OBSERWACJE

Obserwacje gwiazd zmiennych 
w 1996 roku

W ubiegłym roku członkowie Sekcji 
Gwiazd Zmiennych PTMA wykonali 7713 
obserwacji. Z tego 4898 obserwacji wysłano 
do AAVSO (American Association o f Va
riable Star Observers). W tabeli 1 wymienio
no wszystkich, którzy nadesłali wykazy ob
serwacji.

Uwagę obserwatorów nadal skupiała N o
va Cassiopeiae 1995. Jak przypuszczano już 
niedługo po jej odkryciu, jest to powolna no
wa i w 1996 roku jej jasność spadła niezna
cznie, na początku roku wynosiła ok. 9m, a w 
grudniu osiągnęła 10.m5. Kilkakrotnie jed
nak zanotowano szybkie, zachodzące w cią
gu kilku dni wahania jasności o amplitudzie 
do l .m0. Takie zjawiska zaobserwowano w 
lutym, kwietniu, sierpniu i pod koniec roku. 
Warto również wspomnieć o FG Sagittae, 
niezwykłej gwieździe zmiennej, która od 
sierpnia 1992 roku zaczęła zachowywać się 
jak zmienna typu R CrB wykazując znaczne 
spadki jasności. Przedtem, począwszy od lat 
sześćdziesiątych FG Sge miała jasność wi
zualną ok. 9m wykazując niewielkie wahania 
o amplitudzie do 0.m5. W 1996 roku zaob
serwowano rekordowy spadek jasności od 
10.m5 w lutym do ok. 16m w maju. Następnie 
jej jasność zaczęła powoli wzrastać do 12m 
pod koniec roku. Takie zmiany jasności FG

Sge tłumaczy się podobnie jak u zmiennych 
typu R CrB ekranowaniem światła przez pył 
grafitowy skondensowany z materii wyrzu
conej wcześniej z gwiazdy.

Tabela 1

Liczba obserwacji:

Obserwator
ogółem

wysłanych do 

AAVSO ,

Adam Cichy 182 182
Ryszard Cnota 2748 613
Oskar Dereń 1277 1259
Krzysztof Kida 47 —

Tomasz Krzyt 1031 624
Mieczysław Paradowski 62 62
Michał Siwak 145 —

Jerzy Speil 1493 1493
Stanisław Swierczyński 728 665

Razem 7713 4898

Interesujące zmiany jasności wykazała 
także CH Cygni. Ta jasna gwiazda symbio- 
tyczna (układ podwójny złożony z czerwo
nego olbrzyma i białego karła, na którego 
przepływa materia z chłodnego składnika) 
jest systematycznie obserwowana od lat 
dwudziestych naszego wieku. Początkowo 
wykazywała zmiany jasności charakterysty
czne dla gwiazd półregularnych w granicach 
6m -  8.m5. W latach siedemdziesiątych roz
począł się okres aktywności tej gwiazdy, jej 
jasność wzrosła osiągając 5.m6 w 1983 r.,

Mag
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Krzywa jasności CH Cygni (1986-1997)
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Krzywa jasności CH Cygni od sierpnia 1986 r. do stycznia 1997 r. w edług obserwacji J. Speila.
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następnie zaś zaobserwowano znaczne spad
ki jasności: w 1984 r., 1988 r. (do 8.m9) i w 
1990 r. (do 9.m2). Spektakularny spadek jas
ności, po lokalnym maksimum w 1994 r. 
(ok. 7m) rozpoczął się w pierwszych miesią
cach 1996 r. i w lipcu CH Cyg osiągnęła

10.m5 -  najgłębsze minimum w historii ob
serwacji tej gwiazdy. Zmiany jasności CH 
Cyg w ciągu ostatnich 11 lat -  na podstawie 
obserwacji autora tego tekstu -  przedstawio
ne są na rysunku.

Jerzy Speil

PORADNIK OBSERWATORA

Am atorski spektrograf

Dzięki uprzejmości dr hab. Longina 
G ł a d y s z e w s k i e g o  z Instytutu Fizyki 
UMCS w Lublinie, który udostępnił mi oku
lar z pryzmatem „a vision directe” (od tele
skopu meniskowego Zeissa), zmontowałem 
prosty spektroskop szczelinowy, za pomocą 
którego mogłem po raz pierwszy obserwo
wać widmo Słońca z liniami absorpcyjnymi. 
Mogłem również obserwować linie emisyj
ne innych, sztucznych źródeł światła.

Budowę spektroskopu wzorowałem na 
opisie z rozdziału VII Astronomii popular
nej, poświęconego technikom obserwacyj
nym oraz na podstawie wskazówek dr Gła
dyszewskiego. Składa się on z tubusa (kilka 
zestawów pierścieni pośrednich od lustrzan
ki małoobrazkowej) ze wspomnianym oku
larem oraz płytki nośnej ze szczeliną -  S 
wykonaną z dwóch połówek żyletki. Wiązka 
światła wychodząca ze szczeliny jest roz
bieżna i na swej drodze trafia na kolimator -  
K, który czyni ją  równoległą, przenosząc 
równocześnie obraz szczeliny w nieskoń
czoność. Kolimator to achromatyczny obie
ktyw od starej lornetki 6 x 30, ustawiony 
względem szczeliny w odległości równej je 
go ogniskowej (120 mm), za którym znajdu
je  się okular z pryzmatem -  P.

Widmo powstałe w spektroskopie jest 
analizowane wizualnie, natomiast, gdy za 
okularem ustawimy aparat fotograficzny -  
A, możemy utrwalić jego obraz na kliszy.

Obserwowanie i fotografowanie widm jas
nych źródeł światła nie przedstawia proble
mu, gdyż na przykład, żeby dostrzec widmo 
Słońca, wystarczy skierować przyrząd w do
wolny punkt nieba lub w kierunku oświetlo
nej Słońcem ściany. W każdym przypadku

W idmo Słońca (u góry) i lampy rtęciowej (u dołu).

S K P A

Schem at spektrografu.
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da się zaobserwować mnóstwo linii absor
pcyjnych, tak samo wyraźnie widoczne są 
linie emisyjne w widmach świecących nocą 
lamp sodowych i rtęciowych. Niestety, nie 
da się dostrzec ani sfotografować widma 
choćby najjaśniejszej z gwiazd nocnego nie
ba, ponieważ szczelina spektroskopu o sze
rokości 0.1 mm przepuszcza zbyt mało 
światła. Jeśli dodać do tego problem inter
pretacji w oparciu o tzw. widma porównaw

cze, uzyskiwane laboratoryjnie, to okaże się, 
że w tej dziedzinie miłośnicy nie mają nic do 
zdziałania. Mimo to, mogę powiedzieć, że 
wykorzystałem okazję do bliższego pozna
nia natury widma i kolejny raz przekonałem 
się, że nawet dość prosty przyrząd umożli
wia poznanie i zrozumienie ważnych w na
uce metod badawczych.

Leszek Marcinek

TO I OWO

Wiosenne niebo

Wiosna! To magiczne słowo, które tak 
dużo dla nas wszystkich znaczy. W 1997 ro
ku, wiosna astronomiczna trwać będzie 93 
dni, a rozpocznie się 20 marca o godzinie 14 
minut 55, według czasu środkowo-europej- 
skiego. Dlaczego akurat wtedy? Otóż przyj
muje się, że wiosna astronomiczna rozpo
czyna się na naszej półkuli z chwilą przejścia 
środka tarczy Słońca przez punkt równono- 
cy wiosennej tzw. punkt Barana. Punkt ten 
wyznaczają na niebie przecinające się koła 
wielkie: równik niebieski, czyli przedłuże
nie płaszczyzny równika ziemskiego i eklip- 
tyka, po której porusza się w ciągu roku 
Słońce. W tym to momencie, rokrocznie jed
nak innym -  co wiąże się z niejednostajno- 
ściami ruchu orbitalnego Ziemi -  Słońce 
przechodzi z półkuli południowej na północ
ną, ze znaku Ryb do znaku Barana. Rozpo
czyna się wtedy astronomiczna wiosna, któ
ra niestety rzadko pokrywa się z naszymi 
obserwacjami czy odczuciami, czyli wiosną 
termiczną. W klimatologii zaś przyjmuje się, 
że wiosna termiczna (poprzedzona przez 
przedwiośnie) zaczyna się wtedy, gdy śred
nia temperatura dobowa wynosi minimum 
+5°C, a świat roślinny rozpoczyna wege
tację.

W tym wiosennym nastroju chciałbym 
opowiedzieć coś o niezwykłej Wiośnie, bo 
mającej aż 519 lat. Po raz pierwszy zetk
nąłem się z Nią (oryginałem) w 1978 roku, 
gdy miała ona równo 500 lat. Spytacie: a cóż 
to za dziwadło? Otóż ta sędziwa Wiosna to 
dzieło malarskie Sandro B o t t i c e l l e g o  
(1445 -  1510) zatytułowane Primavera czyli 
Wiosna, inaczej zwana Wiosennym ogro
dem Wenus, powstałe najprawdopodobniej 
w 1478 roku (w literaturze wymieniane są 
też późniejsze lata -  chyba w zależności od 
przyjętego momentu pierwszego lub ostat
niego dotknięcia obrazu przez mistrza). Ob
raz ten (tempera na desce, 203 x 314 cm) 
znajduje się w Muzeum Uffizich we Floren
cji. Jestem pewien, że wielu z czytelników 
widziało, jeśli nie oryginał, to przynajmniej 
reprodukcję tego obrazu. Gdy oglądałem go 
w Galerii po raz pierwszy, jego kolory były 
jakby przygaszone. Spowodowane to było 
niewłaściwą konserwacją, złym zawernikso- 
waniem dzieła w XIX wieku. Po przeprowa
dzonej renowacji w 1982 roku, obraz zajaś
niał pełnią barw i również w chwili obecnej, 
jak przed wiekami, olśniewa swym pięknem 
zwiedzających.

Autor tego dzieła, Sandro Botticelli uro
dził się we Florencji, w 1444 lub 1445 roku 
i zmarł tamże, 17 maja 1510 roku. Był jed-
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nym z najwybitniejszych przedstawicieli 
tzw. szkoły florenckiej. Uczył się u Fra Fi
lippo Lippiego, a potem wstąpił do pracowni 
Verrocchia, spełniającej w owym czasie rolę 
dzisiejszych akademii sztuk pięknych. W 
tamtych czasach Florencja rozkwitała i bo
gaciła się znacznie, a właśnie dzieciństwo i 
młodość Sandra przypadły na okres rosnącej 
potęgi rodu Medyceuszy. Głowa rodu, Cosi- 
mo de Medici, rządził całym miastem, będąc 
przy tym wielkim mecenasem sztuki. Rok 
1469, pamiętny w dziejach Florencji obję
ciem rządów przez Wawrzyńca Wspaniałe
go (Lorenzo Magnifico), to również rok, w 
którym Botticelli otworzył własną pracow
nię. W mieście roiło się wówczas od war
sztatów rzeźbiarskich, malarskich i snycer
skich (było ich wtedy ponoć 54), lecz war
sztat Sandra należał do najbardziej wziętych, 
szczególnie w latach siedemdziesiątych i 
osiemdziesiątych. W tym to zwłaszcza okre
sie Botticelli cieszył się poparciem rządzą
cych, o czym świadczą liczne portrety jego 
pędzla, przedstawiające osobistości blisko 
związane z kręgiem medycejskim. Na dwo
rze Medyceuszy, w tyglu żarliwych dysku
sji, rozstrzygano o sprawach sztuki: ocenia
no doświadczenia, wypracowywano nowe 
koncepcje artystyczne, porównywano i osą
dzano dzieła różnych artystów. Botticelli, w 
latach swej największej aktywności twór
czej, brał udział w tych dysputach. Tam 
zetknął się z filozofią neoplatońską, która 
głosiła, między innymi, wieczną doskona
łość natury, idealizowała mitologię świata 
antycznego i tworzyła alegorie o treściach 
intelektualnych, transponowanych do poezji 
i malarstwa w poszukiwaniu harmonii 
Wszechświata. Właśnie w Wiośnie oczaro
wanie artysty naturą i starożytnymi mitami 
wydaje się być całkowite, a pełna słodyczy 
harmonia skrywa świadomość ostatecznej 
nieuchronności losów człowieka. Dzieło to 
często jest łączone z listem, jaki Marsilio

Ficino napisał w 1477 roku do swego ulubio
nego ucznia Lorenza de Medici. List ten za
wiera horoskop Lorenza oparty na astralnej 
koniunkcji Wenus i Merkurego, mówi także 
o Wenus jako o uosobieniu miłości, prowa
dzącej od świata doświadczeń do sfery idei i 
kontemplacji. Być może dyskusje na dworze 
Medyceuszy, właśnie nad tym horoskopem 
Lorenza, zainspirowały i skłoniły Sandra do 
stworzenia tego niesamowitego obrazu. W 
Wiośnie dostrzegano królestwo Wenus, któ
ra otrzymała rysy pięknej Simonetty Ve
spucci (w której Botticelli był chyba zadu
rzony), damy dworu medycejskiego, zmarłej 
niestety przedwcześnie w 1476 roku. Bogini 
Wenus stoi w centrum kompozycji oddziela
jąc sferę zmysłów -  z Zefirem ścigającym 
Horę i z Florą rozrzucającą kwiaty -  od sfery 
wysublimowanej duchowości z tańczącymi 
Trzema Gracjami i Merkurym, w którym 
rozpoznawano Giuliana de Medici -  brata 
Lorenza. Wenus, personifikacja uniwersal
nej miłości, symbolizuje przejście od prakty
cznej aktywności do kontemplacji, od czasu 
ludzkiego do wieczności. Taką interpretację 
zaproponował u schyłku ubiegłego wieku 
uczony niemiecki Warburg. Inni historycy 
sztuki próbowali odmiennie odczytywać ob
raz. Widziano w nim alegorię Sądu Parysa; 
złożone znaczenie przypisywano też bogatej 
roślinności, bowiem Botticelli przedstawił 
na obrazie około pięćset rozmaitych gatun
ków! Tajemnica kompozycji tego obrazu 
tkwi w kreowaniu rytmu głębi, przestrzeni, 
gęstości i przezroczystości materii. Ażur ko
narów, nakrapiany złocistymi jabłkami, cza- 
rownie odtworzona wiosenna roślinność To
skanii stały się tłem dla mitycznych odwo
łań, ożywionych wyrafinowaną mozaiką 
barw i wibracją każdej cząstki płaszczyzny 
obrazu. W niewypowiedzianie słodkim 
wdzięku ulotnych chwil, w krótkotrwałej, 
kalejdoskopowej wizji, Botticelli sławi 
oczarowanie utęsknionym i niedosięgłym
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Edenem.
Na polecenie papieża Sykstusa IV Botti

celli tworzy w Rzymie, w latach 1481 -  
1483, freski w Kaplicy Sykstyńskiej (epizo
dy z życia Chrystusa i Mojżesza). Po powro
cie do Florencji artysta namalował znane ob
razy mitologiczne, nie mniej piękne jak Pri- 
mavera, a mianowicie: Narodziny Wenus -  
pierwszy w Renesansie pogański akt (Uffizi) 
oraz Wenus i Mars (National Gallery, Lon
dyn), składające się tematycznie razem z Pri- 
maverą w tryptyk (każda Wenus ma rysy 
Simonetty Vespucci). Po roku 1490 Botti
celli namalował, pod wpływem kazań Savo- 
naroli, szereg obrazów o tematyce religijnej. 
Zilustrował też Boską Komedię Dantego, ale 
żadne późniejsze dzieła Botticellego nie do
równują Primaverze.

Cóż, taka Wiosna jest tylko jedna...
Nasze rozważania o Wiośnie nie byłyby 

pełne jeśli zapomnielibyśmy o zbliżających 
się Świętach Wielkiejnocy -  pełnych tradycji

chrześcijańskich i rodzinnych, które w na
szym gregoriańskim kalendarzu przypadają 
w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosen
nej pełni Księżyca. W tym roku tak się skła
da, że pierwsza wiosenna pełnia wypada bar
dzo wcześnie, bo w poniedziałek 24 marca o 
godz. 5.45 i dlatego 30 kwietniajestM eJz/e- 
lą Wielkanocną -  będzie to ostatnia marco
wa Wielkanoc w tym stuleciu; zaś w ponie
działek Wielkanocny, ostatniego marca, bę
dzie tradycyjny śmigus-dyngus\ miejmy 
nadzieję, że będzie wtedy już dość ciepło.

Z całą pewnością nasza Wiosna w okresie 
Świąt Wielkiej Nocy, być może, nie będzie 
tak wspaniałajak ją  widział w Toskanii Sari- 
dro Botticelli, czy, jak to podają przewodni
ki turystyczne, ale czyż piękno natury ma 
tylko jedno oblicze?

Mówi się, że Wiosna -  ta prawdziwa -  
przychodzi dość niespodziewanie, wyjdźmy 
więc jej naprzeciw.

Adam Michalec

ELEMENTARZ URANII

Słońce wśród gwiazd -  III

Słońce, jedna z około dwustu miliardów 
gwiazd Galaktyki, znajdująca się najbliżej 
Ziemi. Położone na skraju spiralnego ramie
nia Galaktyki (patrz część -  Urania 1/97) 
jest typowym przedstawicielem gwiazd ją  
tworzących (bo ma typ widmowy G2V, a w 
Galaktyce przeważają późne typy, od G do 
M; patrz część II, Urania 2/97). Jego skład 
chemiczny (70 % wodoru, 28 % helu i około 
2 % cięższych pierwiastków -  wg masy) 
świadczy o tym, że powstało z materii już 
przetworzonej przez inne gwiazdy (bo mate
ria pierwotna we Wszechświecie to wodór i 
hel). Biorąc pod uwagę to, że i planety i 
Słońce powstawały z tej samej gazowo-py- 
łowej mgławicy, a na Ziemi mamy nie tylko

takie pierwiastki jak węgiel, tlen czy azot, 
ale także znacznie cięższe, nawet srebro, 
złoto czy ołów -  wiadomo, że materia mgła
wicy musiała przeżyć wcześniej uczestnic
two w wybuchu supernowej (wydaje się na
wet, że aż trzykrotnie). Czy to jest możliwe? 
Czy od narodzin Wszechświata w Wielkim 
Wybuchu (około kilkanaście miliardów lat 
temu) do czasu tworzenia się Układu Słone
cznego (około 5 miliardów lat temu) wystar
czyło czasu na takie przetworzenie materii? 
I to kilkakrotne?

Słońce ma masę M0 = 2 x 1033 g. Z mo
deli teoretycznych okazało się, że właśnie 
masa odgrywa zasadniczą rolę w ewolucji 
gwiazd. Jeśli w zapadającej się mgławicy 
powstaje obiekt o masie mniejszej niż około 
0,66 M0 -  nigdy nie stanie się gwiazdą. By
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to bowiem było możliwe - w samym cen

trum musi panować wystarczająco duża 

temperatura i ciśnienie; atomy wodoru mu

szą być dostatecznie mocno ściśnięte by dało 

się zapoczątkować przetwarzanie wodoru w 

hel. Mała masa nie zapewnia spełnienia tego 

warunku. Szczęśliwie Słońce ma masę od

powiednią - zatem w jego wnętrzu rozpo

czął się jakieś 5 miliardów lat temu, egzoter

miczny proces jądrowej syntezy (fuzji), w 

którym cztery atomy wodoru zmieniają się 

w atom helu - wydzielając przy tym energię 

w postaci promieniowania gamma. Promie

niowanie to dryfuje przez kolejne warstwy 

Słońca, traci energię stając się coraz to bar

dziej długofalowe, aż w końcu z powierzch

ni fotosfery uwalniane są w przestrzeń mię

dzyplanetarną głównie takie fotony, które 

rejestrujemy jako światło widzialne. Prze

twarzanie wodoru w hel powoduje powolne 

jego wyjadanie - poczynając od środka. 

Warstwa spalania wodoru przesuwa się co

raz wyżej. Ten właśnie etap w ewolucji 

wszystkich gwiazd - a jest to okres pobytu 

na ciągu głównym - jest etapem najdłuż

szym i najspokojniejszym. Nie oznacza to 

jednak, że dla wszystkich trwa tak samo dłu

go - jak wiadomo „otyli żyją krócej”. Ma

sywne gwiazdy mają więcej jądrowego pali

wa i korzystają z niego rozrzutniej. Gwiazda

0 masie 1 M0 spędza na ciągu głównym 10 

miliardów lat, o masie 3 M0 - 300 milonów, 

5 M0 - 80 milionów lat, a 15 M0 - tylko 10 

milionów. Czas życia masywnej gwiazdy 

jest zatem tak krótki, że ta sama materia 

mogła przez kilkanaście miliardów lat życia 

Wszechświata kilkadziesiąt, a nie tylko trzy 

razy przeżyć wybuch supernowej.

Wracając do Słońca - skoro gwiazdy o 

porównywalnej masie żyją na ciągu głów

nym 10 miliardów lat - nasza gwiazda prze

żyła dopiero (już - dla pesymistów) połowę 

swego życia. Przez następne 5 miliardów lat 

będzie spokojnie świecić na ziemskim nie

bie. Następnie jej zewnętrzne warstwy się 

rozedmą, oglądane z daleka będzie gwiazdą 

chłodniejszą, czerwonym olbrzymem. W 

najbliższym, planetarnym otoczeniu zrobi 

się strasznie gorąco, oceany Ziemi wyparują

1 na pewno nie będzie warunków na podtrzy

manie życia. Ale zważywszy czasową skalę 

tego zjawiska proponuję się tym zupełnie nie 

martwić!

MSK

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Czerwiec 1997

Słońce

W  czerwcu deklinacja Słońca wzrasta aż 

do dnia przesilenia letniego, 21 czerwca, 

kiedy osiągnie wartość maksymalną: Słońce 

wstępuje wtedy w zodiakalny znak Raka, 

rozpoczynając w ten sposób astronomiczne 

lato. W  związku z tym w czerwcu przypada 

najdłuższy dzień i najkrótsza noc w roku na 

naszej półkuli.

W  Warszawie 1 czerwca Słońce wscho

dzi o 2h21m, zachodzi o 18h47m, a 30 czerw

ca wschodzi o 2h18m, zachodzi o 19h01m.

Księżyc

Bezksiężycowe noce będziemy mieli w 

pierwszej połowie czerwca, bowiem kolej

ność faz Księżyca jest w tym miesiącu nastę

pująca: nów 5d07h04m, pierwsza kwadra 

13d04h47m, pełnia 20d19h09m, ostatnia kwa

dra 27d12h42m. W apogeum Księżyc znaj

dzie się 12d05h07m, w perygeum 24d05h00m.

Planety i planetoidy

Na początku miesiąca, nad ranem, dobre 

warunki obserwacji M e r k u r e g o ,  którego 

możemy znaleść nisko nad wschodnim ho-
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Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 0h czasu uniwersalnego)

P -  kąt odchylenia osi obrotu Stońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy; Bo, Lo -  heliogra- 
ficzna szerokośćć i długość środka tarczy; 
18d07h20m -  heliograłiczna długość środka tarczy 
wynosi 0 ‘ .

ryzontem jako gwiazdę 0m. W e n u s  nadal 
oddala się na niebie od Słońca, osiągając pod 
koniec miesiąca elongację wschodnią 23°, 
jaśniejąc w zorzy wieczornej jako gwiazda 
-3 .7m. Wieczorem w gwiazdozbiorze Panny 
widoczny jest M a r s  jako jasna gwiazda 
około 0m. Jasność planety oraz średnica jej 
tarczy, w związku z oddalaniem się od Ziemi 
po opozycji nadal szybko maleje. Nadal mo
żemy obserwować zjawisko fazy tarczy 
Marsa. W drugiej połowie nocy będzie moż
na obserwować J o w i s z a  w gwiazdozbio
rze Koziorożca jako gwiazdę -2 .7 m. Nad ra
nem można próbować odnaleźć S a t u r n a  
w gwiazdozbiorze Ryb jako gwiazdę 0.7m. 
W drugiej połowie nocy można także obser

wować U r a n  a jako gwiazdę 5.7m oraz 
N e p t u n a  jako gwiazdę 7.9m. Obydwie 
planety znajdują się w gwiazdozbiorze Ko
ziorożca. Współrzędne równikowe na dzień 
17 czerwca -  Uran: 20h43.2m; 18°50’, Nep
tun: 20h06.0m; -19°51’. Przez teleskopy o 
średnicy obiektywu co najmniej 15 cm przez 
całą noc można próbować odszukać P l u 
t o n a  jako obiekt 13.7m w gwiazdozbiorze 
Wężownika.

W kwietniu możemy obserwować w opo
zycji kilka planetoid:

(15) Eunomia, która osiągnie jasność 
9.2m. Oto współrzędne równikowe (na epokę 
2000.0) dla kilku dat: 10 VI: 17h50.8m, 
-32° 12’; 20 VI: 17h40.1m, -31°40’; 30 VI: 
17h29.6m,-3 0 °5 7 \

(532) Herculina, (jasność 9.7m). 10 VI: 
19h44.9m, -18°48’; 20 VI: 19h38.6m, 
-19°53’; 30 VI: 19h30.4m, - 2 r 0 5 ’.

(14) Irene, (jasność 9.5m). 10 VI: 
19h03.1m, -24°39’; 20 VI: 18h54.3m, 
-25°31’; 30 VI: 18h44.2m, -2620.

(2) Pallas, (jasność 9.7m). 10 VI: 
19h52.3m, 20°28’; 20 VI: 19h46.7m, 20°59’; 
30 VI: 19h39.6m, 21°05\

Meteory
W dniach od 10 do 21 czerwca promie

niują meteory z roju czerwcowych Lirydów. 
Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze 
Lutni i ma współrzędne: rekt. 18h22m, deki. 
+35°. Rój nie jest zbyt obfity, a dodatkowo 
w obserwacjach będzie przeszkadzał Księ
życ zbliżający się do pełni.

1d 03h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 0.5'.

2d OO^S1" Księżyc II (Europa) wychodzi zza tarczy Jowisza. 

3d 00h 12m Koniec zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimede- 

sa) przez cień planety.

3d 01h 42™ Księżyc III (Ganimedes) znika za tarczą Jowisza. 

3d 01h 58m Wejście cienia I księżyca Jowisza (lo) na tarczę 

planety.

3d 13h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 2 '.

5d 00h 0(f" Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.

Data
1997

P
[']

Bo
[*]

Lo
[’]

VI 1 -15.44 -0.65 229.04
3 -14.68 -0.41 202.57
5 -13.91 -0.17 176.10
7 -13.11 0.07 149.63
9 -12.31 0.31 123.16

11 -11.48 0.55 96.69
13 -10.65 0.79 70.22
15 -9.80 1.03 43.75
17 -8.93 1.27 17.27
19 -8.06 1.51 350.80
21 -7.18 1.74 324.32
23 -6.29 1.98 297.85
25 -5.40 2.21 271.37
27 -4.50 2.43 244.90
29 -3.60 2.66 218.43

VII 1 -2.69 2.88 191.95
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6d 1 /  Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 6 \

10d 00h33m Początek zaćmienia Ili księżyca Jowisza (Gani- 
medesa) przez cień planety.

10d 11h Jowisz nieruchomy w rektascensji.

11d 01h12m Wejście i księżyca Jowisza (lo) w cień planety.

11d 23h32m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.

12d 00h38m Zejście cienia księżyca I (lo) z tarczy Jowisza.

12d 23h09m Zakrycie I księżyca Jowisza I (lo) przez tarczę 
planety.

13d 16h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 0.3'.

13d 23h05m Zejście księżyca III (Ganimedesa) z tarczy Jowi
sza.

16d00h41m Początek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) 
przez cień planety.

16d 02h24m Zejście cienia księżyca III (Ganimedesa) z tarczy 
Jowisza.

17d22h 40m Zejście cienia księżyca II (Europy) z tarczy Jowi
sza.

18d 00h 53m Zejście księżyca II (Europy) z tarczy Jowisza.

19d 00h 14m Wejście cienia I księżyca (lo) na tarczę planety.

19d 01h 20m Początek przejścia księżyca I (lo) przez tarczę 
Jowisza.

20d 00h ST"1 Księżyc I (lo) wychodzi zza tarczy Jowisza.

20d 22h 21m Zejście cienia księżyca III (Ganimedesa) z tarczy 
Jowisza.

20d 23h 03m Początek przejścia księżyca III (Ganimedesa) 
przez tarczę Jowisza.

21d08h21m Słońce wstępuje w znak Raka, jego długość eklip- 
tyczna wynosi wtedy 90'. Początek astronomicznego la
ta.

C O N T E N T S

S . R .  B r z o s t k i e w i c z
O n  th e  ex p lo ra tio n  o f  M a r s ....................... 66

J .  K r u k
S o jo u rn e r  an d  its p r e d e c e s s o r s ............... 71

C h r o n i c l e
D id  p rim itiv e  life  e x is t o n  M a rs?  . . . .  77
N ew  d isc o v e rie s  in th e  S o la r S y stem  . . 78
H o w  m u ch  w a te r  is the re  o n  th e  M o o n ?  80
E n d  o f  2 5 -y ea rs  o d y ssey  o f  P io n e e r  10 . 80

H i s t o r i c a l  c h r o n i c l e  ...........................  81
C o n f e r e n c e s  a n d  m e e t i n g s  . . . 86
O b s e r v a t i o n s  ..............................................  88
V a d e - m e c u m  f o r  o b s e r v e r s  . . . 89
M i s c e l a n e a ......................................................90
A s t r o n o m y  P r i m e r  ...............................92
A s t r o n o m i c a l  C a l e n d a r ................... 93

22d 23h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4'.

23d 14h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4'.

24d 12h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4'.

24d 22h 22m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na 

tarczę planety.

25d 00h 23m Księżyc II (Europa) wchodzi na tarczę Jowisza.

25d 01h 15m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z 

tarczy planety.

25d 20h Merkury w górnej koniunkcji ze Słońcem.

26d 02h 08m Początek przejścia cienia I księżyca Jowisza (lo) 
przez tarczę Jowisza.

26d 23h28m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez 

cień planety.

27d 22h 42m Początek przejścia cienia III księżyca (Ganimede
sa) przez tarczę Jowisza.

2/  22h 55m Koniec przejścia cienia I księżyca Jowisza (lo) 
przez tarczę planety.

27d 23h 53m Księżyc I (lo) schodzi z tarczy Jowisza.

28d 02h 21m Cień księżyca III (Ganimedesa) schodzi z tarczy 

Jowisza.

30d 00h 33m Początek przejścia cienia IV księżyca Jowisza 
(Callisto) przez tarczę planety.

UWAGA: Momenty wszystkich zjawisk podane są
w czasie uniwersalnym UT (Greenwich).

Aby otrzymać datę w obowiązującym w
czerwcu w Polsce czasie letnim należy do
dać 2 godziny.

Opracował T.Ściężor
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A.B.E. Marketing jest firmą zajmującą się od ponad 5 lat importem

E i sprzedażą książek naukowych, głównie ze strefy anglojęzycznej, 
z przeznaczeniem dla bibliotek naukowych i dla indywidualnym 
odbiorców.

Obecnie, spełniając prośbę wielu miłośników astronomii, uprzejmie informujemy, że możemy 
przyjąć zamówienia na książki, atlasy, przewodniki obserwacyjne,mapy i oprogramowanie 
astronomiczne, a także na globusy, planisfery, zestawy slajdów i CD-ROM z tego zakresu. 
Przyjmujemy zamówienia od uczelni i szkół, od obserwatoriów i indywidualnych miłośników 
astronomii, prosząc jedynie aby Zamawiający podali tytuł zamawianego wydawnictwa, autora 
i wydawcę lub ISBN oraz swoje dane adresowe.
Podstawę do ustalenia ceny w złotówkach zamawianej pozycji stanowią ceny katalogowe 
wydawców, do których doliczamy pewien narzut na koszty transportu i opłaty manipulacyjne. 
Przykładowo, możemy obecnie przyjąć zamówienia na następujące pozycje:
\. URANOMETRIA 2000.0 Tirion W. i in. -  atlas obejmujący 332.000 gwiazd o jasności do 9,5; 
w skali 1,4° na cal; 259 map o wymiarach 9x12  cali w każdym tomie.

Tom 1 -  półkula północna do -  6°. ISBN 0-943396-14-X cena 169 zł 
Tom 2 -  półkula południowa do + 6°, ISBN 0-943396-15-8 cena 169 zł

2. THE DEEP -  SKY FIELD GUIDE TO URANOMETRIA 2000.0 Cragin M. i in. Książka podaje 
zasadnicze dane dotyczące 10.300 obiektów, o których mowa w Uranometrii 2000.0. Obejmuje 
473 tabele, z których każda odpowiada jednej z map zamieszczonych w Uranometrii 2000.0 408 
stron w formacie 9x12  cali. Cena 169 zł.
3. CHRONICLE OF PRE -  TELESCOPIC ASTRONOMY, Hetherington, ISBN 0-471-95942-1 
cena 269 zł.
4. ROGUE ASTEROIDS AND DOOMSDAY COMETS. Steel D. J. Wiley & Sons ISBN 0-471- 
30824-2 cena 89 zł.
Czas niezbędny do realizacji zamówienia: ok 8 tygodni od wydawców europejskich, ok 12 
tygodni od wydawców z innych krajów.
Ó a Klientów indywidualnych pobieramy zaliczkę w wysokości 20% wartości zamówienia. 
Wszelkich informacji udzielamy w siedzibie firmy: ul. Grzybowska 31 A, 00-333 Warszawa oraz 
telefonicznie tel. (0-22) 654 06 75 w godz. 9 - 17, fax (0-22) 638 22 33.
Wpłat zaliczek należy dokonywać na nasze konto:

KB SA, HI O/W arszawa, 15001126 -  14889 -  27001 -  1 - 111.
Zamówienia można kierować również do naszych filii:

44-109 Gliwice Łabędy 30-518 Kraków
ul. Strzelców Bytomskich 17/11 Rynek Podgórski 9
Tel. (32) 134 29 33; tel/fax (32) 31 94 94 Tel/Fax: (12) 56 21 02

OBJAŚNIENIA ZDJĘĆ NA OKŁADCE:
Zdjęcia komety Hale’a-Boppa, która w tym miesiącu znajduje się najbliżej Ziemi i najokazalej wyglą
da na niebie, wykonane przez miłośników astronomii: Jerzego Marcinka z Lublina 8 marca za pomocą 
obiektywu TESSAR 4.5/250 mm podczas 500 s ekspozycji na filmie Fujicolor 800 Super G plus 
(pierwsza strona okładki), Jerzego Giergielewicza ze Szczecina w dniu 4 marca (druga strona 
okładki) i 5 marca (trzecia strona okładki) za pomocą obiektywu Tamron 3.5/200 mm podczas 6 
min. ekspozycji na filmie Kodak Gold 400 ASA (zwróćmy uwagę na zmiany w wyglądzie komety, 
które zaszły w ciągu jednej doby) i Roberta Bodzonia z Jarosławia 8 marca za pomocą teleskopu 
Newtona 150/900 podczas 5 min. ekspozycji na filmie Konica 200 (czwarta strona okładki).

U R A N I A  -  M iesięcznik Polskiego Towarzystwa M iłośników Astronomii. Redaguje kolegium: K rzysztof Zioikowski -  
redaktor naczelny, M agdalena Sroczyńska-Kożuchowska -  sekretarz redakcji. Adres redakcji: ul. Bartycka 18, 00-716 
W arszawa. Adres wydawcy: Zarząd Główny PTMA, ul. św. Tom asza 30/8, 31-027 Kraków, tel 22 38 92. N r konta PTMA 
PKB Lublin o/Kraków 17701363-1603-111-KOBI-Ol. Koszt wytworzenia tego zeszytu 4,80 zl. Uranię rozprowadza s ięw  
ramach składki członkowskiej; w 1997 roku 50 zł. Cena poza PTM A 4,80 zł. Nr indeksu 380016.

Druk: Zakład Poligraficzny Wydawnictwa PLATAN, Kryspinów 189, 32-060 Liszki
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f  W lutym tego roku odbyła się druga misja ^  
serwisowa promu kosmicznego Discovery do 
Teleskopu Kosmicznego Hubble'a, który w 
tym miesiącu obchodzi siódmi} rocznicę uru
chomienia. Zdjęcia na okładce i notatka w 
Kronice upamiętniają te wydarzenia. Do
brze wiemy, że jest to dzisiaj chyba najdosko
nalszy instrument astronomiczny, a wyniki 
nim uzyskiwane niemal rewolucjonizują 
współczesną astronomię. Ale warto przypo
mnieć, że jest on zasadniczą częścią ambitne
go programu utworzenia w przestrzeni po
zaziemskiej kosmicznego obserwatorium 
astronomicznego złożonego z czterech wiel
kich teleskopóiu badających Wszechświat w 
czterech podstawowych zakresach widma 
promieniowania elektromagnetycznego. 
Oprócz Teleskopu Kosmicznego Hubble'a 
(HST) działającego w promieniowaniu lui- 
dzialnym oraz w nadfiolecie i bliskiej pod
czerwieni, od 1991 roku pracuje na orbicie 
okołoziemskiej teleskop promieniowania 
gamma zwany Obserwatorium Comptona 
(GRO), w przyszłym roku ma nastąpić wy
strzelenie teleskopu rentgenowskiego 
(AXAF), a w 2001 roku planuje się utworze
nie teleskopu promieniowania podczerwone
go (SIRTF). Te cztery nowoczesne przyrzą
dy obserwacyjne są konsekwencją zalewie 
czterdziestoletniego rozwoju techniki i tech- 
nologi kosmicznej; przypomnijmy, że za kil
ka miesięcy minie 40 lat od wystrzelenie pier
wszego sztucznego satelity Ziemi. W tym 
roku w Uranii będziemy jeszcze wielokrot
nie starali się pokazać, co astronomia za
wdzięcza rozpoczętej 40 lat temu eksploracji 
przestrzeni kosmicznej.

Wewnątrz numeru reprodukujemy kolej
ną porcję pięknych zdjęć komety Hale‘a-Bop- 
pa wykonanych przez naszych Czytelników.

V__________ ____________ J
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Bartosz Dąbrowski -  Toruń

TRZY ŚWIECZKI NA URODZINOWYM TORCIE 
TORUŃSKIEGO PLANETARIUM

Na terenie toruńskiej Starówki, obok ko
ścioła Najświętszej Marii Panny, a przy uli
cy Franciszkańskiej, w pierwszej połowie 
XIX wieku zbudowano rotundę ze zbiorni
kiem gazowym. W 1981 roku zdecydowano 
aby nieczynny już od lat zbiornik, zaadapto
wać na planetarium. I tak się stało. W 1984 
r. wmurowano tu kamień węgielny...

Tak mógłby zaczynać się seans w nowym 
planetarium, które w tym roku obchodzi 
swoje trzecie urodziny. To zaledwie frag
ment, naprawdę długiej historii jego budo
wy, którego idea sięga okresu międzywojen
nego. Więcej na ten temat, można przeczy
tać w artykule A. Woszczyka “Toruńskie 
Planetarium” w Postępach Astronomii 2/94.

III*
mii*..

Planetarium w  Toruniu.

A paratu ra

Sercem naszego planetarium jest proje
ktor Zeissa typu SPACEM ASTER RFP. 
Został on zamówiony dla miasta Poznania 
na początku lat siedemdziesiątych. Poznań 
zamierzał zbudować cały kompleks kultu
ralno -  sportowy, którego jednym z elemen
tów było planetarium. Budowa nie doszła do 
skutku. Aparaturę w 1982 r. przekazano w 
darze dla Torunia.. Od tego czasu, pieczoło
wicie chroniona oczekiwała na montaż aż do 
roku 1993. Jesienią tegoż roku aparaturę 
zainstalowali: Stefan J a n  ta  i Jerzy P a 
li  g a -  planetariusze z Chorzowa.

Główny projektor, tak jak w każdym in
nym planetarium, służy do wiernego odtwa
rzania wyglądu nieba w dowolnej chwili i z 
dowolnego miejsca na Ziemi. Na sztucznym 
niebie, którym jest 15 m średnicy kopuła, 
możemy oglądać około 6000 gwiazd, konfi
guracje planet na tle zodiaku, układ gwiaz
dozbiorów, fazy Księżyca, zaćmienia -  sło
wem wszystkie zjawiska widoczne z Ziemi 
na niebie prawdziwym. Rozbudowany sy
stem dodatkowych projektorów umożliwia 
“oderwanie się od Ziemi” by móc obejrzeć 
ciekawsze obiekty z bliska.

Nasza aparatura sterowana jest ręcznie, 
prowadzenie seansów jest bardzo skompli
kowane i niekiedy przypomina grę na forte
pianie, którym jest konsoleta. W przyszłości 
mamy nadzieję przejść na sterowanie kom
puterowe.

Dzięki zastosowaniu 360° panoramy, któ
rą tworzy 12 rzutników do slajdów, możemy 
nie tylko podziwiać niebo nad dachami to
ruńskiej Starówki, lecz również krajobrazy 
innych miejsc na Ziemi, możemy odbyć po-
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dróż na Księżyc, podziwiać oszronione ka
niony i wulkany na Marsie czy wreszcie 
udać się w podróż daleko, poza granice na
szej Galaktyki. Dużą liczbę takich panoram 
ma w swojej ofercie planetarium w Madry
cie i Nowym Jorku, z którymi utrzymujemy 
kontakty towarzyskie i handlowe. Poprze
dnio stosowany system, opracowany przez 
nas, oparty był na 8 rzutnikach, do których 
sami przygotowywaliśmy zdjęcia (panora
my).

jjfc,: i j j  riTr

All -  Sky w d z ia łan iu , n a  p lan e ta ry jn y m  n ieb ie  m o żem y  o g lądać 
św ie tln e  ech o  S u p ern o w e j 1987A.

Zainstalowanie systemu Ali Sky, umożli
wiło nam prezentację pojedynczego obrazu 
na całym planetaryjnym niebie, który przy 
średnicy kopuły równej 15 m zajmuje po^ 
wierzchnię ponad 350 m2. Dzięki temu sy
stemowi możemy w jednej chwili znaleźć 
się we wnętrzu katedry, na ulicach ozdobio
nych świątecznymi lampkami, wewnątrz ja 
my ustnej człowieka czy wreszcie być na 
dnie kanionów na Marsie. Z bliska możemy 
oglądać np. mgławice planetarne i galaktyki.

Dzięki kontaktom z planetariami w Ko
penhadze, Jenie, Stuttgarcie, Berlinie czy 
Monachium, mieliśmy możliwość wcześ
niejszego przyjrzenia się opisywanym wyżej 
systemom, co niewątpliwie ułatwiło nam ich 
montaż, który wykonaliśmy we własnym za
kresie.

Ali -  Sky w itrażu.

Dużą rolę w tworzeniu przestrzennych, 
ruchomych obrazów na kopule planetarium 
ma system projekcji video. Bibliotekę pra
wie stu animacji komputerowych tworzy 
materiał zawarty na kilkunastu videody- 
skach laserowych. Umożliwiają one prezen
tację praktycznie wszystkich zjawisk i obie
któw astronomicznych z doskonałą jakością. 
Łącząc obraz video np. z panoramą statku 
kosmicznego możemy przeżyć lot nad po
wierzchniami planet, obejrzeć z bliska ewo
lucję gwiazd, czy trójwymiarową rotację ga-

Ali -  Sky m g ław icy  H elix  N G C  7293.
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laktyki. Dodatkowo efekt “zawieszenia w 
przestrzeni” potęguje ruchomy projektor z 
szerokokątnym obiektywem. Dzięki niemu 
możemy podziwiać wschód ogromnej Ziemi 
( lub dowolnego, innego obrazu) spod hory
zontu kopuły. Dodając przestrzenny, rucho
my obraz video teleskopu Hubbla, czy pro
mu kosmicznego na orbicie uzyskujemy 
efekt doprawdy kosmiczny.

Edukacja astronomiczna

Podstawowym zadaniem naszego plane
tarium jest edukacja astronomiczna. Jedną z 
form działalności są seanse dydaktyczne i 
popularne.

W programach nauczania fizyki i geogra
fii szkół podstawowych i średnich występują 
elementy astronomii. Ze względu na brak 
możliwości prowadzenia obserwacji (pora 
dnia, roku, pogoda, rozświetlone niebo itd.), 
astronomia bez “pracowni obserwacyjnej” 
jest niedostępna, tajemnicza i niezrozumia
ła. Idealną pomocą jest PLANETARIUM.

U nas można obejrzeć sześć seansów dy
daktycznych, w których prezentowany jest 
cały kurs astronomii, od dziennej wędrówki 
Słońca do elementów kosmologii.

Oto ich tematy:
<&■ Cudowna podróż -  czyli kosmos dla naj

młodszych, 
es- Wirująca Ziemia -  czyli konsekwencje 

ruchu obrotowego,
“3s Czy Kopernik miał rację? -  czyli kon

sekwencje ruchu orbitalnego Ziemi,
■ar- Rodzina Słońca -  czyli budowa Układu 

Słonecznego, 
i®- Światła Kosmosu -  czyli o życiu gwiazd, 

Wyspy Wszechświata -  czyli o budowie 
galaktyk.
Warto dodać, że wszystkie seanse nagra

ne zostały na żywo, przez astronomów, dzię
ki czemu uzyskaliśmy efekt żywego konta
ktu z widzem.

W naszym planetarium prowadzimy tak
że specjalne seanse dla studentów Uniwer
sytetu Mikołaja Kopernika, głównie doty
czące zagadnień astronomii sferycznej.

Inną formą popularyzacji są tzw. “seanse 
popularne”, prezentujące w głównej mierze 
współczesne osiągnięcia astronomii. Przy
gotowywane są one w związku z aktualnymi 
zjawiskami astronomicznymi takimi jak np. 
zderzenie komety Shoemaker -  Levy 9 z Jo
wiszem -  Wielkie zderzenie; seans opowia
dający o najbardziej spektakularnych kome
tach naszego stulecia i zapowiadający nad
chodzącą kometę roku 1997 Hale-Bopp -  
Czas komet. Seans pt. Gwiazda Betlejem
ska stara się wyjaśnić, jakim zjawiskiem 
astronomicznym mogła być gwiazda, która 
prowadziła mędrców ze wschodu do Betle
jem. To tylko niektóre z naszych propozycji.

Warto dodać, że seanse są w całości przy
gotowywane w naszym planetarium. Od sa
modzielnego wykonania slajdów na kompu
terze do nagrania komentarza i muzyki. Całą 
tę pracę wykonuje tylko dwóch astronomów: 
Jerzy R a f a 1 s k i i Stanisław R o k i t a .

W piątkowe wieczory możemy przyjść na 
“Muzykę pod gwiazdami” . Tu, dzięki prze
strzennemu systemowi nagłaśniającemu o 
mocy 1200 W i efektom multiwizyjnym, 
prezentowana muzyka nabiera dodatkowego 
wymiaru. Szczególny efekt uzyskujemy 
dzięki urządzeniu produkującemu dym, któ
ry oświetlany daje na sali efekt wielu przeci
nających się barwnych wiązek. W ten spo
sób główny projektor zamienia się w świetl
nego, ruchomego jeża. Seansów tego typu 
odbyło się już blisko 60, a mogliśmy na nich 
posłuchać Vangelisa, Kitaro, muzykę epoki 
Baroku czy największe przeboje rocka. W 
takiej atmosferze odbyły się tu na żywo dwa 
koncerty Józefa Skrzeka i Daniela Blooma, 
z którego wydaliśmy wspólne z firmą X-Ser- 
wis kasetę zatytuowaną „Thorn”.
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W  okolicach 1 listopada prezentowaliśmy 
Requiem  gregoriańskie. Był to pierwszy 
przykład połączenia planetarium i teatru, 
oprócz gwiazd, wystąpił żywy człowiek.

II Toruński Festiwal Książki, przyniósł 
nam nowe doświadczenia. W  murach plane
tarium m ogliśmy gościć czołowych polskich 
poetów. Pod kopułą odbył się “Konkurs jed 
nego w iersza”, który wraz z m uzyką pozo
stawił u słuchaczy na pewno niezapomniane 
wrażenia.

Toruńskie planetarium  organizuje także 
pokazy, np. częściowego zaćm ienia Słońca, 
które miało m iejsce w październiku ubiegłe
go roku. D odatkow ą atrakcją imprezy była 
możliwość obejrzenia filmu w naszej sali ki
nowej dotyczącego tego zagadnienia. Bile
tem wstępu na projekcję była kartka poczto
wa z zaćm ieniem  Słońca wydana przez to
ruńskie planetarium. Z tej propozycji sko
rzystało ponad 800 osób.

Program Pierwszy Telewizji Polskiej, T o
ruńskie Planetarium  oraz Toruński Oddział 
PTM A są organizatoram i telew izyjnego 
konkursu pt. P lan etariu m , którego pom y
słodawcą jest red. Roman K a n c i r u k. 
Dzięki konkursowi nasze planetarium  od
wiedzili już: M irosław H e r m a s z e w s k i  
i prof. A leksander W o l s z c z a n ,  a w  finale 
być może wystąpią: Aleksiej L e o n o w i 
Alan S h e p a r d .  Do jednego z program ów 
udało się zaprosić pięć pokoleń toruńskich 
astronom ów, od założycieli toruńskiej astro
nomii do jej ostatnich wychowanków. Kon
kurs, ze względu na duże zainteresowanie 
widzów, praw dopodobnie będzie kontynuo
wany w przyszłym  roku szkolnym.

Nasze planetarium  je st także współorga
nizatorem konkursu o tem atyce astronom i
cznej dla uczniów szkół podstaw owych oraz 
konferencji m etodycznych dla nauczycieli 
fizyki i geografii. W  1994 r. odbył się u nas 
jubileuszow y zjazd Polskiego Tow arzystwa 
M iłośników Astronom ii.

W  holu planetarium możemy oglądać m i
ni wystawę pięknych zdjęć o tem atyce astro
nomicznej zrobionych przez W iesława 
S k ó r z y ń s k i e g o .

Na ścianie wisi plastyczny model mapy 
Ziemi, na którym umieszczone są tarcze ze
garowe podające aktualne czasy w W arsza
wie, Londynie, M oskwie, Nowym  Jorku, 
Brazylii, Tokio i Sydney. Największy spo
śród zegarów -  warszawski jest “sterowany” 
przez wzorzec atomowy, który znajduje się 
w Niemczech.

Plany

. Naszym marzeniem jest przygotowanie 
wystawy dotyczącej eksploracji i badań 
Układu Słonecznego. Mamy ju ż  przygoto
wane modele, różnych próbników, rakiet i 
wahadłowców. Na zainstalowanie czekają 
trzy fototapety o tematyce astronom icznej 
oraz globusy: Ziemi, M arsa, Księżyca i W e
nus. Dodatkową atrakcją będą prezentowane 
meteoryty.

Rozszerzeniem działalności popularyza
torskiej m oże stać się nasza sala audio-video 
m ieszcząca 110 osób. Chcemy stworzyć tu 
videokino, prezentujące astronom iczne i 
astronautyczne filmy na dużym ekranie.

Planetarium  w statystyce

Rok Liczba widzów

1994 (od 1711) 103106

1995 113133

1996 130052

Toruńskie planetarium położone jest na 
Starówce, w centrum Torunia. Jest to bardzo 
ważne dla przyjeżdżających tu turystów, 
którzy m ogą odwiedzić planetarium przy 
okazji zw iedzania zabytków Starego Miasta. 
Dzięki temu mamy więcej widzów. W arto tu
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Planetarium w Toruniu 
odpowiada czarny słupek

dodać, że planetarium jest instytucją samofi
nansującą się.

W ciągu trzyletniej działalności prze
prowadziliśmy ponad 4000 seansów.

W porównaniu z innymi planetariami na 
świecie, średnia roczna frekwencja widzów 
w planetarium o podobnej średnicy kopuły 
wydaje się bardzo wysoka.

Wykres prezentuje liczbę widzów odwie
dzających planetaria w ciągu roku. Dane po

chodzą z International Planetarium Society.
Nasze planetarium ma już trzy lata. Wiele 

pomysłów udało nam się zrealizować, ale 
jeszcze więcej czeka na swoją kolej. O tym 
co mamy do przedstawienia najlepiej prze
konajcie się Państwo sami odwiedzając na
sze planetarium.

Zapraszamy.

T. Zbigniew Dworak -  Kraków

ZADZIWIAJĄCY ŚWIAT KSIĘŻYCÓW SATURNA

Nie ma dla miłośnika astronomii, zwłasz
cza początkującego, bardziej zachwycające
go widoku od Saturna w otoczeniu pierście
ni. Planeta jest bez trudu widoczna nieuzbro
jonym okiem, ale pierścienie można zoba
czyć dopiero przez mały teleskop.

Kiedy w 1610 roku G a l i l e u s z  skiero
wał swoją niedoskonałą jeszcze lunetę ku 
Saturnowi, to ze zdumieniem dostrzegł, że 
kształt tej planety wyraźnie różni się od wy
glądu innych ciał Układu Słonecznego. Za
miast tarczki zobaczył jakby potrójny, dziw
ny twór. Wiadomość o tym zaszyfrował w 
postaci anagramu: smaissmrmilmepoetalev-

mibunenugttaviras, który zamieścił w Wy
słanniku gwiazd.

Próbował ten anagram rozwiązać Kepler 
sądząc, że chodzi o księżyce Marsa. Tym
czasem prawdziwe odczytanie brzmiało: Al- 
tissimum planetam tergeminum observavi, 
czyli „Widziałem najwyższą planetę potrój
ną”. Początkowo Galileusz sądził, że odkrył 
dwa księżyce Saturna, ale tak nietypowe i w 
tak nietypowym położeniu, iż obawiał się 
zarzutu nieprawdomówności i dlatego za
szyfrował swoje odkrycie jako anagram. 
Miał poniekąd rację, ponieważ niewielu 
wtedy uwierzyło w jego obserwacje -  góry
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na Księżycu? plamy na Słońcu? satelity Jo
wisza? -  to . wszystko złudzenia optyczne! 
twierdzono niemal powszechnie w pier
wszym odruchu niechęci do tych nowości. A 
w przypadku Saturna sam Galileusz był 
skłonny uwierzyć, iż uległ złudzeniu, kiedy 
w 1612 r. obserwując Saturna skonstatował, 
że ma on wygląd normalnej, bez żadnych 
przydatków, tarczki. Lecz po paru latach 
znowu zobaczył owe „przydatki” i nadal nie 
wiedział, co właściwie widzi.

Po Galileuszu Saturna „z przydatkami” 
obserwowało wielu astronomów, w tym Jan 
H e w e l i u s z  z Gdańska, lecz ciągle nie 
rozumiano, czym są owe ansae (uchwyty, 
rączki), jak je  zaczęto nazywać. Dopiero w 
1656 roku Christian H u y g e n s  dysponu
jąc lepszym niż poprzednie teleskopem roz
poznał wreszcie prawdziwą naturę zagadko
wych tworów u Saturna, ale -  ponieważ nie 
był tego pewny, lecz chciał zapewnić sobie 
priorytet -  informację o tym zawarł w nastę
pującej postaci:

aaaaaa cccc d eeeee g hh 
iiiiii 1111 mm nnnnnnnnn 
oooo pp q rr s tttt uuuu.
Nikt nigdy nie zgadłby zapewne, co ten 

zbiór liter oznacza, gdyby sam Huygens w 
1659 roku, w dziele Systemu Saturnium , nie 
rozszyfrował go następująco: Annulo cingi- 
tur, tenui piano, nusquam cohaerente, ad ec- 
lipticam inclinato -  czyli „Otoczony pier
ścieniem, cienkim i płaskim, nigdzie nie do
tykającym, nachylonym względem eklipty- 
ki” . Huygens dostrzegł także, jako pierwszy, 
cień pierścienia na tarczy planety.

Odkrycie Huygensa również przyjęto z 
niedowierzaniem, lecz argumenty, jakie 
przeciwko niemu wytaczano, były tak niepo
ważne, iż niebawem i inni astronomowie za
opatrzywszy się w doskonalsze instrumenty 
potwierdzili słuszność spostrzeżeń Huygen
sa. A więc Saturna otacza pierścień! Była to 
sensacja nie lada, dotąd bowiem wierzono,

powszechnie uważano, że wszystkie ciała 
kosmiczne winny mieć kształt sferyczny. 
Tymczasem pierścień był tworem płaskim 
obiegającym Saturna w płaszczyźnie jego 
równika.

Huygens wyjaśnił także, dlaczego czasa
mi pierścień jest niewidoczny. Kiedy Saturn 
znajduje się w gwiazdozbiorze Lwa lub Ryb, 
wtedy pierścień ustawia się do nas krawę
dzią i przez małe instrumenty nie można go 
w ogóle dostrzec.

Wkrótce okazało się, iż należy używać 
liczby mnogiej -  pierścienie, ponieważ w 
1675 r. Gian Domenico C a s s i n i  zaobser
wował cienką ciemną linię na pierścieniu i 
poprawnie ją  zinterpretował jako przerwę w 
materii tworzącej pierścień. W trzydzieści 
lat później Cassini wysunął słuszną hipote
zę, że pierścienie składają się z oddzielnych 
brył, odłamków materii, a więc jakby z mnó
stwa minisatelitów wspólnie obiegających 
Saturna. Musiało jednak upłynąć wiele lat, 
zanim odkrycie oraz hipoteza Cassiniego zo
stały potwierdzone. Jedynie Cassini junior 
uznał ją  w zupełności.

W 1837 r. Johann Franz E n c k e  do
strzegł drugą, węższą przerwę w pierścieniu 
zewnętrznym (zwanym pierścieniem A), zaś 
w rok później Johann Elert G a l i e  odkrył 
trzeci pierścień, nazywany krepowym i oz
naczony literą C.

Hipotezę Cassinich, że pierścienie Satur
na składają się z niewielkich oddzielnych 
brył materii, udowodnił ostatecznie na dro
dze matematycznej słynny fizyk James 
Clark M a x w e l l  w 1857 r., zaś dowód ob
serwacyjny zdobyto dopiero w 60 lat 
później, kiedy John K n i g h t  i Maurice A. 
A i n s 1 i e prześledzili, niezależnie od sie
bie, zakrycie gwiazdy przez pierścienie. 
Gwiazda nigdy całkowicie nie zniknęła i 
przez przerwy była bardzo wyraźnie wido
czna.
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W XX wieku zostało odkrytych jeszcze 
kilka pierścieni -  bardzo słabych i z trudem 
zauważalnych. Pierścień D, najbardziej we
wnętrzny, dostrzeżono już w 1907 roku oraz 
w latach późniejszych, lecz obserwatorzy 
uczciwie przyznawali, że nie są przekonani, 
czy naprawdę go widzieli. W latach siedem
dziesiątych pojawiły się doniesienia o kolej
nym pierścieniu, aż wreszcie przelot Pione- 
era 11, a potem Voyagerow przyniósł nowe 
dane o pierścieniach, potwierdzając istnienie 
słabych, a także nie zaobserwowanych z Zie
mi dwóch innych pierścieni -  F i G.

W sumie więc system pierścieni Saturna 
składa się aż z siedmiu zasadniczych „utwo
rów”: trzech pierścieni „klasycznych” (A, B, 
C) oraz czterech (D, E, F, G) odkrytych w 
naszym stuleciu, w tym dwa (F i G) -  przez 
kamery i czujniki statków kosmicznych.

Najbardziej wewnętrzny, słaby pierścień 
D rozciąga się powyżej górnej granicy obło
ków w atmosferze Saturna i ma szerokość 
kilku tysięcy kilometrów. Jest on oddzielony 
dość szeroką szczeliną od pierścienia C roz
ciągającego się od 12500 do 19000 km 
ponad najwyższą warstwą obłoków. W tym 
otoku istnieją dwie szczeliny szerokości 
około 200 km i 300 km. Pierścień C składa 
się z brył materii o rozmiarach od kilkudzie
sięciu centymetrów do mniej więcej 2 m. Od 
następnego, najjaśniejszego pierścienia B 
dzieli go mało wyraźna przerwa (około 
4000 km), zwana francuską, którą w 1943 r. 
odkrył Bernard L y o t , a jej istnienie po
twierdziły kamery Pioneera 11. Sam pier
ścień B ma szerokość 15 500 km. Pomiędzy 
nim a kolejnym pierścieniem (A) istnieje 
przerwa Cassiniego o szerokości niemal 
4500 km. Pierścień A ma natomiast szero
kość 17 500 km rozpościerając się do odle
głości około 76 500 km od górnych warstw 
atmosfery olbrzyma Saturna. W pobliżu 
zewnętrznej krawędzi pierścienia A znajdu
je się przerwa Enckego o szerokości 328 km.

Za tym pierścieniem (licząc od planety) Pio
neer 11 odkrył bardzo wąski (około 5 0 -1 0 0  
km) i niezwykły pierścień F oddzielony 
przestrzenią 4000 km, nazwaną przerwą Pio
neera.

I wreszcie w odległości około 1 000 000 
km od Saturna znajduje się szeroki gazowy 
pierścień E złożony głównie z atomów wo
doru.

Nim zostaną opisane dalsze rewelacyjne 
odkrycia w świecie pierścieni Saturna oraz 
wyjaśnione szczegóły ich zadziwiającej bu
dowy, należy się zaznajomić ze światem 
księżyców tej planety, które w znacznej mie
rze odpowiadają za wiele osobliwości pier
ścieni.

W 1655 roku Christian Huygens obser
wując wysoko świecącego na niebie Saturna 
dostrzegł obok niego słabą gwiazdkę, co do 
której powziął podejrzenie, że jest ona -  być 
może -  księżycem tego gazowego olbrzyma. 
Po kilku miesiącach obserwacji umocnił się 
w tym przekonaniu i swoje odkrycie opubli
kował w pracy De Saturni luna observatio 
nova, wydanej w następnym roku w Hadze. 
Potem, nazywając nowo odkryte ciało po 
prostu Luna Saturni, Huygens wdał się w 
przedziwne rozważania zbliżone nieco do 
pitagorejskich koncepcji. Otóż stwierdził on, 
że ciał obiegających Słońce jest dwanaście: 
sześć planet, nasz Księżyc, cztery satelity 
Jowisza i właśnie Luna Saturni -  zaś 12 to 
liczba doskonała, miła Stwórcy, w związku 
z czym żadne już więcej ciało w naszym 
Układzie nie istnieje. Trzeba trafu, że jesz
cze za życia Huygensa zostały odkryte inne 
księżyce Saturna. W 1671 roku nowy księ
życ tej planety, nazwany potem Iapetusem, 
został dostrzeżony przez wielokroć już 
wspominanego Cassiniego, który w rok 
później zobaczył obok Saturna jeszcze jed
nego satelitę, znanego obecnie pod nazwą 
Rhea. Cassini również uległ magii liczb (al
bo było to czyste wyrachowanie). Stwierdził
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bowiem, że czternaście ciał obiegających 
Słońce bardzo dobrze koresponduje z osobą 
króla Francji, Ludwikiem  XIV, noszącym 
przydom ek Le Soleil (Słońce). Zwrócił 
oczyw iście na to uwagę królowi, a Jego W y
sokość nakazał, żeby wybito specjalny pa
m iątkowy m edal. Ale nie minęło 12 lat i 
Cassini odkrył w równonoc wiosenną 1684 
r. od razu dw a następne księżyce Saturna, 
które dziś noszą nazwy Tethys i Dione.

W  sto pięć lat później W illiam H e r -  
s c h e 1 w ciągu niespełna m iesiąca odkrył 
jeszcze dwa księżyce tej „najwyższej” pla
nety, nazwane potem Enceladus i Mimas.

Ponieważ zdecydowano -  a uczynił to 
chyba jako  pierwszy Cassini -  żeby księżyce 
Saturna num erować zgodnie z ich odległo
ścią od planety, a nie według kolejności od
krycia, jak  się to stało w przypadku satelitów 
Jowisza, zatem po każdym odkryciu przy
chodziło astronom om  zm ieniać numerację. 
Nie bardzo w iadom o, dlaczego tak uporczy
wie trzym ano się tego niezadowalającego 
systemu, zw łaszcza że należało się spodzie
wać, iż najpóźniej mogą zostać odkryte naj
bardziej wewnętrzne satelity -  i znowu trze
ba będzie zm ieniać całą numerację.

Kolejny księżyc, Hyperion, odkryło w 
1848 r. (niezależnie od siebie) dwóch obser
watorów: W illiam  C. B o n d i -  w dwie no
ce później -  W illiam  L a s s e l l . Przyspo
rzyło to kłopotów  w niefortunnie pom yśla
nym system ie oznaczania satelitów Saturna. 
W  tej sytuacji Sir John H e r s c h e 1 zapro
ponował w 1858 roku wykaz tytanów, któ
rych im iona m ogłyby zostać użyte do nazy
wania księżyców Saturna. W arto też zwrócić 
uwagę, że w II połowie XIX w. nikt już nie 
zajmował się m istyką liczb ... I całe szczę
ście, w 1898 r. bowiem  W illiam H. P i c k e - 
r i n g  odkrył na kliszy fotograficznej dzie
wiąty księżyc Saturna i zaproponował, żeby 
nazwać go Phoebe. N azwę zaaprobowano, 
ale w w ykazach Phoebe nadal się pojawia z

numerem IX.
Na ponowne „zam ieszanie” trzeba było 

długo czekać -  ponad pół wieku. W prawdzie 
„w m iędzyczasie”, w 1905 roku, Pickering 
odkrył na kliszach (z 1904 r.) jeszcze jeden 
księżyc, który nazwał Themis, ale później 
nie był on przez nikogo obserwowany.

Kiedy pod koniec 1966 r. Auduin D o 
l i  f u s odkrył wewnątrz orbity M im asajesz- 
cze inny księżyc i nazwał go Ianusem, nada
no mu numer dziesiąty (X), czyli postąpiono 
tak, jak  to czyniono z satelitami Jowisza. 
Nowy księżyc jednak zaginął. Lecz w kilka
naście lat później Pioneer 11 zarejestrował w 
pobliżu pozycji przewidywanej dla Ianusa 
nieznany obiekt. W ydawać by się mogło, że 
wszystko jest w porządku -  Ianus został od
naleziony. Tym czasem  okazało się, iż nie
mal po tej samej orbicie krążą... dwa sateli
ty. Powstał dylemat -  który z nich jest zagu
bionym Ianusem? A m oże żaden? Ostatecz
nie ustalono, że jeden z nich będzie się jed 
nak nazywał Ianus, a drugi -  Epimetheus.

Nie byl to koniec z niespodziankam i w 
układzie księżyców Saturna. W  1980 roku, 
podczas przeprowadzanych z Ziemi obser
wacji tej planety, na orbicie Dione -  w odle
głości 60° od niej -  odkryto niewielki księżyc 
oznaczony prowizorycznie 1980S6 i nazy
wany niekiedy Dione B, a ostatnio -  Helene.

Natom iast na orbicie Tethys, w punktach 
libracyjnych L4 i L5 Układu Saturn-Tethys, 
odkryto drobne księżyce, które nazwano Te- 
lesto i Calypso.

Zam ieszczona tabela zawiera dane o 
dwudziestu pięciu księżycach Saturna, któ
rych istnienie wydaje się być potwierdzone. 
Przypuszcza się jednak, iż może być ich wię
cej, z tym, że trudno rozstrzygnąć, czy zaob
serwowane duże bryły materii w rejonie 
pierścieni uznać za niewielkie satelity, czy 
też uważać je  za składniki pierścieni, toteż 
niektórzy utrzymują, iż wokół Saturna krąży 
przynajm niej 18 księżyców.
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Najbliższe planecie księżyce: 1980S35, 
1980S36 i Pan poruszają się wśród pierście
ni. W ewnętrzna grupa księżyców: Atlas, Pro
metheus i Pandora, a także Ianus i Epimethe- 
us, biegną blisko zewnętrznej granicy pier
ścienia A. Okazało się, że satelity Prom ethe
us i Pandora poruszają się w rezonansie bli
skim 1 : 1 znajdując się w obszarze pierście
nia F i to one najprawdopodobniej mają 
wpływ na jego przedziwny kształt. Otóż na 
pierścień F składają się trzy (co najmniej) 
śrubowo nawinięte „w łókna”, co wydaje się 
przeczyć zasadom mechaniki nieba. Jeśli jed 
nak weźmiemy pod uwagę to, że Prometheus 
porusza się blisko wewnętrznej granicy tego 
pierścienia, zaś Pandora -  blisko zewnętrz
nej, to ich wypadkowe oddziaływanie grawi
tacyjne może doprowadzić do tak dziwacz
nej, chociaż niezbyt stabilnej konfiguracji 
pierścienia F. W  rzeczy samej okazało się, iż 
okresy orbitalne tych satelitów „pasterskich” 
(jak je  żartobliwie nazwano) nie są dokład
nie współmierne i księżyce od czasu do cza
su zbliżają się do siebie, a wtedy pierścień F 
przyjm uje bardziej „norm alną” konfigurację 
współśrodkowych okręgów. Nie jest też wy
kluczone, że na ten pierścień oddziałuje dość 
mocno również dalszy księżyc, Atlas, cho
ciaż jego  rozmiary zdecydowanie mniejsze 
od rozmiarów satelitów „pasterskich” .

W  ogóle układ pierścieni i satelitów Sa
turna m a dziwne właściwości, a zjawisko re
zonansu przejawia się w nim tak wyraźnie, 
iż staje się to co najmniej zastanawiające.

Przegląd tych osobliwości zaczniemy od 
klasycznych pierścieni (A, B, C) i klasycz
nych księżyców Saturna (Mimas, Enceladus, 
Tethys, Dione, Rhea).

Przekazane przez sondy Voyager 1 i 2 
zobrazowania pierścieni wywołały pewną 
sensację -  wyjaśniło się bowiem, że składają 
się one z setek kręgów i przerw, co oznacza, 
iż powstawanie zjawiska rezonansu prowa
dzącego do „unikania” przez bryły materii

niektórych orbit wywołuje nie tylko pięć 
wyżej wym ienionych najbliższych księży
ców Saturna, lecz także pozostałe -  w tym 
nowo odkryte.

Stw ierdzono również, że pierścienie A, B 
i C m ają różną strukturę i różny skład. Pier
ścień A jest najbardziej jednorodny i zawiera 
wiele drobnych ciał o przeciętnych rozm ia
rach kilkudziesięciu centymetrów, chociaż 
trafiają się w nim bryły o średnicy mniej 
więcej 10 m. Przerw w nim jest niewiele, a 
znana od dawna przerwa Enckego (w której 
dostrzeżono jednak kilka słabych pasemek -  
smug) utworzyła się na skutek oddziaływa
nia dwóch satelitów -  Ianusa i Epimetheusa. 
Nie je st też całkiem pusta przerwa Cassinie- 
go -  zaobserwowano w niej aż dwadzieścia 
kręgów. Na powstanie tej przerwy wpłynęło 
oddziaływanie M im asa pozostającego z nią 
w rezonansie 2 : 1 .

Najbardziej skom plikowaną strukturę 
wykazuje pierścień B -  je s t on najjaśniejszy 
i najmniej przezroczysty, a z racji występo
wania w nim wielkiej liczby kręgów oraz 
wąskich przerw porównuje się go czasami 
do płyty gramofonowej. Rozmiary ciał tw o
rzących ten pierścień są mniej więcej takie 
same jak  w pierścieniu A, lecz brył tych jest 
znacznie więcej.

Na obu pierścieniach zostały zarejestro
wane ciem ne smugi rozchodzące się radial
nie i rotujące z okresem ruchu wirowego Sa
turna. Te „szprychy” powstają w ciągu kil
kudziesięciu minut i istnieją kilka dni. Tw o
rzą je  zapewne, jak  to zasugerował Richard 
J. T  e r r i 1 e , naładowane elektrycznie czą
stki pyłu lub drobiny lodu, które oddziały- 
wują z m agnetosferą Saturna.

Okazało się, że smugi te były już obser
wowane przez Richarda A. P r o c t o r a  w 
1858 r., następnie przez Eugenea A n t o 
n i  a d i e g o w 1896, a potem przez Bernar
da L y o t a w 1943 i W . L i v i n g d t o n a  w 
1858.
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Przeprowadzone obserwacje spektralne 
klasycznych pierścieni pozw alają sądzić, iż 
tw orzące je  bryły i okruchy materii stanowią 
kryształki lodu z dom ieszką pyłów oraz od
łam ki skalne pokryte lodem.

Jeszcze w XIX wieku Ludwig d ’ A r 
r e s t  zauważył pewne prawidłowości w ru
chach pięciu księżyców Saturna. Okazuje 
się, że Tethys znajduje się w rezonansie 2 : 1 
z M im asem , a D ione -  rów nież w rezonansie 
2 : 1 z Enceladusem . D la dalszych księży
ców d ’A rrest stw ierdził występowanie na
stępujących zależności: rezonans 4 : 3 m ię
dzy H iperionem  a Tytanem , rezonans 5 : 1 
między Iapetusem a Tytanem  i rezonans 5 : 1 
m iędzy H iperionem  a Rheą. Okazało się 
również, iż m ożna znaleźć inne jeszcze rezo
nanse pom iędzy niektórymi księżycami a 
przerwam i w pierścieniach: rezonans 3 : 1 
m iędzy M im asem  a przerw ą francuską, re
zonanse - 3 : 1  m iędzy Enceladusem  a prze
rw ą C assiniego i 4 : 1 między Tethys a prze
rw ą Cassiniego, następnie rezonans 5 : 3 
m iędzy M im asem  a przerw ą Enckego, wre
szcie rezonanse - 3 : 2  między M im asem  a 
pierścieniem  F i 3 : 1 m iędzy Tethys a pier
ścieniem F.

W ykryte współm ierności między okresa
mi ruchów orbitalnych satelitów a pierście
niami oraz między samymi księżycam i wy
m agają jeszcze teoretycznego w yjaśnienia i 
uzasadnienia.

Herm an S t r u v e  wykorzystując wyniki 
badań nad zjawiskam i rezonansu w układzie 
Saturna doszedł do następujących wnio
sków: M im asa i Enceladusa charakteryzuje 
znaczna libracja fizyczna, a ich największe 
zbliżenie zachodzi zawsze w okolicy jedne
go i tego sam ego punktu, w którym płasz
czyzna równika planety przecina się z płasz
czyzną orbity księżyca. N atom iast m aksy
m alne zbliżenia D ione z Enceladusem  zda
rzają się wtedy, kiedy Enceladus znajduje się 
w przyplanetarnym  punkcie swojej orbity. Z

kolei orbita Rhei pod wpływem sąsiedniego 
masywnego Tytana stała się ekscentryczna i 
co 38 lat Tytan sprawia, że w iększa oś orbity 
Rhei odchyla się o około 18° od swego śred
niego położenia w przestrzeni.

Grupa wewnętrznych satelitów krąży wo
kół Saturna ruchem prostym  po kołowych z 
reguły orbitach w płaszczyźnie równika ma
cierzystej planety. Okresy ich ruchu obroto
wego są tożsam e z okresami ich ruchu obie
gowego. Sondy Voyager 1 i 2 przekazały na 
Ziem ię obrazy powierzchni tych księżyców, 
co wybitnie zw iększyło naszą wiedzę o tego 
rodzaju ciałach kosmicznych -  m ożna je  bo
wiem uważać za swego rodzaju obiekty po
średnie między dużym i planetoidami a nie
wielkimi księżycami.

Rozmiary pięciu klasycznych księżyców 
Saturna wynoszą od kilkuset do półtora ty
siąca kilom etrów. Ich powierzchnie, pokryte 
„lodolądam i” lub warstwą lodu z domieszką 
krzemianów, są usiane kraterami uderzenio
wymi o różnych średnicach, czyli wyglądają 
podobnie jak  satelity innych planet.

N a najmniejszym księżycu w tej grupie 
(nie licząc nowo odkrytych) -  M im asie -  
widnieje ogromny krater o średnicy blisko 
135 km, co stanowi niemal 1/3 rozmiarów 
globu. Jest to zarazem stosunkowo najgłęb
szy krater w Układzie Słonecznym -  różnica 
poziomów między dnem krateru a jego wie
rzchołkiem (krawędzią wału) sięga prawie 
10 km. N a antypodach tego krateru teren jest 
silnie zaburzony.

Kolejny księżyc, Enceladus, wydawał się 
początkowo zupełnie gładki, ale potem, kie
dy V oyager 2 zbliżył się do niego na odle
głość zaledwie 100 000 km, wyjaśniło się, że 
i na jego  powierzchni występują kratery do
liny i inne nierówności terenu, a ich obe
cność m askow ała warstwa czystego niemal 
lodu. Okazało się także, iż Enceladus ma na
dal aktywne wnętrze, dzięki czem u ciągle 
zm ienia jeszcze sw oją powierzchnię (w geo-
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logicznej skali czasu). N iewykluczone, że tę 
aktywność powodują siły pływowe wywoła
ne oddziaływaniem  grawitacyjnym Saturna 
oraz Dione, z którą Enceladus porusza się w 
rezonansie 1 : 2. Jest wysoce praw dopodob
ne, że na Enceladusie działają gejzery wod
ne lub metanowe, a wypływająca i zam arza
jąca ciecz pokrywa stare formacje maskując 
ich obecność. W każdym razie poszczególne 
fragmenty powierzchni tego księżyca bar
dzo różnią się wiekiem.

Na liczącej ponad 1000 km średnicy Tet- 
hys (a więc tej samej wielkości co planetoida 
Ceres) zauważono formację podobną do Księ
życowego M are Crisium. Jest to ogromny 
krater o rozmiarach blisko 450 km i głęboko
ści aż 15 km. Pośrodku znajduje się górka 
centralna o średnicy około 40 km. Na antypo
dach krateru widnieje nieregularnie ukształ
towany teren, który zapewne uformował się 
w wyniku zogniskowania fal sejsmicznych 
wywołanych upadkiem wielkiego meteorytu.

Na powierzchni Tethys znajduje się rów
nież potężna rozpadlina podobna do dolin 
ryftowych na Ziemi. Długość tej doliny wy
nosi 1500 km, a szerokość -  około 60 km. Ta 
osobliwa rozpadlina -  o nazwie Ithaca Chas- 
ma -  powstała prawdopodobnie pod koniec 
aktywności tego księżyca, kiedy to doszło do 
gwałtownego ochładzania i zam arzania pier
wotnie ciekłego globu. Jego średnią gęstość 
ocenia się na równą gęstości wody! -  1000 
kg/m3.

Towarzyszące Tethys satelity Telesto i 
Calypso są niewielkimi ciałami o rozm ia
rach kilkudziesięciu kilometrów.

Nieco większa i masy wniejsza od Tethys 
jest Dione. N a jej powierzchni dostrzeżono, 
obok licznych kraterów, długie białe smugi 
utworzone najprawdopodobniej przez lód 
widoczny w szczelinach skalnych lub roz- 
pryśnięty i wyrzucony po upadku dużego 
meteorytu. Co ciekawe -  na odwróconej od 
Saturna stronie (półkuli) stw ierdzono mniej

liczne występowanie kraterów niż na półkuli 
zwróconej ku planecie.

N ajw iększa w tej grupie, bo „aż” o ponad 
półtoratysiąckilom etrowej średnicy Rhea 
jest całkowicie pokryta licznymi kraterami 
nie tylko zachodzącymi na siebie, ale rów 
nież znajdującymi się jeden wewnątrz dru
giego. Świadczy to, że powierzchnia Rhei 
utworzyła się bardzo, bardzo dawno -  je s t to 
nawet, jak się wydaje, jedno z najstarszych 
ciał w Układzie Słonecznym.

Podobnie jak w przypadku Callisto po
wierzchnia Rhei jest dość ciemna, czyli roz- 
kruszona w wyniku upadku m ateria m eteo
rytowa „przysypała” zupełnie „lodoląd” . 
Kratery mają nieregularne kształty, co suge
ruje, iż w trakcie „wielkiego bom bardow a
nia” powierzchnia globu podlegała jednak 
pewnym ruchom tektonicznym. Średnica 
największego z poznanych kraterów wynosi 
prawie 300 km, a większość widocznych 
kraterów ma przeciętne rozmiary mniej w ię
cej 75 km.

Kolejnym satelitą Saturna jest Tytan -  je 
den z największych i najciekawszych księ
życów w Układzie Słonecznym, tworzący 
swoistą grupę z niewielkim Hyperionem. 
Oba te księżyce obiegają Saturna po elipty
cznych orbitach, których płaszczyzny z lek
ka tylko są nachylone do płaszczyzny rów ni
ka planety.

Tytan to rzeczywiście tytan wśród księży
ców -  drugi co do rozmiarów po Ganime- 
dzie. Jeszcze w latach 1942 -  44 G. K u i - 
p e r  podejrzewał, iż Tytan może mieć atm o
sferę, a następnie rzeczywiście ją  odkrył. 
Obecność otoczki gazowej na Tytanie po
twierdził Voyager 1. Na przesłanych obra
zach Tytan wygląda jak  jednolita pom arań
czowa kula i nie widać na niej żadnych pra
wie szczegółów. Otóż wyjaśniło się, że Ty
tan podobnie jak W enus, ciągle jest spowity 
warstwą obłoków, która zalega na wysoko
ści około 50 km nad powierzchnią globu
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Tabela 1 Podstawowe dane o księżycach Saturna
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Nazwa
Wielka półoś 

[km]
Okres obiegu 

[dni]
Mimośród

Nachylenie orbity 

f]

Średnica
[km]

1980S35 118 200 0,478 20?

1980S36 118 300 0,479 30?

Pan 133 583 0,574 20?

Atlas 137 640 0,602 0,002 0,3 40x20

Prometheus 139 350 0,613 0,003 0,0 140x100x80

Pandora 141 700 0,629 0,004 0,0 110x80x70

Epimetheus 151 422 0,694 0,009 0,34 140x120x100

lanus 151 472 0,695 0,007 0,14 220x200x160

Mimas 185 520 0,942 0,020 1,52 392

1981S12 185 500 0,940 ? ? 10?

Enceladus 238 020 1,370 0,004 0,02 500

(Voyager) 238 000 1,370 ? ? 30?

Tethys 294 660 1,888 0,0 1,86 1060

Telesto 294 660 1,888 ? ? 34x28x26

Calypso 294 660 1,888 ? ? 34x22x22

1981S10 350 000 2,440 ? ? 15?

1981S7 377 400 2,730 ? ? 20?

Dione 377 420 2,737 0,002 0,02 1120

S Helene 377 420 2,737 0,005 0,0 36x32x30

1981S9 450 000 3,550 ? ? 15?

Rhea 527 040 4,518 0,001 0,35 1530

Tytan 1 221 850 15,945 0,029 0,33 5150

Hyperion 1 481 000 21,277 0,104 0,43 410x260x220

lapetus 3 561 300 79,331 0,028 14,72 1460

Phoebe 12 952 000 ' 550,48 0,163 177 220 '

składając się głównie z kropelek azotu two
rzących ów pom arańczowy smog fotoche
miczny. Na w iększych jeszcze w ysoko
ściach (200, 375 i 500 km) zaobserwowano 
również inne warstwy mgieł.

Sam a atm osfera Tyana także składa się z 
azotu (około 85%) oraz argonu (około 12%). 
Pozostałe gazy to przede wszystkim metan 
(ok. 1%), am oniak związany z wodą, etan

wodór, etylen, acetylen, propan, fosforowo
dór i cyjanowodór. Ciśnienie tej atmosfery 
jest wysokie -  wynosi co najmniej 1500 hPa, 
natomiast tem peratura na powierzchni tego 
satelity osiąga 94 K. Sama powierzchnia 
może być pokryta lodem oraz hydratami me
tanu i am oniaku; nie wykluczone też, iż wy
stępują na niej zbiorniki (jeziora? morza?) 
ciekłego metanu.
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D om yślano się też, iż na Tytanie mogą 
jeszcze istnieć czynne wulkany, a obserw o
wane na jego  tarczy -  od czasu do czasu -  
ciemne plamy mogłyby stanowić obłoki wy
rzucanego do atmosfery popiołu wulkanicz
nego. Jednak Voyagery nie potwierdziły tej 
domniemanej działalności wulkanicznej, zaś 
średnia gęstość globu czyni go podobnym, 
pod względem budowy wewnętrznej, do Ga- 
nimedesa czy Callisto.

Najnowszych danych o powierzchni T y
tana dostarczyły przeprowadzone w pod
czerwieni obserwacje z HST, przetworzone 
następnie kom puterowo. Okazało się, iż na 
jednej półkuli (zwróconej -  mówiąc obrazo
wo -  w kierunku ruchu orbitalnego tego 
księżyca) istnieje jasny, biały, rozległy ob
szar - ja k b y  kontynent (lodoląd?), natomiast 
na drugiej półkuli występuje duży ciemny 
obszar. N iestety, na razie nic bliższego o 
tych utworach nie jest wiadome.

Z  obserwacji fotometrycznych wydaje się 
wynikać, że oś rotacji Tytana jest nachylona 
do płaszczyzny jego orbity pod kątem mniej 
więcej 63° -  a więc „pory roku” miałaby 
podobny przebieg jak  na Ziemi, z tym, iż 
zmieniałyby się co ... cztery doby.

Chociaż Tytan znajduje się już  na granicy 
rozległej magnetosfery Saturna, to jednak 
oddziały wuje z nią, podobnie jak  wszystkie 
wewnętrzne satelity. W  okolicy orbity Tyta
na Voyager 1 odkrył chmurę neutralnego 
wodoru tworzącą wokół Saturna torus. 
Oprócz tego atm osfera Tytana m oże być 
źródłem plazmy zasilającej magnetosferę. 
Ponadto jonosfera Tytana działa jako twor- 
nik prądu elektrycznego, który przepływa 
między tym księżycem a planetą mając natę
żenie około 3500 A.

Następny księżyc -  Hyperion -  jest nie
wielkim ciałem  o nieregularnych kształtach. 
Jego dłuższa oś, zwrócona ku Saturnowi, 
jest nachylona do płaszczyzny orbity pod ką
tem 45° (pod takim samym kątem jest nachy

lona również jego oś rotacji). Z tego powodu 
Hyperion wyróżnia się znaczną libracją fizy
czną. Powierzchnię tego globu tworzy przy
puszczalnie m ateriał skalny.

Średniej w ielkości Iapetus niewiele pod 
względem rozmiarów ustępujący Rhei, obie
ga Saturna ruchem prostym  w znacznej już  
od niego odległości, po orbicie eliptycznej 
nachylonej pod kątem 15° do płaszczyzny 
równika planety. W  ciągu jednego obiegu 
jasność tego księżyca zm ienia się prawie o 2 
wlk. gw. (czyli niemal sześciokrotnie), co 
jeszcze zaobserwował jego  odkrywca C assi
ni. Założył on, że jedna półkula Iapetusa jest 
ciem niejsza od drugiej. I rzeczywiście -  ka
mery Voyagera 1 potwierdziły domysł Cas- 
siniego. Jedna półkula jest znacznie cie
m niejsza od drugiej -  w dodatku owa ciem na 
półkula jest zawsze zwrócona w kierunku 
ruchu orbitalnego tego satelity. Powstanie 
takiej ogromnej ciemnej plamy na powierz
chni Iapetusa przypisuje się zderzeniu z ja 
kimś innym ciałem kosm icznym  bądź od
działywaniu samego Saturna, albo też nie
zwykłej aktywności wewnętrznej tego księ
życa. Co prawda ta ostatnia hipoteza nie daje 
odpowiedzi na pytanie, dlaczego akurat ta, 
zwrócona „do przodu”, półkula stała się 
ciemna. A może Iapetus poruszał się kiedyś 
w jeszcze jednym , pyłowym  pierścieniu 
„zbierając” na przednią stronę ciemne czą
stki materii, aż wreszcie pierścień przestał 
istnieć?

Zaobserwowano też na Iapetusie form a
cje przypom inające czapy polarne oraz 
stwierdzono występowanie na jego  pow ierz
chni kraterów meteorytowych. Dodajmy, że 
Iapetus porusza się w rezonansie 1 : 5 z Ty
tanem.

Najbardziej odległa i najm niejsza z klasy
cznych satelitów Saturna -  Phoebe -  obiega 
planetę ruchem wstecznym  po bardzo eks
centrycznej i znacznie nachylonej do płasz
czyzny równika planety orbicie. Okres obie-
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gu wokół Saturna wynosi niemal dokładnie 
półtora roku ziemskiego, natomiast okres ro
tacji tego księżyca wynosi prawie 10 godzin, 
czyli nie został on zsynchronizowany z okre
sem ruchu orbitalnego. Uw aża się, że Phoe
be nie je s t genetycznie zw iązana z układem 
i stanowi ciało przechwycone przez pole 
graw itacyjne Saturna.

Obecnie do układu Saturna wyrusza misja 
Cassini. Sonda dotrze tam w 2004 roku i 
wtedy właśnie uzyskamy pełniejsze dane za
równo o planecie, jak  i o jej pierścieniach i 
księżycach. Co więcej -  odłączy się od niej 
sonda Huygens, która ma wylądować na po
wierzchni Tytana w rejonie dom niem anego 
„lodolądu” .

KRONIKA

Kolejna misja do teleskopu 
kosmicznego Hubblea

Teleskop kosmiczny Hubblea, wyniesio
ny na okołoziem ską orbitę dokładnie siedem 
lat tem u (w kwietniu 1990) przez wahadło
wiec D iscovery, doczekał się w lutym kolej
nej wizyty astronautów  (pierwsza miała 
m iejsce w grudniu 1993). NASA te wizyty 
nazyw a serwisowymi, użytkownicy -  na 
ogół m ów ią o naprawie teleskopu. Obie stro
ny m ają w tym wypadku rację. Planując ob
serwatorium  na 15 lat (a tyle czasu powinien 
„przetrw ać” HST) z góry zakładano konie
czność okresowego dostępu do instrumentu. 
T rzeba było przewidzieć przede wszystkim 
„praw dziw e” naprawianie -  nikt nie przypu
szczał, że będzie aż tak poważne jak  to z 
grudnia 1993. Trzeba było wówczas usunąć 
podstaw ow ą wadę głównego zw ierciadła -  
jego  bardzo dokładnie w yprofilow ana po
w ierzchnia m iała wszak źle dobrany kształt 
co stw ierdzono dopiero po um ieszczeniu te
leskopu na orbicie. Do wadliwej optyki „do
sztukow any” więc został CO STAR -  czyli 
optyczny układ korygujący rozmyty obraz. 
Ponadto wym ieniono panele z bateriam i sło
necznym i -  zupełnie odkształcone na skutek 
drgań jak ie miały m iejsce za każdym  razem 
gdy H ST w chodził w cień Ziemi i panele 
stygły, a potem gdy wychodził z tego cienia 
i panele się nagrzewały. Zainstalowano też

w tej pierwszej misji nową kamerę szeroko
kątną (W ild Field Planetary Cam era 2; w ię
kszość publikowanych, także na łamach 
Uranii, pięknych zdjęć wykonywanych za 
pomocą teleskopu kosmicznego ma nawet w 
podpisie W FPC) oraz zm ieniono 4 żyrosko
py stabilizujące teleskop. Druga misja była 
już  faktycznie bardziej serwisowa niż napra
wcza. Przewidziano bowiem (i to około 20 
lat temu) także i to, że nowe technologie bę
dą tak szybko rewolucjonizować nasze mo
żliwości, że powinno być wykonalne dołą
czanie do teleskopu nowych, lepszych in
strumentów i wobec tego konstrukcja tele
skopu była tak pomyślana, by m ożna było 
montować i wymieniać elem enty tak jak  np. 
klocki lego. Podczas lutowej „wizyty na or
bicie” wym ieniono w sumie osiem „kloc
ków ” . Teleskop ma zamontowany nowy 
czujnik FGS (Faint Guidance Sensor) -  już 
wiadomo, że spisuje się znakomicie tzn. pro
wadzenie teleskopu jest o wiele lepsze. 
Zadowalająco pracuje nowy spektrograf 
STIS (Space Telescope Imaging Spectro
graph), którym zastąpiono jeden ze spektro
grafów poprzedniej generacji. Natom iast 
drugi stary spektrograf podm ieniono na 
N ICM OSa (Near Infrared Cam era and M ul
ti-Object Spectrometer). Przeznaczony do 
obserwacji w bliskiej podczerwieni składa 
się z trzech kamer i całego układu wysoko- 
czułych czujników światła (chłodzonych do
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temperatury 58K). Dwie kamery NICMOSA 

od początku działały dobrze, kłopoty były z 

trzecią i ciągle nie wiadomo jeszcze jak się 

spisuje. W  sumie druga misja serwisowa 

składała się z czterech zaplanowanych spa

cerów kosmicznych i jednego dodatkowego 

typowo „naprawczego”. Po prostu astronau

ci zauważyli, że termiczna osłona HST, ro

dzaj aluminiowej folii, jest naddarta. Wyglą

da to na zdjęciach jak poszarpane końce ban

dery statku po sztormie. Aby zminimalizo

wać kłopoty zarządzono dodatkowy spacer i 

posklejano rodzajem taśmy klejącej srebrzy

stą powłoczkę. Jest to typowa prowizorka, 

ale jak wiadomo prowizorki są zawsze naj

trwalsze zatem pozostaje nam wierzyć, że do 

kolejnej misji (planowanej na 1999) ponale- 

piane na teleskop plastry nie odczepią się.

MSK

Amaltea

W  ostatnich miesiącach czasopisma 

astronomiczne sporo uwagi poświęcają gali- 

leuszowym księżycom Jowisza. Jest to oczy

wiście w pełni uzasadnione, bo przecież son

da kosmiczna Galileo już drugi rok je bada i 

przekazuje na Ziemię wiele ciekawych, nie

kiedy wprost rewelacyjnych o nich informa

cji. Byłoby dobrze, gdyby badania powyższe 

objęły również Amalteę, ponieważ i ten nie

wielki księżyc Jowisza w zupełności na to 

zasługuje. Co więcej - takie możliwości w 

ramach misji Galileo istnieją i uczeni kieru

jący tym eksperymentem zapewne z tej 

szansy skorzystają. Na razie jednak musimy 

zadowolić się danymi, jakie na temat Amal

tei ustalono na podstawie naziemnych obser

wacji teleskopowych i badań wykonanych 

za pomocą poprzednich sond kosmicznych, 

zwłaszcza obu Voyagerow. A dane te są na

stępujące:

Średnia odległość od Jowisza (w km) 181 300

Średnia odległość w promieniach 

równikowych p la n e ty ....................................2,55

Nachylenie płaszczyzny orbity do płaszczyzny 

równika planety (w s to p n ia c h ) ..................0,4

Mimośród o rb ity ........................................0,0028

Okres obiegu planety (w dniach) . .0,498179

Średnia prędkość orbitalna (w km/s) . . 26,47

Rozmiary księżyca (w km) . . .270x170x150

Masa księżyca (w k g ) ..................717,18x10 17

Średnia gęstość (w g/cm3) ...........................1,8

Albedo ..........................................................0,6

Pod względem wielkości - jak wynika z 

powyższych danych - Almatea zajmuje pią

te miejsce wśród licznej gromady księżyców 

Jowisza. Rozmiarami znacznie ustępuje 

czterem galileuszowym księżycom, toteż nie 

należy się dziwić, że został odkryty dopiero 

w roku 1892 przez E. E . B a r n a r d a ,  który 

posługiwał się 91 cm refraktorem Obserwa

torium Licka. Niestety, okazał się on trud

nym obiektem do obserwacji z Ziemi i jesz

cze ćwierć wieku temu niewiele o nim wie

dzieliśmy, a nawet ocena jego rozmiarów 

dokonana na podstawie tych obserwacji oka

zała się błędna. Sytuacja uległa zdecydowa

nej poprawie, gdy w kierunku Jowisza za

częto wysyłać coraz doskonalsze sondy kos

miczne i gdy z bliska zaczęto przyglądać się 

ciałom tworzącym ten układ. Obrazy otrzy

mane za pomocą sond Voyager wykazały, że 

Amaltea ma nieregularny kształt i pod tym 

względem bardzo przypomina marsjańskie- 

go Phobosa, chociaż jest od niego mniej wię

cej 10 razy większy. Swą najdłuższą oś za

wsze kieruje ku środkowi macierzystej pla

nety, a zatem wiruje dokładnie w takim cza

sie, w jakim obiega Jowisza. Ma wyjątkowo 

ciemną, zabarwioną na czerwono powierz

chnię, uchodząc za najbardziej czerwone 

ciało w Układzie Słonecznym. Sprawia to 

siarka, która pokrywa niemal całą powierz

chnię Almatei, a która pochodzi z erupcji 

wulkanicznych Io. Już z tego choćby powo-
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du księżyc ten zasługuje na bliższe poznanie, 
gdyż m oże to umożliwić rozwiązanie wielu 
problem ów  dotyczących tego egzotycznego 
w ulkanizm u, a przede wszystkim jego  inten
sywności. Uczeni nie potrafią też wyjaśnić 
pochodzenia zielonkawego zabarwienia 
zboczy niektórych wzniesień na pow ierzch
ni A lm athei i zapewne chcieliby dowiedzieć 
się czegoś bliższego o prądach elektrycz
nych indukow anych przez pole m agnetycz
ne Jow isza i ogrzewających wnętrze księży
ca. A lm atea bowiem  -  jak  stw ierdzono -  wy- 
prom ieniow uje więcej energii niż jej otrzy
m uje od Słońca.

Najliczniejszym i utworami topograficz
nymi Almatei są -  podobnie jak na innych 
ciałach Układu Słonecznego -  kratery ude
rzeniowe. Największy z nich Pan ma 90 km 
średnicy i 8 km głębokości, a analogiczne 
parametry drugiego co do wielkości Gaeo 
wynoszą 75 km i 16 km. W ynika z tego, że 
między najwyższymi wzniesieniami tego 
księżyca -  M ons Ida i M ons Lycetas -  a 
dnami wspomnianych kraterów wynosi co 
najmniej 20 km. Doskonale pokazuje to pla
styczna mapa Almatey, która na podstawie 
obrazów otrzym anych za pom ocą sond Voy
ager zestawił w roku 1993 planetolog ame
rykański P. J. S t o o k e .

Stanisław R. Brzostkiewicz

KRONIKA HISTORYCZNA

Clyde Tombaugh -  odkrywca Plutona

W  dniu 17 stycznia 1997 r. w stanie Nowy 
M eksyk zm arł w wieku lat dziew ięćdziesię
ciu odkrywca dziewiątej planety -  Plutona.

Clyde W illiam  T o m b a u g h  urodził się 
4 lutego 1906 roku w Streator w stanie Illi
nois. Pochodził z ubogiej rodziny farmer
skiej, która nie m iała w arunków finanso
wych dla kształcenia syna. Jako kilkunasto
letni chłopiec Clyde zbudował teleskop i go
dzinam i oddawał się obserwacjom  i szkico
waniu powierzchni M arsa oraz Jowisza. 
W łaśnie dzięki tym rysunkom  został w 1929 
roku zatrudniony w Obserwatorium  Low ella 
we F lagstaff (Arizona). Zajm ow ał się tam 
fotograficznym i obserwacjam i nieba. Po
rów nyw anie zdjęć tego sam ego fragmentu 
nieba, w ykonanych w odstępie kilku dni, 
um ożliw iało dostrzeżenie zm ian pozycji ja 
kiegoś obiektu na tle innych. O biekt taki mó
głby być np. nową planetą -  Tom baugh wie
dział o opublikow anych jeszcze w 1915 r. 
przew idyw aniach Percivala L o w e l l a ,

który postulował istnienie nieznanej planety 
zakłócającej ruch Urana i Neptuna -  co prze
widywał W illiam P i c k e r i n g .

18 lutego 1930 roku, dwudziestocztero
letni podówczas Tombaugh, porównując kli
sze fotograficzne uzyskane 23 i 29 stycznia 
tegoż roku zauważył w gwiazdozbiorze 
Bliźniąt nieznany obiekt w miejscu odle
głym o 6° od pozycji wskazanej przez Lo
wella.

Odkrycie Tam baugha ogłoszono 13 m ar
ca 1930 roku w 75 rocznicę urodzin Perciva
la Lowella (a zarazem w 149 rocznicę odkry
cia U rana przez W illiam a H e r s c h e l a  -  
również w gwiazdozbiorze Bliźniąt). Plane
tę nazwano Plutonem, a jej symbol jest 
utworzony z inicjałów Lowella. Propozycję 
tę, którą przekazał profesor astronomii z Ox- 
fordu, H. H. T  u r n e r , zgłosiła jedenastolet
nia dziewczynka V enetia B u r n e y .

Tom baugh później wspominał: „Przez 45 
m inut byłem jedynym  człowiekiem na świe- 
cie, który wiedział dokładnie, gdzie znajduje 
się Pluton. Odkrycie to zelektryzowało
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mnie. Zdałem sobie sprawę, że stanę się 
sławny na całym świecie i przewrócę świat 
naukowy do góry nogami” .

Tak się jednak nie stało. Za swoje odkry
cie otrzymał tylko dziesięciodolarową pod
wyżkę, a także możliwość ukończenia stu
diów na uniwersytecie w Kansas.

Zarazem wkrótce po odkryciu Plutona Er
nest B r o w n  wykazał matematycznie, że 
przewidywania Lowella były z punktu wi
dzenia dynamiki niepoprawne. Wydaje się, 
iż podobne wątpliwości żywił sam Clyde 
Tombaugh, który wprawdzie nie kwestiono
wał obliczeń Lowella, lecz po odkryciu Plu
tona nadal, przez wiele lat, brał udział w „po
szukiwaniu planet pozaneptunowych”, jak 
to napisał w artykule Wspomnienie o odkry
ciu Plutona (Sky and Telescope, nr 3, 1960).

Tombaugh kontynuował obserwacje nie
ba odkrywając także kometę, gromadę kuli
stą, 5 supergromad galaktyk i 775 planetoid, 
z których jedna nosi jego imię.

W 1943 r. Tombaugh został wykładowcą 
w stanowym collegeu w Arizonie, a w 1955 
r. przeprowadził się do stanu Nowy Meksyk 
i podjął pracę w tamtejszym uniwersytecie, 
skąd w 1973 r. odszedł na emeryturę.

W roku 1934 ożenił się z Patrycją E d -  
s o n i miał z nią syna oraz córkę. Zaintere
sowanie astronomią starał się przekazać 
swojej wnuczce ucząc ją  szlifowania zwier
ciadła dla skonstruowania nowego telesko
pu.

Clyde Tombaugh napisał również kilka 
książek -  m. in. wspólnie z Patrykiem M o - 
o r e ’ m , zatytułowaną Out o f Darkness: 
The Planet Pluto.

Tamara Dworak

OBSERWACJE

Perseidy 1996

Rój Perseid jest znany od ponad 2000 lat, 
z tego bowiem okresu pochodzą pierwsze 
wzmianki dotyczące jego aktywności, które 
pojawiły się w kronikach chińskich. Persei
dy stały się jeszcze bardziej znane na począt
ku naszego tysiąclecia, kiedy to irlandzcy 
chłopi ochrzcili je  mianem „łez św. Waw
rzyńca” łącząc ich wzmożoną aktywność z 
katolickim świętem obchodzonym 10 sierp
nia.

W latach 1864 -  1866 Giovanni S c h i a 
p a r e l l i ,  znany miłośnikom astronomii z 
odkrycia „kanałów” na Marsie, przeprowa
dził obliczenia, które pokazały, że orbity 
cząstek z roju Perseid zgadzają się dokładnie 
z orbitą komety 109P/Swift-Tuttle. Bardzo 
duże nachylenie orbity tej komety w stosun
ku do płaszczyzny ekliptyki, wynoszące aż

113.4° powoduje, że meteoroidy z roju Per
seid są raczej wolne od perturbacji grawita
cyjnych innych ciał Układu Słonecznego, co 
pociąga za sobą długą żywotność i stabil
ność roju.

Od początku naszego wieku Perseidy by
ły obserwowane w miarę regularnie. Ich 
aktywność zachowywała się różnie, najczę
ściej wahając się w maksimum w okolicach 
kilkudziesięciu zjawisk na godzinę. Bywały 
jednak lata, kiedy maksymalne liczby go
dzinne nie przekraczały poziomu kilkunastu.

Sytuacja zaczęła robić się ciekawsza na 
początku lat osiemdziesiątych naszego stu
lecia. Według obliczeń Briana M a r s  de  - 
n a , właśnie wtedy miał nastąpić kolejny po
wrót w najbliższe okolice Słońca komety 
macierzystej tego roju. Wszystko wydawało 
się być w najlepszym porządku, bowiem pod 
koniec lat siedemdziesiątych maksymalne
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Zenitalne Liczby Godzinne (ang. Z H R -je s t 
to liczba meteorów jaką obserwowałby je
den obserwator w idealnych warunkach 
atmosferycznych w momencie, gdy radiant 
roju jest w zenicie) dość znacznie wzrosły, 
osiągając maksymalny poziom ZHR = 180 
w roku 1980. Na nic jednak zdały się godzi
ny przeszukiwania nieba, komety 109P/ 
Swift-Tuttle jak nie było, tak nie było. Co 
najciekawsze w latach 1982 -  1987 aktyw
ność Perseid wróciła do normalnego pozio
mu. W roku 1988 znów jednak wydarzyło 
się coś ciekawego. Około 12 godzin przed 
spodziewanym maksimum, ZHRy wzrosły 
do poziomu bliskiego 80, chwilę potem 
spadły do 70, by w zwykłym maksimum 
znów osiągnąć 80. Sytuacja taka powtórzyła 
się dokładnie w roku 1989, tylko tym razem 
nowe maksimum osiągnęło już ZHR w oko
licach 90. Zupełną niespodziankę sprawił 
jednak rok 1991. W momencie odpowiada
jącym długości ekliptycznej Słońca Xo =  
138,58 (co w roku 1991 było równoważne 
godzinie 16h20mUT dnia 12 sierpnia) japoń
scy obserwatorzy odnotowali bardzo ostry 
pik o aktywności ZHR = 350. Zwykłe maksi
mum nastąpiło 12 godzin później z aktywno
ścią nieznacznie przewyższającą poziom 
100. Tak dziwne zachowanie roju Perseid 
sprowokowało Marsdena do ponownego 
przeliczenia orbity komety 109P/Swift-Tut- 
tle. Tym razem uznał on jednak, że kometa 
ta jest identyczna z kometą odkrytą przez 
Keglera w 1737 roku. Nowe obliczenia prze
widywały, że kometa Swift-Tuttle pojawi się 
na naszym niebie w 1992 roku, przechodząc 
przez peryhelium w połowie grudnia tego 
roku. Zanim jednak to nastąpiło, czekała nas 
kolejna akcja obserwacyjna dotycząca Per
seid. Przewidywania mówiły, że maksimum 
aktywności tego roju miało wystąpić o go
dzinie 20h00m UT w nocy z 11 na 12 sierpnia 
1992 r. Był to czas świetny dla obserwato
rów w Polsce, tak więc pomimo pełni Księ

życa występującej właśnie w maksimum, 
dość starannie przygotowywaliśmy się do 
obserwacji. Jakież było nasze zdziwienie, 
kiedy to około godziny 19h40m, tuż po za
chodzie Słońca, gdy niebo było jeszcze moc
no rozjaśnione, odnotowaliśmy kilkanaście 
bardzo jasnych bolidów, a w okolicach go
dziny 22h00m UT nie działo się nic ciekawe
go. Nasze obserwacje dość szybko potwier
dzili Japończycy, którzy maksimum odnoto
wali w godzinach 19h00m -  20h00m UT ( X q  
= 139.50°), czyli około 2.5 godziny wcześ
niej niż oczekiwano.

Dnia 26 września 1992 roku problem 
wzmożonej aktywności Perseid wyjaśnił się. 
Wtedy właśnie japoński miłośnik astronomii 
Tsuruhiko K i u c h i , jako pierwszy odnoto
wał powrót komety 109P/Swift-Tuttle. Do
kładne obserwacje pozwoliły szybko obli
czyć jej aktualną orbitę. Wyszło na to, że po 
przejściu przez peryhelium 12 grudnia 1992 
roku, w styczniu 1993 roku kometa rozminie 
się z orbitą Ziemi tylko o 0.00094 j.a. Nieca
łe 224 dni później, 12 sierpnia o godzinie 
1h 15m UT w tym właśnie miejscu znajdzie 
się Ziemia, napotykając nową materię pozo
stawioną przez kometę. Od razu porównano 
te wartości z konfiguracją komety 55P/Tem- 
pel-Tuttle -  twórczyni Leonid i Ziemi pod
czas pięknego deszczu meteorów z 13 listo
pada 1833 roku, kiedy to liczby godzinne 
osiągnęły poziom conajmniej kilkudziesię
ciu tysięcy zjawisk. Wyszło na to, że Persei
dy 1993 powinny dać aktywność jeszcze 
większą, bowiem w 1833 roku minimalna 
odległość orbit komety 55P/Tempel-Tuttle i 
Ziemi wyniosła 0.0013 j.a., kometa była w 
tym miejscu 308 dni wcześniej, dodatkowo 
kometa 55P/Tempel-Tuttle jest prawie 100 
razy słabsza od 109P/Swift-Tuttle. Nic więc 
dziwnego, że prasa, radio i telewizja trąbiły 
wszem i wobec o deszczu Perseid w nocy z 
11 na 12 sierpnia 1993 roku. Po raz kolejny 
zostaliśmy jednak skarceni przez naturę.
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M aksim um  nie w ystąp iło  około  godziny 
1 h15m U T  ale 2.5 godziny  później ( X o  - 
139.535°) i nie m iało  Z H R  rzędu kilkuset 
tysięcy lecz  ty lko 300. N a pocieszen ie  pozo 
staje nam  fakt, że nie ty lko  m y daliśm y się 
nabrać, bow iem  naw et N A S A  opóźn iła  w y
strzelen ie  sw ego  prom u kosm icznego  oba
w iając się uszkodzeń  jak ie  m oże spow odo
w ać oczek iw any  deszcz  Perseid.

P om im o tego , że w yniki ob liczeń  n iek tó 
rych astronom ów  sugerow ały  m ożliw ość 
dużej ak tyw ności także w roku 1994, obser
w atorzy am erykańscy  odnotow ali m aksy
m alne Z H R y około  250. W  roku 1995 pełn ia 
K siężyca w ystępu jąca 10 sierpn ia  dość sku 
tecznie  u trudniła  obserw acje  roju, w ydaje 
się jed n ak , że m aksym alne Z H R  = 160 odno 
tow ano około  godziny  18h00m U T  dn ia  12 
sierpn ia , co odpow iada =  139.64°. P on i
żej postaram  się p rzedstaw ić w yniki jak ie  
udało  się uzyskać po lsk im  obserw ato rom  w 
roku 1996.

W  roku 1995 38 obserw atorów  Pracow ni 
K om et i M eteorów  (PK iM ) uzyskało  
448h30m obserw acji Perseid odnotow ując 
2503 m eteory  z tego  roju. B iorąc pod uw agę 
fakt, że pogoda dop isa ła  w tedy w yjątkow o, 
trudno  było  oczekiw ać, że w roku 1996 uda 
nam  się pow yższy  w ynik popraw ić. Perspe
ktyw y były jed n ak  zachęcające. N ów  K się
życa m iał w ystąp ić  14 sierpn ia , czyli w ogó
le nie p rzeszkadzałby  on w podziw ian iu  m a
ksym alnej aktyw ności roju, której oczek i
w ano około  pó łnocy  U T  z 1 1 na 12 sierpnia, 
a  w ięc w czasie  dogodnym  d la  obserw ato 
rów  w Polsce. W  m iarę upływ u czasu  sy tu 
acja u legała  jed n ak  pogorszen iu . L ip iec roku 
1996 zaskoczył nas fa ta lną w ręcz pogodą, 
podobn ie  by ło  na początku  sierpnia. D ość 
stab ilny  w yż zagościł nad P o lską  dopiero  w 
okolicach  7 - 8  sierpn ia  i na szczęście  trw ał 
z m ałym i w yjątkam i do 12 sierpnia. Później 
pogoda znów  nie dopisała, popraw iając się 
dopiero  18 sierpn ia , czyli pod koniec ak tyw 

ności roju. N ic w ięc dziw nego , że przy takim  
obrocie  spraw  nie oczek iw ałem  znacznego  
p lonu obserw acy jnego . O bserw ato rzy  PK iM  
przeszli jed n ak  sam ych  siebie. N ie poszły 
chyba na  m arne, pow tarzane  na w szystk ich  
sem inariach  i obozach  astronom icznych , ra 
dy do tyczące w ykorzystyw an ia  każdej po 
godnej chw ili. Naj wy trw alsi siedzieli bo 
w iem  całym i nocam i, czekając na choćby 
m om ent bezchm urnego  nieba, podczas k tó
rego uda w ykonać się w artośc iow ą obserw a
cję. Pośw ięcen ie  to p rzyniosło  rew elacy jne 
w ręcz rezultaty . W  okresie  15 lipiec -  25 
sierp ień  grupa 50  w spó łp racow ników  PK iM  
o trzym ała 719h14m obserw acji i odno tow ała  
6706 m eteorów  z roju Perseid  i 3505 m eteo 
rów  sporadycznych . P ełna lista obserw ato 
rów  w raz z ilością czasu  efek tyw nego  ich 
obserw acji zap rezen tow ana je s t poniżej: 

T om asz  F ajfer (99h16m), M aciej R eszel- 
ski (89h16m), A rkad iusz  O lech (43h0 0 m), Ja 
nusz K osiński (39h3 0 m), K rzysz to f W torek  
(39h0 0 m), K onrad S zaruga (35h24m), M arcin 
N ow ak (33hOOm), K rzysz to f K am iński 
(27h14m), Ł ukasz  Pospieszny  (22h2 2 m), R o
bert Szczerba (22h 15m), M aciej K w inta 
(21h 10 m), K rzyszto f G dula (18h0 0 m), Ł ukasz 
Sanocki (14h0 9 m), M ichał Jurek  (14h00m), 
Jerzy Z agrodnik  (12h10m), Janusz  P łeszka 
(1 l h50m), T om asz  D ziubiński (1 l h4 0 m), T o 
m asz Ż yw czak  (11 h0 0 m), K rzyszto f Socha 
(9h51m), M arcin S to larz  (8h35m), M arcin 
S ieńko  (7h45 m), Ł ukasz  K uczkow ski 
(7h40m), K atarzyna G niazdow ska (7h30m), 
A dam  G rzeszuk  (7h0 0 m), Jó ze f W ianow ski 
(7h0 0 m), A ndrzej Skoczew ski (6h4 4 m), T o 
m asz R am za (6h30m), T adeusz  Sobczak  
(6h25m), M arcin K onopka (6h0 0 m), Ł ukasz 
R aurow icz (5h50 m), M arcin  G ajos (5h 18m), 
M ichał M arek (5h00m), W acław  M oskal 
(4h50m), Lesław  M atern iak  (4h4 5 m), T om asz  
K rzyżanow ski (4h31m), W iesław  S ło tw ińsk i 
(4h16m), G rzegorz K iełtyka (4h00m), R obert 
Paw łow ski (4h00 m), K am ila  R uta  (3h53m),
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Paweł Musialski (3h40m), Wojciech Jonder- 
ko (3h24m), Maciej Kania (3h15m), Ryszard 
Urbaniak (3h10m), Michał Antonik (3h06m), 
Ireneusz Sławiński (3h00m), Mariusz Wtorek 
(3h00m), Rafał Kopacki (2h00m), Marcin Fi
lipek ( lh00m), Urszula Majewska ( l h00m), 
Marek Woj dat ( l h00m).

Nie wszystkie obserwacje w pełni nadają 
się do wykorzystania w opracowaniu. Aby 
otrzymać jak najbardziej wartościowe rezul
taty zarządaliśmy by średnia widoczność 
graniczna w centrum pola widzenia wynosi
ła conajmniej 4.80 mag, zachmurzenie nie 
było większe niż 50%, a efektywny czas ob
serwacji był dłuższy lub równy 30 minutom. 
Wyjątkiem od ostatniej zasady było samo 
maksimum, czyli noc z 11 na 12 sierpnia, 
kiedy to do wyliczenia ZHR użyto odcinków 
o długościach od 10 do 30 minut.

Mając już obserwacje nadające się do wy
liczenia ZHR musieliśmy wcześniej określić 
jeszcze dwie rzeczy. ZHR liczy się z nastę
pującego wzoru:

0(m+l) 
r ~  ct>(m) (2)

ZHR =
N r .6.5 -L M

(sin HY

gdzie N  to liczba godzinna z obserwacji, LM  
średnia widoczność graniczna panująca pod
czas tej obserwacji, H  wysokość radiantu ro
ju  nad horyzontem, r i y to pewne współ
czynniki charakterystyczne dla danego roju. 
Współczynnik y  przyjęliśmy podobnie jak 
IMO jakorów ny 1.0, natomiast zdecydowa
liśmy się dokładnie obliczyć wartość r. Jest 
on zdefiniowany jako stosunek liczby me
teorów o jasności m + 1 do liczby meteorów 
o jasności m. Możemy więc zapisać:

N(m+l)
N(m) (1)

Z drugiej strony można zapisać także, że 
jest to stosunek liczby meteorów o jasności 
większej lub równej m + 1 do liczby meteo
rów o jasności większej lub równej m, czyli:

Definicje te są do siebie bardzo podobne, 
jednak w opracowywaniu danych obserwa
cyjnych dużo lepiej używać wzoru (2). Po
wodem tego jest to, że O(m) jest zawsze wię
ksze od N(m), otrzymujemy więc dokład
niejsze wartości r. Problemem pozostaje je 
szcze skąd wziąć wartości Odpowiedź 
wydaje się prosta -  z rozkładu jasności. Nie
stety n ie do końca. W 1996rokuj asność oce
niono dla 6290 Perseid i 3436 meteorów 
sporadycznych. Rozkład ten zaprezentowa
ny jest na Rys. 1 (podane wartości są znor
malizowane do jedności, linia ciągła odpo
wiada Perseidom, a przerywana meteorom 
sporadycznym). Widać wyraźnie, że Persei
dy są znacznie jaśniejsze od zjawisk spora
dycznych. Potwierdza to także średnia jas
ność, która dla Perseid wyniosła 1.99 mag, a 
dla sporadycznych 2.78 mag. Z Rys. 1 moż
na odczytać jeszcze jedną ważną rzecz. Li
czba meteorów o danej jasności najpierw 
rośnie bardzo szybko, zwalnia jednak w 
przedziale 0 - 2  mag, a po 3 mag zaczyna 
padać. Nie jest to jednak żaden efekt fizycz
ny. W rzeczywistości meteorów o jasno
ściach 3, 4, 5 i 6 mag powinno być dużo 
więcej, z powodu swojej małej jasności nie 
wszystkie są jednak dostrzegane i odnoto
wywane w raportach. Tak więc zastosowa
nie zwykłego rozkładu jasności z zaniżony
mi liczbami słabych meteorów, da nam war
tości r  znacznie zaniżone. Jest jednak sposób 
na obejście tego rodzaju problemów. Kilka 
lat temu grupa zaawansowanych obserwato
rów IMO wyznaczyła na podstawie wielu 
godzin obserwacji tzw. współczynniki per
cepcji obserwatora tzn. zależność pra
wdopodobieństwa odnotowania zjawiska o 
danej jasności od panującej w czasie obser
wacji widoczności granicznej. Użyliśmy 
tych współczynników, aby obliczyć pra
wdziwy rozkład jasności i z niego uzyskać
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inform ację o ewolucji wartości r w czasie. 
O trzym ane wyniki przedstawione są na Rys. 
2. W idać wyraźnie, że w okresie 15/16 lipiec 
-  7/8 sierpień i 14/15 -  24/25 sierpień r wa
hało się od 2.4 do 2.7, przyjęliśmy więc jego 
typową wartość r  = 2.6. W  okresie 8/9 -  
10/11 sierpień i 12/13 -  13/14 sierpień r w y
nosiło około 2.2. W yraźne minimum w spół
czynnik r odnotował w noc m aksimum 
aktywności. Jego wartość wyniosła wtedy 
r = 1.96 ±  0.05. Druga bardzo niska wartość 
odnotowana została w nocy z 13 na 14 sierp
nia kiedy r = 1.88 ± 0.16. W idać jednak, że 
w drugim przypadku błąd jest dużo większy 
i według mnie wartość r była wtedy w rze
czywistości znacznie większa.

O czym świadczy m ała wartość r w czasie 
maksimum ? Ponieważ jest ona ściśle zw ią
zana z rozkładem masy w strumieniu, im 
m niejsza wartość r tym masywniej sze czą
stki danego roju wchodzą w naszą atm osfe
rę. Do podobnych wniosków m ożna dojść 
spoglądając na Rys. 3, gdzie mamy zobrazo
waną zależność średniej jasności meteorów 
danej nocy od czasu (kropki odpowiadają 
Perseidom , a kwadraty meteorom sporady
cznym). W idać wyraźnie, że maksimum wy
stąpiło w nocy z 11 na 12 sierpnia z warto
ścią 1.54 mag. więc właśnie wtedy obser
wowaliśmy najjaśniejsze zjawiska. W niosek
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Sierpień 1996 (UT) 

ten może wielu osobom wydawać się zbyt 
banalny, aby zaprzątać sobie głowę żm udny
mi obliczeniami, wydaje się bowiem oczy
wiste, że w maksim um  musimy obserwować 
dużo bolidów i jasnych meteorów. Okazuje 
się, że nie jest to takie oczywiste. Staranna 
analiza ewolucji w spółczynnika r i średniej 
jasności doprowadziła np. do odkrycia roz
dwojenia maksimum Kwadrantyd. W yszło 
na to, że w pierwszym m aksimum obserwuje 
się ogromną ilość słabych zjawisk, a kilka
naście godzin później, w drugim maksimum, 
prawie tylko meteory bardzo jasne.

Znając już  zachowanie r  możemy użyć go 
do wyznaczenia ZHR, a przez to do przed
stawienia wykresu aktywności. M ożemy go 
obejrzeć na Rys. 4. W idać wyraźnie, że dzię-

%
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ki ogromnej ilości danych, błędy naszych 
pomiarów są bardzo małe. Żeby dać świa
dectwo tego, jak dużo obserwacji napłynęło 
do naszego archiwum, dodam, że każdej z 
nocy 8/9, 9/10 i 10/11 sierpnia odnotowano 
ponad 40 wyznaczeń liczb godzinnych, a w 
nocy z 11 na 12 sierpnia aż 121.

W yraźne maksimum aktywności z ZHR = 
90.5 ±  5.2 odnotowano w nocy z 11 na 12 
sierpnia. Duża ilość danych z tej nocy poku
siła nas do rozbicia tego jednego punktu 
(uśrednionego ze 121 wyznaczeń) na kilka 
punktów uśrednionych każdy z około 10 po
miarów. Wynik tej operacji jest przedsta
wiony na Rys. 5. Jest to aktywność Perseid 
tylko w czasie nocy maksimum. Widać 
wyraźnie, że na początku nocy ZHRy nie 
były bardzo wysokie i wahały się w okoli
cach 60. Coś ciekawego zaczęło się dziać 
dopiero w okolicach północy (Xo = 139.61 °). 
ZHRy bardzo szybko wzrosły osiągając 
wyraźne maksimum ZHR = 162 ± 26 w mo
mencie 1996.08.12,026 UT, co odpowiada 
godzinie Oh37m UT lub długości ekliptycznej 
Słońca Xq = 139.64°. O dziwo aktywność 
potem nie spadła raptownie lecz utrzymywa
ła się na poziomie ZHR = 130. Znaczny spa
dek aktywności odnotowano dopiero nad sa
mym ranem tzn. około godziny l h50m UT.

Rok temu patrząc na wykres aktywności 
Perseid można było zauważyć małe lecz
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dość wyraźne minimum lokalne aktywności 
roju około Xo ~ 129°. Chcąc sprawdzić, czy 
w roku 1996 odnotowano coś podobnego, 
nałożyliśmy na jeden wykres dane z roku 
1995 i 1996, przedstawia to Rys. 6. Widać 
wyraźnie, że złożenie powyższych obserwa
cji wyraźnie potwierdza istnienie małego 
minimum w okolicach Xo = 129°.

Do omówienia pozostała nam jeszcze sta
tystyka związana z Perseidami 1996. Pręd
kość oceniono dla 5106 zjawisk. Jej rozkład 
jest zaprezentowany na Rys. 7. Widać 
wyraźnie, że Perseidy odznaczają się meteo
rami o dużej prędkości. Średnia dla całego 
okresu aktywności roju wyniosła bowiem w 
skali od 0 do 5 aż 4.54, co odpowiada pręd
kości w atmosferze równej 65 km/s. Biorąc 
pod uwagę, że dokładne oszacowania wyni-
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Prędkość w skali 0 - 5  

kające z obserwacji fotograficznych i wy
znaczeń orbit dla najjaśniejszych bolidów 
dają 59 km/s, otrzymana przez nas wartość 
jest w miarę prawidłowa. Ślad pozostawiło 
po sobie 1485 zjawisk, a 48 zakończyło się 
rozbłyskiem. Procentowe wartości wynoszą 
odpowiednio 23.6% i 0.8%, co pokrywa się 
z danymi uzyskanymi rok wcześniej (patrz 
Urania 4/96).

Podsumowując można bez najmniejszego 
wahania powiedzieć, że akcja Perseidy 1996 
była najlepszą w historii PKiM. Tak ogro
mnej ilości danych, przy tak kiepskiej pogo
dzie jaka panowała w wakacje, nie spodzie
wałem się w żadnym przypadku. Pisząc po
dobne opracowanie dla Perseid 1995 stwier
dziłem, że bardzo trudno będzie współpra
cownikom PKiM przesłać więcej obserwacji 
w roku 1996. Całe szczęście, myliłem się. 
Teraz wiem już, że polskich obserwatorów, 
jeśli pogoda dopisze, stać bez problemów na 
pobicie tegorocznego wyniku. Wszystkich, 
którzy chcieliby nam w tym pomóc, zachę
cam do kontaktu pod adres: Pracownia Ko
met i Meteorów, Arkadiusz Olech, ul. Żwir
ki i Wigury 11/34, 83-000 Pruszcz Gdański. 
Byłbym wdzięczny za dołączenie znaczka 
pocztowego na zwykły list.

Arkadiusz Olech

TO I OWO

Polskie „Stonehenge” 
w Beskidzie Średnim

Tym żartobliwym określeniem nazwałem 
resztki przedwojennego obserwatorium 
astronomicznego na górze Lubomir. Odna
lazłem je w czerwcu 1996 roku, co doku
mentuje załączona fotografia. Z drewniane
go budynku obserwatorium pozostały tylko 
schody i betonowy fundament instrumentu. 
Pozostałości te oczywiście w najmniejszym 
stopniu nie przypominają słynnej megality
cznej budowli z południowej Anglii. Oba za
bytki astronomii dzielą ponadto tysiące lat 
historii i tysiące kilometrów odległości, ce
lowo jednak użyłem takiego prowokacyjne
go porównania: Stonehenge otaczane jest 
przez Anglików bardzo staranną opieką, a 
nawet pewnego rodzaju czciąjako świadec

two niezwykle wysokiej kultury pradaw
nych przodków. Chciałbym, aby i polscy mi
łośnicy astronomii mieli podobny stosunek 
do reliktów pierwszego w Polsce górskiego 
obserwatorium astronomicznego. By znali 
jego historię i położenie, a odwiedzając Lu
bomir przy okazji turystycznych wędrówek, 
nie dopuścili do uczynienia z tego miejsca 
śmietniska. Jest jeszcze jeden powód, który 
skłonił mnie do poszukiwań i w efekcie do 
napisania niniejszego artykułu. Wzmianki o 
obserwatorium na Lubomirze znajdujemy 
najczęściej w biografiach i wspomnieniach 
naszych wybitnych astronomów okresu mię
dzywojennego -T .  B a n a c h i e w i c z a . J .  
G a d o m s k i e g o ,  E. R y b k i ,  K. K o r -  
d y l e w s k i e g o ,  J. M e r g e n t a l e r a  i 
in. Zawierają one jednak trochę nieścisłości 
zarówno co do nazwy szczytu i całego pas-
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ma górskiego, jego wysokości, jak też in
nych okoliczności -  np. w biografii Jana 
Mergentalera pióra Tadeusza J a r z ę b o 
w s k i e g o  (Urania 2/1996, s. 35) padło 
stwierdzenie „Dziś -  poza wspomnieniami -  
nie pozostało na tej górze nic.” A jednak coś 
pozostało i sądzę, że warto wyjaśnić przy
najmniej niektóre z nieścisłości.

1. Nieco historii i topografii
Pierwsze w Polsce górskie obserwato

rium astronomiczne powstało z inicjatywy 
prof. Tadeusza Banachiewicza w roku 1922. 
Usytuowano je  na bezimiennym wówczas 
szczycie (904 m npm.) należącym do pasma 
Łysiny i nazwano Stacją Astronomiczną na 
Łysinie. Powstanie obserwatorium było mo
żliwe dzięki darowi, jaki Narodowy Instytut 
Astronomiczny otrzymał od rodziny książąt 
Lubomirskich, do której należały te tereny. 
Lubomirscy oddali astronomom 10 ha lasu 
oraz starą leśniczówkę, która została prze
transportowana na ów bezimienny szczyt. W 
1934 roku na cześć ofiarodawców nadano 
mu nazwę Lubomir, a obiekt nazwano Ob
serwatorium Astronomicznym na Górze Lu
bomir. Nazwę Łysina kartografowie przypi
sali, natomiast nieco niższemu szczytowi 
(891 m npm.) położonemu ok. 1 km na pół
nocny zachód. Całe pasmo należy dziś do 
Beskidu Średniego, położonego pomiędzy 
Beskidem Makowskim na zachodzie a Be
skidem Wyspowym na południowym 
wschodzie. Tyle wyjaśnień natury kartogra
ficznej, które równocześnie wyjaśniają rze
komą sprzeczność między Łysiną i Lubomi
rem. Tak więc pan Jarzębowski miał całko
witą rację, pisząc, że na Łysinie nie pozosta
ło nic. Na Łysinie współczesnej nie może 
być żadnych śladów, ale na Łysinie AD 
1922, czyli współczesnym Lubomirze -  jak 
najbardziej.

Przypomnijmy jeszcze krótko o wyposa
żeniu placówki i najważniejszych osiągnię

ciach. Do obserwacji używano dwóch refra- 
ktorów o średnicy obiektywu 135 i 76 mm 
bez mechanizmu śledzącego (do obserwato
rium nie doprowadzono prądu elektryczne
go). Umieszczone były w drewnianym pawi
lonie z rozsuwanym dachem -  podobny spo
sób stosuje dziś wielu miłośników astrono
mii na całym świecie. Głównym zadaniem 
były wizualne obserwacje gwiazd zmien
nych, ale najgłośniejsze odkrycia dotyczyły 
komet. 3 kwietnia 1925 roku Lucjan O r 
k i s z  odkrył tu pierwszą „polską” kometę. 
W roku 1936 Władysław Lis, woźny obser
watorium, stał się współodkrywcą komety 
Koho-Kozik-Lis.

W dniu 15 września 1944 roku Niemcy 
spalili obserwatorium w odwecie za akcje 
partyzanckie na Ziemi Myślenickiej. Przy
pomina o tym jedna z licznych kapliczek na 
szlaku turystycznym w rejonie Lubomiru, 
choć jest to informacja raczej dla wtajemni
czonych, gdyż zawiera jedynie datę „1944”.

2. Jak trafić na Lubomir
Przez szczyt przebiega oznakowany na 

czerwono szlak turystyczny z Myślenic do 
Kasiny Wielkiej, a Lubomir położony jest 
mniej więcej w połowie drogi. Można go

Ogólny widok pozostałości obserwatorium, fotografia 
w ykonana po wspięciu się na pobliską sosnę.



122 URANIA 4/97

Zdjęcia komety Hale a-Boppa wykonane przez: Janusza W ilanda z W arszawy w dniu 16 marca 1997 roku o godz. 20:30 koło Sopotu 
za pom ocą obiektywu FLEKTOGON 2,4/35 na filmie FUJI super G 400 ASA podczas 30 s ekspozycji, ściany zabudowań zostały 
oświetlone przez przejeżdżający w pobliżu samochód (u góry) i Tom asza Ściężora z Krakowa w dniu 26 marca 1997 roku o godz. 
21 :00 za pom ocą obiektywu 2,8/20 na filmie FUJI 800 ASA podczas 40 s ekspozycji (u dołu).



4/97 U R A N IA 123

Zdjęcie kom ety Halea-Boppa w ykonane przez Jerzego Łagiew kę z synem Szymonem z Katowic w dniu 27 marca 1997 roku o godz. 
20:00 koło Częstochow y za pomocą aparatu Zenit z obiektywem 2/58 na filmie FUJI 800 ASA podczas 30 s ekspozycji (elementy u 
dołu zd jęcia  zostały podświetlone latarką przez kilka sekund) •

Oddział Krakowski PTMA 
organizuje obóz obserwacyjny na górze Lubomir pod Krakowem (904 m npm) w terminie od 27 lipca 
do 16 sierpnia 1997 r. W programie obserwacje gwiazd zmiennych, Słońca, meteorów, obiektów 
mgławicowych, gromad oraz astrofotografia.
Na zgłoszenia ze strony członków PTMA oczekujemy pod telefonem Towarzystwa 22 38 92 w 
poniedziałki od 18.00-20.00 do końca czerwca, lub listownie na adres Zarządu Oddziału Krakow
skiego.
Własny sprzęt mile widziany, wymagana samodzielność biwakowa, wyżywienie we własnym zakre
sie, obóz pod namiotami. Od osób niepełnoletnich wymagana pisemna zgoda rodziców. Zapewniamy 
transport z Krakowa na Lubomir i z powrotem. Szacunkowy koszt przejazdu wynosi 50 zł.
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osiągnąć także z innych miejscowości leżą
cych na popularnej „zakopiance” -  z Pcimia 
czarnym szlakiem przez Kudłacze albo z 
Lubnia żółtym szlakiem przez Kiczorę. 
M ożna też wyjść z Poręby za Trzem eśnią 
szlakiem zielonym, który wkrótce łączy się 
czerwonym. Zdecydowanie najkrótsza trasa 
(ok. 3/4 godz.) wiedzie czerwonym szlakiem 
z przełęczy W ierzbanowskiej, przez którą z 
kolei prowadzi droga Dobczyce -  W ęglów- 
ka -  Kasinka Mała. Szlaki w tym rejonie są 
dość zadbane dzięki energicznej działalno
ści M yślenickiego Oddziału PTTK, w pa
śmie Łysiny działa od 1991 roku niewielkie 
schronisko na polanie Kudłacze (czynne tyl
ko w sezonie, 30 miejsc noclegowych). W ę

drując tym pasmem nie spodziewajmy się 
rozległych widoków -  trasa wiedzie cały 
czas lasami i jedynie z polany Kudłacze przy 
dobrej widoczności m ożna rozkoszować się 
panoram ą Tatr i masywu Babiej Góry. Sam 
szczyt Lubomiru zarósł młodym drzewosta
nem i dziś trudno tu sobie wyobrazić fun
kcjonowanie obserwatorium. Tradycje Lu
bomiru godnie kontynuuje położona 22 km 
na południe Suhora. Działające na tym gor
czańskim szczycie (1000 m npm.) od 1987 
roku Obserwatorium Astronom iczne W y
ższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie jest 
obecnie jedynym  górskim obiektem  tego ty
pu w Polsce.

Jacek Kruk

ELEMENTARZ URANII

Słońce wśród gwiazd -  IV

Słońce, jedna z około dwustu miliardów 
gwiazd Galaktyki, znajdująca się najbliżej 
Ziemi. Jego względna bliskość (kolejną 
gwiazdę znajdziem y dopiero mniej więcej 
268 tysięcy razy dalej) powoduje, że traktu
jem y Słońce jako szczególnie nietypowe 
ciało astronomiczne.

Energia, jaką otrzym ujemy od „naszej” 
gwiazdy, pozwoliła na Ziemi rozwinąć się 
życiu. Co więcej do dziś Słońce to życie 
podtrzym uje: dzięki niemu zachodzi foto
synteza i żyją rośliny, dzięki roślinom -  żyje 
świat zwierzęcy, dzięki nim obu -  ludzie. 
Takie źródła energii jak  węgiel i ropa nafto
wa to także nic innego jak  „zahibernowana” 
we wnętrzu Ziemi energia niegdyś istnieją
cych roślin. Czyli energia Słońca. Dla astro
noma jest jej „za dużo” ; instrumenty słone
czne muszą być tak zbudowane, by wyłowić 
z nadmiaru m ałą interesującą nas cząstkę in
formacji. Często do obserwacji stosuje się 
filtry -  spełniające rolę astronom icznych

„okularów słonecznych” . Chłodzi się ponad
to „odbiorniki” energii, bo wszystko, co się 
łatwo rozgrzewa, nie nadaje się do badań 
Słońca -  choćby dlatego, że w okolicy za
czyna drgać nagrzane przez taki przedmiot 
powietrze i psuje się obraz. W  dużych obser
watoriach odpompowuje się nawet z całego 
tubusu teleskopu łatwo nagrzewające się po
wietrze (są to tzw. próżniowe teleskopy sło
neczne). Duża ilość energii m a jednak i zale
ty -  słoneczną powierzchnię możemy szcze
gółowo badać, oglądać jej drobne nawet 
s.truktury (np. granule w fotosferze) i zmiany 
ich w czasie.

W róćmy jednak do Słońca jako całości. 
Przez to, że zajmuje szczególną pozycję oraz 
że odgrywa w naszym życiu szczególną rolę
-  czasem „zapom inam y”, że je s t zwykłą 
gwiazdą. Mówi się np. „roczna droga Słońca 
wśród gwiazd” -  jakby ono gwiazdą nie by
ło. Przemieszczanie się gwiazd względem 
siebie trudno jednak zauważyć w ciągu roku
-  natomiast ruch Słońca je st doskonale wi
doczny. Jak więc jego droga wygląda? Wie-
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my, że w ciągu dnia Ziemia się obraca, w 

ciągu roku obiega Słońce - dla ziemskiego 

obserwatora wygląda to jednak inaczej. Wi

dzimy przecież, że to nie Ziemia a Słońce 

porusza się po niebie. Po prostu naszym pun

ktem odniesienia jest nasze położenie. Słoń

ce porusza się między gwiazdami sfery nie

bieskiej oglądanej z Ziemi. Nie daje się tego 

bezpośrednio zauważyć - Słońce jest tak jas

ne, że w jego blasku wszystko inne na niebie 

staje się niewidoczne. Ale można obserwo

wać - tak jak to robili obserwatorzy niebios 

sprzed paru tysięcy lat - np. wschody i za

chody heliakalne. Wystarczy sprawdzać, ja

kie gwiazdy znajdują się nad horyzontem tuż 

przed wschodem Słońca lub jakie się poja

wiają tuż po jego zachodzie. A są one co

dziennie nieco inne. Albo można sprawdzić, 

że codziennie inne gwiazdy górują o półno

cy. Lub że wybrane gwiazdy codziennie 

wcześniej - wg zegarka słonecznego - za

chodzą. Dziś rozumiemy dobrze, skąd się to 

bierze.

Ziemia jednocześnie obraca się raz na 24 

godziny i obiega Słońce raz na rok. Przez rok 

względem Słońca obracamy się mniej wię

cej 365 razy, ale względem gwiazd - o jeden 

raz więcej (dodatkowy obrót w tym samym 

kierunku to obieg po orbicie wokół Słońca). 

Doba słoneczna jest więc nieco dłuższa niż 

gwiazdowa - w dużym przybliżeniu dodat

kowe 360 stopni: 365 dni to około 1 stopień 

dziennie. Takie jest tempo wędrówki Słońca 

na tle gwiazd. Droga, którą Słońce pokonuje 

to nic innego jak koło wielkie na sferze nie

bieskiej otrzymane przez „przedłużenie”, 

„rozciągnięcie” płaszczyzny orbity Ziemi 

czyli ekliptyki. Zatem w ciągu roku Słońce 

porusza się po ekliptyce przesuwając się 

średnio 1 stopień dziennie. Gdybyśmy 

sprawdzili przez jakie gwiazdozbiory ta dro

ga przechodzi to okazałoby się, że są to

gwiazdozbiory zodiakalne: Baran, Byk, 

Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skor

pion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik i Ryby. 

Ale nie tylko. Kawałeczek ekliptyki przebie

ga też przez gwiazdozbiór Wężownika (zu

pełnie spory odcinek między Skorpionem a 

Strzelcem). Roczna droga Słońca po niebie 

wiedzie zatem nie przez 12, ale przez 13 

gwiazdozbiorów. Na ekliptyce znajdują się 

cztery charakterystyczne punkty: dwa na 

przecięciu ekliptyki z równikiem (Barana i 

Wagi) oraz dwa najodleglejsze od równika 

(punkt Raka - nad równikiem i Koziorożca 

- pod równikiem). Przejście Słońca przez te 

miejsca oznacza początek pór roku. W  tym 

roku Słońce przekroczyło punkt Barana 

(równonoc wiosenna - początek wiosny) 20 

marca o godz. 14.55, 21 czerwca o 10.20 

osiągnie punkt przesilenia letniego (Słońce 

minie znak Raka) - będziemy mieli początek 

lata, 23 września o godz. 1.56 zacznie się 

jesień (równonocą jesienną, Słońce minie 

punkt Wagi) a 21 grudnia o 21.07 nastąpi 

moment przesilenia zimowego, zacznie się 

zima. Wymienione cztery punkty nie są jed

nak niezmienne. Precesja osi ziemskiej prze

suwa corocznie (cofa o 50”) punkty przecię

cia się ekliptyki i równika, zatem i pozostałe 

dwa także. Właśnie dlatego punkt Barana 

położony jest obecnie w gwiazdozbiorze 

Ryb, a za około 700 lat znajdzie się w Wod

niku. Gdyby orbita Ziemi była idealnym ko

łem - prędkość naszej planety na orbicie by

łaby stała, tempo poruszania się Słońca po 

sferze niebieskiej byłoby stałe, pory roku 

miałyby równą liczbę dni. Tak jednak nie 

jest - najbliżej Słońca jesteśmy około 4 sty

cznia, najdalej na początku lipca. Zimą za

tem Słońce porusza się po niebie najszyb

ciej, latem wolniej. A najdłuższą porą roku 

jest wiosna.

MSK
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Lipiec 1997

Słońce
W lipcu deklinacja Słońca z dnia na dzień 

maleje, w związku z czym dnie są coraz 
krótsze. Dnia 4 lipca Ziemia znajdzie się w 
najdalszym od Słońca punkcie swojej orbity 
-  w aphelium. W Warszawie 1 lipca Słońce 
wschodzi o 2h19m, zachodzi o 19h00m, a 31 
lipca wschodzi o 2h55m, zachodzi o 18h29m. 
W lipcu Słońce wstępuje w znak Lwa.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w 

pierwszej połowie lipca, bowiem kolejność 
faz Księżyca jest w tym miesiącu następują
ca: nów 4d18h40m, pierwsza kwadra 
12d21h39m, pełnia 20d03h20m, ostatnia kwa
dra 26d18h28m. W apogeum Księżyc znaj
dzie się 9d22h51m, w perygeum 21 d23h08m.

Planety i planetoidy
Pod koniec miesiąca, wieczorem, dobre 

warunki obserwacji M e r k u r e g o ,  które
go możemy znaleźć nisko nad zachodnim 
horyzontem jako gwiazdę 0.3™. W e n u s  
nadal oddala się na niebie od Słońca, osiąga
jąc pod koniec miesiąca elongację wschod
nią 30, jaśniejąc wieczorem jako gwiazda 
-3 .8m. Wieczorem w gwiazdozbiorze Panny 
widoczny jest M a r s  jako gwiazda około 
0.7m. Jasność planety oraz średnica jej tar
czy, w związku z oddalaniem się od Ziemi 
po opozycji nadal szybko maleje. Fazy tar
czy Marsa osiąga wartość minimalną -  wi
dzimy jedynie 88% tarczy planety. Przez ca
łą noc można obserwować J o w i s z a  w 
gwiazdozbiorze Koziorożca jako gwiazdę - 
2.8m. W drugiej połowie nocy można obser
wować S a t u r n a  w gwiazdozbiorze Ryb 
jako gwiazdę 0.6m. W drugiej połowie nocy 
można także obserwować U r a n a jako 
gwiazdę 5.7m oraz N e p t u n a  jako gwiazdę 
7.8m. Obydwie planety znajdują się w 
gwiazdozbiorze Koziorożca. Współrzędne

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 0h czasu uniwersalnego)

[ Data 
1997

P
f]

Bo
C]

Lo

VII 1 -2.69 2.88 191.95
3 -1.78 3.10 165.48
5 -0.87 3.32 139.01
7 0.04 3.53 112.54
9 0.94 3.74 86.07

11 1.84 3.94 59.61
13 2.74 4.14 33.14
15 3.63 4.34 6.67
17 4.51 4.53 340.21
19 5.39 4.72 313.74
21 6.25 4.90 287.28
23 7.11 5.07 260.82
25 7.96 5.24 234.36
27 8.79 5.41 207.90
29 9.61 5.56 181.45
31 10.42 5.72 154.99

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy; Bo, Lo -  heliogra- 
ficzna szerokośćć i długość środka tarczy; 
15d12h07m -  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0".

równikowe na dzień 15 lipca -  Uran: 
20h39.4m, -19*04’., Neptun: 20h03.1“ , -20*00’. 
Przez teleskopy o średnicy obiektywu co 
najmniej 15 cm w pierwszej połowie nocy 
można próbować odszukać Plutona jako 
obiekt 13.7m w gwiazdozbiorze Wężownika.

W kwietniu możemy obserwować w opo
zycji kilka planetoid:

(15) Eunomia, która osiągnie jasność 
9.5m. Oto współrzędne równikowe (na Epo
kę 2000.0) dla kilku dat: 10 VII: 17h20.5m, 
-30*07’; 20 VII: 17h13.6, -29*13’; 30 VII: 
17h09.4m, -28*20’.
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(532) Herculina, (jasność 9.4m). 10 VII: 
19h21.2m, -22° 18’; 20 VII: 19h11.9m, 
-2 3 °2 8 ’; 30 VII: 19h03.5m, -2 3 °3 1 ’.

(2) Pallas, (jasność 9.6m). 10 VII:
19h3 1.7m, 20°46’; 20 VII: 19h23.6m, 19°59’; 
30 VII: 19h15.9m, 18°47’.

(1) Ceres, (jasność 8.1m). 10 VII: 
23h21.7m, -1 7 °5 5 ’; 20 VII: 23h21.6m, 
-1 8 °4 6 ’; 30 VII: 23h19.3m,-1 9 °4 9 ’.

Meteory
Od lipca do 15 sierpnia promieniują me

teory z roju delta A k w a r y d ó w  (maksi
mum aktywności przypada 27 i 28 lipca). 
Podwójny radiant meteorów leży w gwiaz
dozbiorze Wodnika i ma współrzędne: rekt. 
22h36m, deki. 0° i -17°. W tym roku w obser
wacjach będzie przeszkadzał Księżyc w po
bliżu ostatniej kwadry.

ir i r r

2d00h57m Początek przejścia II k siężyca  Jow isza  (Europy) 

przez tarczę planety.

3d2 3 h5 i m Koniec z a k le ja  || księżyca Jow isza  (Europy) przez 

tarczę planety.

4d19h20m Ziem ia w aphelium w  odległości 1 .016754 j.a. 

4d01h22rn Początek zaćm ienia I k siężyca Jow isza  (lo) przez 

cień planety.

4d22t'3 1 m C ień  I księżyca Jow isza  (lo) wchodzi na  tarczę pla

nety.

4d23h21m K siężyc  I (lo) wchodzi na tarczę Jow isza.

5d00h49m C ień I k siężyca Jow isza  (lo) schodzi z tarczy plane

ty.

5d01h40m K siężyc  I (lo) opu szcza  tarczę Jow isza.

5d21h Złączenie M erkurego z  K siężycem  w odl. 6 '.

5 d2 2 h5 7 rn Koniec zakrycia I księżyca  Jow isza  (lo) przez tarczę 

planety.

5d K siężyc Saturna Tytan w m aksym alnej elongacji w schod

niej.

7d02h Złączenie W e n u s  z  K siężycem  w odl. 5 '.

8d22 h40m Koniec zakrycia IV  księżyca Jow isza  (Callisto) przez 

tarczę planety.

8d23h15m Kon iec zakrycia III księżyca Jow isza  (Ganim edesa) 

przez tarczę planety.

10d21 h48m Początek zaćm ienia II k siężyca Jow isza  (Europy) 

przez cień planety.

1d02h10m Kon iec zakrycia II k siężyca  Jow isza  (Europy) przez 

tarczę planety.

12d00h25m C ień I księżyca Jow isza  (lo) wchodzi na  tarczę 

planety.

12d01h Złączenie M a rsa  z  Księżycem  w  odl. 2 ‘.

12d01h07m Początek przejścia I k siężyca Jow isza  (lo) przez 

tarczę planety.

12d02h43m Cień I księżyca  Jow isza  (lo) schodzi z  tarczy pla

nety.

12d21h01m Koniec przejścia II księżyca Jow isza  (Europy) 

przez tarczę planety.

12d21h44 m Początek zaćm ienia I księżyca Jow isza  (lo) przez 

cień planety.

13d00h42m Koniec zakrycia I księżyca Jow isza  (lo) przez tar

czę planety.

13d21h12m C ień I księżyca  Jow isza  (lo) schodzi z tarczy pla

nety.

13d21h52m Koniec przejścia I księżyca Jow isza  (lo) przez tar

czę planety.

13d Księżyc Saturna Tytan w  maksym alnej elongacji zachod

niej.

15d20h32m Początek zaćm ienia III księżyca Jow isza  (Ganim e

desa) przez cień planety.

16d02h38m Koniec zakrycia III księżyca Jow isza  (Ganim ede

sa) przez tarczę planety.

16d23h34m C ień IV  księżyca Jow isza  (Callisto) schodzi z tar

czy planety.

17d00h19m Księżyc IV  (Callisto) wchodzi na tarczę Jowisza.

18d00h25m Początek zaćm ienia II księżyca Jow isza  (Europy) 

przez cień planety.

19d02h19m Cień I księżyca Jow isza  (lo) wchodzi na tarczę 

planety.

19d20h25m Księżyc II (Europa) wchodzi na tarczę Jowisza.

19d22h15m Cień II księżyca  Jow isza  (Europy) schodzi z tarczy 

planety.

19d23h17m Księżyc II (Europa) schodzi z tarczy Jowisza.

19d23h38m Początek zaćm ienia I księżyca Jow isza  (lo) przez 

cień planety.

20d01h Neptun w opozycji.

20d02h26m Koniec zakrycia I księżyca Jow isza  (lo) przez tar

czę planety.

20d07h Złączenie Neptuna z Księżycem  w odl. 4 '.

20d20h48m Cień I księżyca  Jow isza  (lo) wchodzi na  tarczę 

planety.

20d21h Z łączenie Urana z  Księżycem  w  odl. 4 \

20d21h18m Księżyc I (lo) wchodzi na  tarczę Jowisza.

20d23h07m C ień I księżyca  Jow isza (lo) schodzi z tarczy pla

nety.

20d23h36m K siężyc II (Europa) schodzi z tarczy Jow isza.

21d17h Złączenie Jow isza  z Księżycem  w odl. 4 '.

21d20h52m Koniec zakrycia I księżyca Jow isza  (lo) przez tar

czę planety.
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21d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschod

niej.

22d19h14m Stonce wstępuje w znak Lwa, jego długość eklipty- 

czna wynosi wtedy 120".

23d00h32m Początek zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganime- 

desa) przez cień planety.

25d19h Zakrycie Saturna przez Księżyc.

26d19h46m Księżyc III (Ganimedes) schodzi z tarczy Jowisza.

26d21h58m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tar

czę planety.

26d22h39m Księżyc II (Europa) wchodzi na tarczę Jowisza.

27d00h50m Cień II księżyca Jowisza (Europy) schodzi z tarczy 

planety.

27d01h31m Księżyc II (Europa) schodzi z tarczy Jowisza.

27d20h Złączenie Merkurego z Wenus w odległości 0.04".

27d22h43m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę 

planety.

27d23h02m Księżyc I (lo) wchodzi na tarczę Jowisza.

28d01h01m Cień I księżyca Jowisza (lo) schodzi z tarczy pla

nety.

28d19h53m Koniec zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

tarczę planety.

28d20h01m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez 

cień planety.

28d22h36m Koniec zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tar

czę planety.

29d19h47fn Cień I księżyca Jowisza (lo) schodzi z tarczy pla

nety.

29d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachod

niej.

31d10h Uran w opozycji.

Uwaga: Momenty wszystkich zjawisk podane są
w czasie uniwersalnym UT (Greenwich). Aby
otrzymać datę w obowiązującym w lipcu w Polsce
„czasie letnim" należy dodać 2 godziny.

Opracował T. Ściężor

Zarząd G łówny Polskiego Tow arzystw a M iłośników Astronom ii uprzejmie 
przeprasza C zytelników  „ Uranii" za opóźnienie w  wydaniu tego numeru.

Do sprzedania teleskop Schmidta-Cassegrain’a $=250 mm, 1=2300 mm, długość tubusu 500 mm, firmy MEADE model 2120 LX-1, cena 
około 9500 zł. Zainteresowanych prosimy o kontakt teł. (00 41 61) 36 14 479 (Szwajcaria) lub z ZG PTMA.
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Słońce, komety i olimpiady astronomiczne to 
trzy główne tematy tego numeru. Jego oglą
danie rozpoczniemy jednak pewnie od intry
gującego zdjęcia reprodukowanego na pier
wszej stronie okładki, które przedstawia ob
raz Wielkiej Mgławicy w Orionie, tak chęt
nie obserwowanej i fotografowanej przez mi
łośników astronomii. O szczegółach jego 
uzyskania możemy przeczytać w Kronice. 
Pierwsza część systematycznego opisu atmo
sfery Słońca (druga ukaże się w następnym 
numerze) też jest obficie ilustrowana nie
zwykłymi zdjęciami powierzchni naszej ży
ciodajnej gwiazdy. Zachęcamy do uważnej 
lektury tego artykułu aby lepiej poznać i zro
zumieć to, co również jest od dawna przed
miotem szczególnego zainteresowania miłoś
ników astronomii, a mianowicie plam słone
cznych. Ostatnie pojawienia się jasnych ko
met przyczyniły się nie tylko do znacznego 
ożywienia badań małych ciał Układu Słone
cznego (o czym w Uranii wielokrotnie była 
już mowa), ale dostarczyły też miłośnikom 
astronomii rzadko spotykanych możliiuości 
obserwowania niecodzinnych i ciekawych 
zjawisk. O wynikach aktywności członków 
PTMA w tym zakresie dowiemy się z opra
cowania publikowanego w dziale O bserw a
cje, a także podziwiając piękne zdjęcia kome
ty Hale'a-Boppa wykonane przez naszych 
Czytelników, które reprodukujemy na trze
ciej i czwartej stronie okładki. Działalność 
miłośników astronomii często zaczyna się od 
udziału w olimpiadach astronomicznych dla 
młodzieży szkolnej. Od czterdziestu już lat 
organizuje je Planetarium Śląskie w Chorzo
wie o czym przypomina w tym numerze dy
rektor tej zasłużonej dla upowszechniania 
astronomii placówki. A wyniki jubileuszo
wej XL Olimpiady Astronomicznej znaj
dziemy w K ąciku Olim pijczyka.

I  P R O G R )
A S T R O N O M IC 2

- l& r
P R O G R A M Ó W  

A S T R O N O M IC Z N Y C H

V Program opisany w  Uranii nr 6 (1996) 

^  Sprzedał wysyłkowa; cena 42 zł 
plus koszty przesyłki

Wdrożenia Informatyczne 
ul. Zakątek 13/4. 30-076 Kraków 

®  (0-12) 37-63-32AURUS



130 URANIA 5/97

Krzysztof Murawski -  Lublin

ZJAWISKA FIZYCZNE W ATMOSFERZE SŁOŃCA (I)

1. Wstęp

Słońce, podobnie do innych gwiazd, czer
pie energię z reakcji jądrowych zachodzą
cych wewnątrz jego jądra. Energia ta przeka
zywana jest poprzez procesy promienistej 
dyfuzji zewnętrznym warstwom Słońca. 
Transport energii z jądra odbywa się aż do 
odległości równej około 0.86 Rs (promień 
Słońca Rs = 6.96 • 108m), gdzie niestabilno
ści termiczne generują turbulentne ruchy 
konwekcyjne. Powyżej warstwy konwe
kcyjnej znajduje się atmosfera, która składa 
się z fotosfery, chromosfery i korony słone
cznej. Większość emitowanego promienio
wania świetlnego pochodzi z cienkiej (500 
km) i najniżej położonej warstwy atmosfery 
słonecznej zwanej fotosferą. Temperatura 
fotosfery wynosi około 6000 K, a gęstość 
równa 0.4 g/m3 odpowiada praktycznie 
próżni w warunkach ziemskich. Temperatu
ra plazmy maleje w miarę oddalania się od 
fotosfery aż do osiągnięcia wartości mini
malnej 4300 K w dolnych warstwach chro
mosfery (grubość chromosfery wynosi oko
ło 2500 km). W górnych warstwach chromo
sfery temperatura wzrasta z wysokością. 
Wzrost ten jest szczególnie gwałtowny w tak 
zwanym obszarze przejściowym, który ma 
grubość 103 km i oddziela chromosferę od 
korony. W obszarze tym temperatura wzra
sta z 104 K do 106 K, a gęstość plazmy 
zmniejsza się gwałtownie, nawet do 109 razy 
w porównaniu z gęstością fotosfery. W koro
nie gęstość maleje bardzo powoli i tempera
tura pozostaje praktycznie stała, osiągając 
wartość 106 K. Wysoka temperatura powo
duje ekspansję korony w przestrzeń między
planetarną w postaci wiatru słonecznego, 
który osiąga prędkość większą od prędkości

dźwięku w odległości równej około 5 Rs od 
powierzchni Słońca. W warunkach ziem
skich najbardziej zbliżony do plazmy koro- 
nalnej gaz otrzymujemy w tokomakach -  
urządzeniach, które być może zostaną wyko
rzystane do przeprowadzenia kontrolowanej 
reakcji jądrowej.

2. Atmosfera słoneczna

Atmosfera słoneczna nie jest jednorodna. 
Dla przykładu: ruchy plazmy w warstwie 
konwektywnej powodują koncentrację pola 
magnetycznego w rurach magnetycznych, 
które ulokowane są między granulami i po
siadają pole magnetyczne o wartości 2 kG. 
Atmosferę stale przenikają fale, prądy i tur
bulencje. Pojawienie się grupy plam na po
wierzchni Słońca jest chyba najlepszym do
wodem słonecznej aktywności.

2.1. Fotosfera
Jednym z najbardziej fascynujących zja

wisk w fotosferze słonecznej są plamy sło
neczne (fot. 1). Ich niektóre właściwości, jak 
np. powiązanie z silnym polem magnetycz
nym, odkryte były już w 1908 roku przez 
H a 1 e g o, który przypisał plamom słonecz
nym pole magnetyczne rzędu kilku kilogau- 
sów. Właściwości plam słonecznych nie są 
jednak łatwe do zrozumienia. Nawet obecnie 
stabilność plam, ich głębokość oraz sposób 
powstawania nie są w pełni poznane. Jed
nakże w pewnych aspektach panuje ogólna 
zgoda. Plamy słoneczne mają typowe pola 
magnetyczne o wartości 3 kG i charaktery
styczne średnice około 4000 km. Na ogół 
jednak średnice plam są mniejsze niż 3 • 104 
km, a temperatury zawierają się w granicach 
4000+100 K. Zdarza się, że plamy łączą się
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Fot. 1 M apa magnetyczna wielkiej plamy słonecznej z czerwca 
1991 r. Obszary, gdzie pole magnetyczne skierow ane jest na 
zewnątrz Słońca, zaznaczone są kolorem białym. Przeciwny 
kierunek pola magnetycznego pokazuje kolor czarny. Mała 
(biała) plam a w dolnym prawym roku porusza się w kierunku 
większej (czarnej) plamy. Powstały gradient pola 
m agnetycznego w ywołuje rozbłyski. Fot. w lewym dolnym  rogu 
pokazuje pozycje plam na dysku słonecznym. (Fot. Big Bear 
Solar Observatory.)

lub dzielą. Połączenie plam (fot. 1) może 
spowodować powstanie dużych rozbłysków 
(patrz poniżej). Plamy słoneczne nie są post
rzegane przez obserwatora jako jednolity 
twór; na ich tle widać nieregularne jasne 
krótkotrwałe punkty. Mają charakterystycz
ne rozmiary -  150 km, ich jasność jest zbli
żona do jasności otaczającej plamę fotosfe
ry, a czas ich życia wynosi około 25 minut. 
Poruszają się w górę z prędkością 0.5 km/s. 
Przypuszcza się, że pole magnetyczne jest w 
nich mniejsze niż w plamie.

Cień plamy otoczony jest przez półcień 
(fot. 2), który składa się z radialnie położo
nych jasnych i ciemnych włókien o długo
ściach (5 -  7) • 103 km i szerokościach 300 -  
400 km. Czas życia indywidualnych włókien 
wynosi od 0.5 do 6 godz. Jasne włókna mogą 
składać się z ziarenek, które tworzą się w 
dowolnym miejscu cienia plamy i poruszają 
się powoli w kierunku półcienia. Czas ich 
życia wynosi 40 minut -  3 godz., a tempera
tura 6300 K (w porównaniu z temperaturą

Fot. 2 Plamy słoneczne. Zauważ włóknistą strukturę półcienia i 
otaczające plamy granule, (fot. Pic du M idi Observatory.)

5700 K ciemnego tła).
W plamach słonecznych plazma nie jest 

statyczna. Ulega ona wielu przepływom, w 
tym przepływowi Eversheda. Przepływ 
Eversheda odbywa się wzdłuż ciemnych 
włókien półcienia plamy do jej obszarów 
zewnętrznych. Typowe prędkości przepły
wu to 6 -  7 km/s. W wyższych warstwach 
atmosfery natężenie przepływu zmniejsza 
się znacznie. Czasem przepływ zmienia 
swój kierunek w warstwach chromosfery, 
gdzie osiąga on prędkości do 50 km/s (typo
we prędkości to 20 km/s).

Cechą charakterystyczną plam jest to, że 
unikają one większych szerokości heliogra- 
ficznych. Na początku cyklu plamy pojawia
ją  się w znacznej odległości od równika (30° 
-  40° szerokości heliograficznej). Następnie 
plamami pokrywają się także okolice bliższe 
równika. Pola magnetyczne, towarzyszące 
plamom słonecznym, są bardziej od nich 
długowieczne, gdyż pojawiają się zwykle
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przed powstaniem pierwszej plamy i trwają 
po zniknięciu ostatniej. Podobnie zachowują 
się obłoki wapniowe -  widoczne w chromo- 
sferze obszary świecące atomów zjonizowa- 
nego wapnia. Obłoki wapniowe nie tylko 
zjawiają się wcześniej, ale także trwają dłu
żej niż plamy, rozpływając się powoli, czę
sto w ciągu kilku tygodni po zniknięciu 
plam.

Nie jest w pełni zrozumiałe, dlaczego pla
my słoneczne są aż do około 2000 K chłod
niejsze od otaczającej je  plazmy fotosfery. 
Jeden ze sposobów wyjaśnienia tego proble
mu zakłada, że silne pole magnetyczne pla
my znacznie ogranicza konwekcję ciepła z 
cieplejszych warstw leżących pod fotosferą. 
Energia, która jest przenoszona na sposób 
ciepła przez plamę, rozprzestrzenia się na 
duży obszar z powodu zakrzywienia pola 
magnetycznego w obszarze półcienia. Inne 
wyjaśnienie przyjmuje, że w plamie istnieje 
wzmożony przepływ energii spowodowany 
propagacją fal MHD (magnetohydrody- 
namicznych). Plama z silnym polem zacho
wuje się jak falowód i w rezultacie oziębia 
się.

Obserwacje oscylacji o charakterystycz
nym okresie 3 i 5 minut związane są z obsza
rem cienia plamy. Podczas gdy 5-minutowe 
oscylacje mogą być interpretowane jako pa
sywna odpowiedź plamy na wymuszające 
drgania modów p  (patrz poniżej), które pro
pagują w sąsiadującej warstwie konwekty w- 
nej, oscylacje 3-minutowe są drganiami 
własnymi (uwięzionymi szybkimi falami 
MHD). W ogólności obserwuje się oscylacje 
o okresach od 1 do 8 minut. Dla przykładu: 
wykryto 2 - 4  minutowe oscylacje, które naj
prawdopodobniej były związane z falami 
MHD. Jedna z takich fal o typowych okre
sach 260 -  280 s, zwana biegnącą falą pół
cienia, propaguje się horyzontalnie z pręd
kością 10 -  20 km/s wzdłuż pola magnetycz
nego obszaru półcienia. Amplituda prędko

ści takiej fali wynosi 1 km/s. Biegnące fale 
półcienia plam słonecznych obserwowane 
są w liniach wodoru Ha jako zaburzenia re
gularnie poruszające się ria zewnątrz plamy. 
Przypuszcza się, że fale te są zmodyfikowa
nymi przez grawitację falami szybkimi, 
uwięzionymi w fotosferze i zanikającymi w 
chromosferze. Fale te mają więc charakter 
fal powierzchniowych.

Plamy słoneczne są największymi repre
zentantami ogólnej klasy rur magnetycz
nych. Spektrum takich rur rozciąga się od 
małych (725 km), jasnych elementów o polu 
magnetycznym 1500 G do dużych, cie
mnych plam słonecznych. Z w a a n  opisał 
ową hierarchię w szczegółach, poczynając 
od plam, poprzez pory (ang. pores) (2 kG, 
103 km), węzły (ang. knots) (1500 G, 500 
km), aż do małych (1500 G, 100 km) kon
centracji strumienia magnetycznego zwa
nych rurami magnetycznymi. Plama słone
czna może więc być uważana, za dużą rurę 
magnetyczną lub gromadę małych indywi
dualnych rur, które prawdopodobnie są od 
siebie odseparowane już na głębokości 103 
km. Idea połączonych rur magnetycznych 
zgadza się z prawie pionowym (do 10°) po
lem magnetycznym cienia. Pole magnetycz
ne staje się poziome w zewnętrznych obsza
rach półcienia.

Rury magnetyczne mogą spełniać rolę fa
lowodów przesyłających informacje z wnę
trza Słońca do jego warstw zewnętrznych. 
Obserwacje oscylacji w rurach magnetycz
nych są jednak utrudnione ze względu na 
niedostateczną rozdzielczość teleskopów.

2.2. Chromosfera
Obserwacje chromosfery przeprowadza 

się głównie w czasie zaćmień Słońca, kiedy 
może być ona obserwowana w świetle bia
łym. Obserwacje spektralne sąjednak możli
we również poza zaćmieniami. Fotografie w 
liniach wapnia (znajdujących się blisko
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Fot. 3 Sieć chrom osteryczna utworzona przez wytryski zimnej 
plazmy zw ane spikulami. (Fot. National Solar Observatory.)

ultrafioletu) odsłaniają tak zwaną sieć chro- 
mosferyczną (fot. 3). Sieć ta związana jest z 
istnieniem granul w warstwie konwektyw- 
nej. Komórki sieci są jednak większe niż 
granule, ich średnice są rzędu 3 • 104 km. Na 
brzegu komórki obserwuje się koncentrację 
pola magnetycznego wywołującego spikule 
(fot. 3).

Spikule są radialnymi strugami gazu, wy
rzucanymi w górę z chromosfery ze średnią 
prędkością 20 km/s i poruszającymi się 
wzdłuż linii magnetycznych. Spikule żyją 5 
-  10 minut, mają długość (15 -  20) • 103 km 
równą kilku grubościom chromosfery i śred
nicę 700 km. Oszacowano, że w danej chwili 
1 -  2% powierzchni Słońca posiada spikule, 
które grupując się wzdłuż brzegów komórek 
supergranul, stanowią pewną sieć. Spikule 
wyjaśniono „szturchaniem” rury magnety
cznej przez granulę lub supergranulę, co po
woduje fale.

W chromosferze występują również ser- 
dże (zwane także bryzgami), będące prawie

pionowymi strugami plazmy, poruszającymi 
się z typową prędkością 20 -  30 km/s. Po
wstają one z małych rozbłysków w pobliżu 
plam słonecznych. Serdże osiągają wyso
kość do 2 • 105 km, ich typowy czas życia 
wynosi 1 0 -2 0  minut. Występują one głów
nie po przeciwnej stronie obszaru aktywne
go niż spikule, grupując się w jego przedniej 
części.

U podstaw serdży, w okolicach małych 
lam, występują w liniach Ha jasne punkty 
zwane bombami Elermana. Bomby Elerma- 
na trwają przez 20 minut, pojawiają się 
gwałtownie w przeciągu 2 - 3  minut i równie 
szybko znikają.

Oprócz tych pionowych zjawisk w chro
mosferze występują także poziome struktury 
zwane włóknami (fot. 4). Pojawiają się one 
do wysokości 3000 km powyżej tarczy sło
necznej łącząc rury magnetyczne fotosfery o 
przeciwnej polarności magnetycznej. Włók-

Fot. 4 W łókna w obszarze aktywnym Słońca. Ponieważ włókna 
układają się wzdłuż linii magnetycznych, zauważ 
kompleksowość pola magnetycznego (fot. Pic du Midi 
Observatory.)
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na mają średnice od 700 do 2100 km i typo
we długości 5000 -  15000 km. Czas ich ży
cia to 1 -  20 minut. Temperatura plazmy we 
włóknach wynosi 18000 -  25000 K. Istnieje 
przypuszczenie, że spikule i włókna przeno
szą zimną materię do obszarów, gdzie tem
peratura jest o wiele większa.

Istnieje wiele problemów związanych z 
chromosferą i obszarem przejściowym. 
Przypuszcza się, że niższe warstwy chromo- 
sfery są pod wpływem fotosfery i warstw 
niższych. Wyższe obszary chromosfery są 
jednak ogrzewane przez przewodnictwo i 
konwekcję z korony słonecznej i prawdopo
dobnie też przez inne procesy. Nie jest nato
miast jasne, czy za ogrzewanie to odpowie
dzialne jest pole magnetyczne.

Obserwacje oscylacji chromosfery są 
ograniczone. Najczęściej mówi się o okre
sach 100 -  500 s, czasem sięgają 30 s. Często 
też o 5-minutowych oscylacjach fotosfery i 
3-minutowych drganiach chromosfery.

2.3. Korona słoneczna
Koronę słoneczną obserwowano od daw

na w czasie całkowitych zaćmień Słońca, za
uważając jej bogatą i niejednorodną struktu
rę. Początki badań o większym znaczeniu 
naukowym sięgają końca drugiej wojny 
światowej, kiedy Amerykanie zaczęli uży
wać rakiet V-2 z zainstalowaną aparaturą do 
pomiaru krótkofalowego promieniowania 
Słońca. Obserwacje widma z powierzchni 
Ziemi w tym zakresie nie są możliwe ponie
waż promieniowanie krótkofalowe, do któ
rego należy promieniowanie ultrafioletowe i 
rentgenowskie, ulega absorpcji w warstwach 
atmosfery ziemskiej leżących powyżej 80 
km. Zakładając, że promieniowanie plazmy 
daje się opisać jako promieniowanie ciała 
doskonale czarnego, można wykorzystać 
prawo Wiena do obliczenia długości fali 
promieniowania A,max, odpowiadającej ma
ksymalnej zdolności emisyjnej, tzn.

Przyjmując, że temperatura korony wy
nosi około 1 -  2 miliony K, otrzymamy A,max 
= (1.5 -  3.0) • 19‘9 m odpowiadające falom 
rentgenowskim. Promieniowanie rentgeno
wskie korony jest więc promieniowaniem 
temperaturowym.

W koronie wyróżnić można wiele stru
ktur odznaczających się dużymi skalami 
przestrzenno-czasowymi. Jednymi z najwię
kszych i najbardziej trwałych struktur są 
protuberancje (fot. 5). Protuberancje są 
chmurami materiału widocznymi powyżej 
tarczy słonecznej w liniach emisyjnych Ha 
lub w absorpcji na tarczy słonecznej. W tym 
drugim przypadku często nazywa się je 
włóknami. Protuberancje mają długość 6 • 
104 -  6 • 105 km, wysokość 104 -  105 km i 
grubość (4 -  15) • 103 km. Czas ich życia 
wynosi od kilku dni do miesięcy. Są one ob
szarami skondensowanej i chłodniejszej pla
zmy, o temperaturze zbliżonej do temperatu
ry fotosfery, T  = 104 K.

Protuberancje są zwykle około 100 razy 
chłodniejsze (choć niektóre części krótko 
żyjących aktywnych protuberancji mogą 
mieć temperaturę wyższą) i 100 razy bar
dziej gęste niż otaczająca je plazma korony 
słonecznej. Składają się one z dużej liczby 
prawie pionowych „nici”, które odznaczają 
się bardzo małymi rozmiarami. Tak jak re
szta korony, protuberancje są przeniknięte 
silnym polem magnetycznym. Mogą one po
wstawać z łuków magnetycznych w wyniku 
ruchów linii magnetycznych w fotosferze. 
Protuberancje zawsze widoczne są ponad li
nią neutralną, która dzieli obszary o przeciw
nym polu magnetycznym. Za formowanie 
protuberancji odpowiedzialne są przede 
wszystkim dwa mechanizmy: koherentny 
wytrysk masy z zimnej i gęstej fotosfery 
oraz kondensacja plazmy koronalnej spowo
dowana niestabilnościami termicznymi. Oba
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Fot. 5 Protuberancja widoczna na brzegu tarczy słonecznej. Zauważ sieć pionowych nici w protuberancji oraz spikule na brzegu tarczy 
słonecznej. (Fot. Sacram ento Peak Observatory.)

m echanizm y m ają swoje silne i słabe strony. 
W  pierwszym  przypadku trudno je s t zrozu
mieć, w jaki sposób wytrysk gazu odbywa 
się z fotosfery do korony (poprzez sieć chro- 
m osferyczną) bez całkowitego zniszczenia 
struktury pola m agnetycznego. Z  drugiej 
strony wydaje się mało prawdopodobne, że 
niestabilności term iczne m ogą spowodować 
kondensację tak znacznej części korony sło
necznej (zw ykle podaje się w spółczynnik 
1/10). Pom im o, iż niektóre obserwacje od
słaniają istnienie „próżni” otaczającej wy
kreow aną protuberancję to jednak  w jakiś 
sposób m asa musi być dostarczona do koro
ny. N iektóre badania wykazały, że w ię
kszość, choć nie wszystkie, protuberancje 
posiadają takie obszary rozrzedzenia masy. 
Często zaznacza się, że są one zbyt m ałe, aby 
w ytłum aczyć kondensację w protuberan
cjach. W  dodatku w iększość protuberancji 
wydaje się tracić swoje masy poprzez po

wolny odpływ plazmy do fotosfery. Ponie
waż długo żyjące protuberancje wykazują 
słabe zmiany swojego kształtu i pozycji, a 
ruch plazmy od fotosfery do protuberancji 
jest rzadko obserwowany, ubytek masy musi 
być skompensowany poprzez kondensację 
plazmy w koronie ponad protuberancją.

Istnieje wiele klasyfikacji protuberancji. 
Najbardziej popularny podział -  ze względu 
na czas życia -  podany został w 1988 roku 
przez Z  i r i n a. W edług tego podziału protu
berancje dzielą się na spokojne i aktywne. 
Protuberancje spokojne m ogą istnieć przez 
kilka miesięcy (kilka obrotów Słońca). Two
rzą się one zawsze stopniowo ponad linią 
neutralną migrując powoli w stronę bieguna. 
W czasie istnienia protuberancji je j struktura 
globalna w zasadzie pozostaje niezm ienio
na, chociaż struktury o m ałych skalach prze
strzennych m ogą zm ieniać się drastycznie w 
przeciągu kilku godzin. Z upływem czasu
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protuberancja spokojna zaczyna powoli 
unosić się, aby zakończyć się gwałtowną 
erupcją, która może wywołać rozbłyski lub 
nagle zniknąć, powodując wytrysk masy w 
koronie. Protuberancja często powstaje po
nownie w tym samym miejscu. Świadczy to
o tym, że erupcja nie zniszczyła warunków 
niezbędnych do uformowania protuberancji.

Pole magnetyczne w protuberancjach 
spokojnych zawiera się w granicach 3 - 4 0  
G. Pole magnetyczne leży (w przybliżeniu) 
w płaszczyźnie poziomej, odchylenia są naj
wyżej rzędu 10°. Kąt pomiędzy polem mag
netycznym a osią protuberancji jest bardzo 
mały i wynosi około 25°. Pomiary sugerują, 
że wewnątrz protuberancji pole magnetycz
ne wzrasta nieznacznie wraz z wysokością.

Inny rodzaj protuberancji, to protuberan
cje aktywne (fot. 6) trwające kilka godzin 
lub najwyżej kilka dni. Przechodzą one zna
czne przeobrażenia, wykazując duże prze
pływy masy i aktywność magnetyczną. Ich 
rozmiary są zwykle 3 - 4  razy mniejsze niż 
rozmiary w pełni rozwiniętych protuberancji

Fot. 6 Olbrzymia protuberancja (prawy górny róg) wybuchająca 
na zewnątrz rozbłysku 20 czerwca 1989 r. Na tarczy słonecznej 
widoczne są ciemne wydłużone obszary przedstawiające 
protuberancje spokojne. (Fot. Big Bear Solar Observatory).

spokojnych. Protuberancje aktywne zwykle 
powiązane są z rozbłyskami. Do protuberan
cji aktywnych zalicza się opisane powyżej 
bryzgi i protuberancje pętlowe. Pole magne
tyczne (~ 100 G) i temperatura protuberancji 
aktywnych są o wiele większe niż protube
rancji spokojnych.

Modele protuberancji były konstruowane
i ulepszane przez ponad 40 lat. Pomimo to, 
we wszystkich modelach daje się zauważyć 
niezgodności z obserwacjami i są one niesta
bilne. Pierwszy realistyczny model podany 
został przez M e n z e l a  w 1952 roku. Ten 
prosty model posiada jednak jeden manka
ment, a mianowicie nie uwzględnia składo
wej pola magnetycznego wzdłuż osi protu
berancji. W dodatku rozwiązania są okreso
we w kierunku poprzecznym do protuberan
cji. Model ten został uogólniony w 1990 ro
ku przez H o o d a  i A n z e r a ,  którzy rozwa
żyli zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną 
strukturę protuberancji oraz składową pola 
wzdłuż osi protuberancji. Najlepszy znany 
model tzw. polarności normalnej podany 
został w 1957 roku przez K i p p e n h a h n a  
i S c h l t i t e r a .  W tym przypadku protube
rancja jest modelowana jako nieskończenie 
cienka warstwa prądowa (ang. current she
et), która osadzona jest na luku magnetycz
nym. Łuk magnetyczny posiada dolinę na 
swoim szczycie, gdzie plazma protuberancji 
gromadzi się i jest podtrzymywana przez po
le magnetyczne. Podstawowy model polar
ności odwrotnej zbudowali w 1974 roku 
K u p e r u s  i R a a d u .  Zasugerowali oni, że 
protuberancja formuje się jako konfiguracja 
otwartych linii sił pola magnetycznego.

Mniejsze obszary zagęszczonej plazmy 
nazywają się pętlami koronalnymi (fot. 7). 
Niektóre z pętli zamknięte są poprzez zako
twiczenie w gęściejszej chromosferze i foto
sferze (zazwyczaj w półcieniu plamy słone
cznej). Pętle obserwowane są (w sferze przy- 
równikowej, do 40° szerokości heliograficz-
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Fot. 7 Pętle związane z rozbłyskiem. Osiągają one temperatury 
w granicach 104 -  3 • 107 K (pętle zim niejsze znajdują się poniżej 
pętli cieplejszych). Czas życia pętli wynosi 10 h lub więcej. W 
pętlach obserw uje się znaczny ruch plazmy. (Dzięki uprzejmości 
prof. B. Rom polta z U niwersytetu W rocławskiego.)

nej) dzięki temu, że emitują promienie X. 
Zamknięte pętle rozciągają się do wysokości 
nie większej niż 105 km. Istnieją także pętle 
otwarte, pojawiające się w miejscach otwar
tych linii sił pola magnetycznego. Pętle takie 
mogą emanować z dziur koronalnych, które 
na wysokości 2 • 105 km są chłodnymi (o 
temperaturze 1.5 • 105 K niższej od tempera
tury otoczenia 2 • 106 K) i rzadszymi (7% 
gęstości cząsteczkowej korony 5 • 1014 m '3) 
obszarami korony. Innym przykładem pętli 
otwartej są strugi hełmowe.

Obecnie przyjmuje się, że pętle koronalne 
są obszarami skondensowanej plazmy o sto
sunku gęstości wynoszącym około 5 - 1 0 ,  
długości 2 • 103 -  5 • 105 km i szerokości 1.5
• 103 km. Stosunek szerokości do długości 
pętli waha się w granicach 0.03 -  0.2. Pole 
magnetyczne wynosi 10 -  102 G (dla porów
nania pole magnetyczne na biegunie Ziemi 
jest równe 0.62 G), a temperatura (2 -  3) • 
106 K. Czas życia pętli wynosi mniej więcej 
1 dzień. Wielkości te zwykle odnoszą się do 
obszarów aktywnych, w których częściej 
występują pętle. Można dodać, że obserwuje 
się też pętle ze skręconym polem magnety

cznym. Niektóre z nich pojawiają się krótko 
po rozbłysku.

Na fotografiach sporządzonych za pomo
cą promieni X widoczne są także małe ob
szary o znacznej emisji promieniowania, bę
dące manifestacją małych obszarów bipolar
nego pola magnetycznego w fotosferze. Ob
szary te, zwane jasnymi punktami promieni 
X, są bardzo małymi pętlami koronalnymi 
lub skupiskiem takich pętli o długościach 12
• 103 km i szerokościach 2500 km. Czas ży
cia jasnych punktów jest o wiele mniejszy od 
czasu życia pętli i wynosi około 8 h. Niektó
re z jasnych punktów mogą jednak prze
trwać nawet dwa dni. Typowe średnice jas
nych punktów wynoszą 22 • 103 km, a więc 
około dziesięciokrotnie więcej od grubości 
chromosfery. W przeciągu dnia pojawia się 
około 1500 jasnych punktów na tle tarczy 
słonecznej. Jasne punkty mogą pojawić się 
nawet w dziurach koronalnych.

Gwałtowne (w ciągu 102-  103 s) wydzie
lanie się ogromnej ilości energii (7 • 1023 -  6
• 1025 J) nad obszarem aktywnym nazywa 
się rozbłyskami (fot. 8). Energia ta zgroma
dzona została wcześniej w polu magnetycz
nym. Uwolnienie jej następuje w czasie pro
cesu anihilacji pola magnetycznego. Anihi- 
lacja pola magnetycznego może odbywać 
się np. w procesie oddziaływania pętli koro
nalnych. Rozbłysk może być opisany za po
mocą diagramu gęstość -  temperatura. Bar
dziej popularny opis polega na wyróżnieniu 
w rozbłysku trzech podstawowych faz. W 
fazie przed-wybuchowej trwającej około 0.5 
godz. obserwuje się powolny wzrost protu
berancji, początek wytrysków masy w koro
nie i rozjaśnienia w miękkich promieniach 
X. W fazie wybuchowej, która trwa 5 minut 
(czasem 1 godz.), intensywność i obszar 
emisji gwałtownie wzrasta. W tym czasie 
protuberancja wybucha znacznie szybciej. 
Towarzyszy temu gwałtowny wzrost emisji 
w liniach Ha i miękkich promieniach X.
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Fot. 8 Fotografia przedstawiająca (10 marca 1989 r.) tarczę 
słoneczną w linii Ha . W  dolnej części fotografii znajduje się 
(jedna z największych jakie kiedykolwiek obserwowano) grupa 
plam słonecznych. Grupa ta otoczona jest przez duży jasny 
rozbłysk, który jest w trakcie wyrzucania (w kierunku na prawo 
w górę) dżetu składającego się z ciemnego materiału. M ateriał 
został wyrzucony na odległość równą 1/4 średnicy Słońca. 
(Przypomnijmy, że średnica Ziemi wynosi około 1/100 średnicy 
Słońca i rozmiarami przypom ina jego mniejsze plamy.) 
W ydłużone ciemne chmury na dysku słonecznym to 
protuberancje. Jasne plamy są obszarami wzmożonego pola 
magnetycznego. Obszar wytworzył wiele rozbłysków, które 
spowodowały sztorm geomagnetyczny. Ten zaś zniszczył sieć 
energetyczną w stanie Quebec, wymusił wprowadzenie korekcji 
magnetycznie stabilizowanych sztucznych satelitów Ziemi i 
spowodował zorze polarne, obserwowane nawet w Meksyku. 
(Fot. Big Bear Solar Observatory.)

Obecne są również krótkie wybuchy w za
kresie twardych promieni X, impulsywność 
prom ieniowania ultrafioletowego i mikro
falowego oraz wybuchy radiowe typu II i III. 
W  chromosferze powstają dwie jasne wstę
gi. W fazie głównej trwającej około 1 godz. 
(czasem nawet 1 dzień) intensywność emisji 
powoli maleje i wstęgi oddalają się od siebie. 
W stęgi te zostają połączone przez wznoszą
ce się pętle, z których gorące (w prom ie
niach X) pętle znajdują się ponad zimnymi 
(w linii Ha).

Rozbłysk wygląda tak, że płat powierzch
ni tarczy słonecznej rozjaśnia się w sposób 
nagły (kilka minut), następnie kurczy się i 
przygasa, aby po około 30 m inutach zniknąć 
zupełnie. Początkowo energia rozbłysku

wydziela się w obszarze o małej gęstości. 
Duża jej część przekształca się w energię 
cząstek przyśpieszonych oraz w energię ter
miczną plazmy nagrzanej do temperatury 
kilkudziesięciu milionów stopni. Gdy tempo 
wydzielania się energii maleje, plazm a ozię
bia się i wyprom ieniowuje energię w zakre
sie rentgenowskim widma. W  wybuchowej 
fazie rozbłysku część gorącej plazmy poru
sza się w kierunku obserwatora z prędkością 
kilkuset km/s. W  wyniku pojawienia się roz
błysku w strukturze magnetycznej (pętli), 
plazm a ulega gwałtownemu ogrzaniu (na
wet do 107 K). Ponieważ pętla jest dobrze 
izolowana w kierunku prostopadłym do pola 
magnetycznego, duży strumień energii może 
płynąć tylko w stronę stóp pętli, gdzie znaj
duje się chłodna i gęsta plazm a chromosfery. 
Ogrzana w ten sposób plazm a chromosfery 
zwiększa swoje ciśnienie ponad to, które pa
nuje w górnej części struktury, skąd dopływa 
energia. Gradient ciśnień powoduje „odpa
rowanie” chromosfery, tzn. gęstsza plazm a 
chromosfery porusza się w górę pętli, wypeł
niając stopniowo całą strukturę.

Rozbłysk składa się z włókien o grubości 
10 -  100 km. W e włóknach tych panuje nie
zbyt wysoka tem peratura 1 -  2 • 104, znaczna 
je st natomiast ich gęstość, która w zrasta 103 
razy w porównaniu z otaczającym gazem. 
Tem peratura plazmy w lukach pomiędzy 
włóknami i ponad rozbłyskiem jest o wiele 
większa.

Rozbłyski występują tam, gdzie topolo
gia pola magnetycznego jest skom plikowa
na, zwykle w pobliżu linii neutralnej pola 
magnetycznego. Rozbłyski mogą pojawiać 
się powtórnie w tym samym miejscu, posia
dając bardzo podobne charakterystyki. C ie
kawe je st również to, że pojawienie się roz
błysku może być wywołane przez inny roz
błysk, który ma miejsce w znacznej odległo
ści.
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Rozbłyski powodują czasem poważne za
burzenia atmosfery ziemskiej. Na przykład 
na początku marca 1989 roku wskutek inten
sywnych rozbłysków wystąpiły silne burze 
magnetyczne. Burze te spowodowały zabu
rzenia wskazań kompasów (średnio o 10°) i 
przerwę w komunikacji radiowo-telewizyj
nej na falach krótkich. W stanie Quebec (Ka
nada), w wyniku wzbudzenia wysokich na
pięć, awarii uległa duża sieć energetyczna. 
Awaria ta pozbawiła 6 min mieszkańców 
dopływu energii elektrycznej przez 9 go
dzin. W tym samym czasie mieszkańcy Me
ksyku mieli okazję oglądania -  związanych 
z rozbłyskami -  zórz polarnych, których wy
stępowanie nawet w umiarkowanych szero
kościach geograficznych uważa się za nieco
dzienne, a niebywałe w pobliżu zwrotników.

Innym przykładem struktur w koronie są 
dziury koronalne, będące obszarami osłabio
nej emisji promieniowania rentgenowskie
go. W dziurach koronalnych pole magnety
czne ma charakter otwarty umożliwiający 
unoszenie energii przez wiatr słoneczny. 
Temperatura plazmy wynosi około 106 K. 
Dziury koronalne sąquasi-stałymi struktura
mi korony słonecznej. Obszary te charakte
ryzują się brakiem emisji w ultrafiolecie i 
promieniach X. Prawie zawsze obecne są 
przy biegunach, ale mogą sięgać nawet rów
nika i zajmować w czasie minimum aktyw
ności słonecznej znaczną część powierzchni 
Słońca. Dziury koronalne najprawdopodob
niej rotują z jednakową prędkością kołową 
zarówno w pobliżu biegunów, jak i koło 
równika, przypominając wirowanie ciała 
sztywnego. Dziury nie biorą więc udziału w 
różniczkowej rotacji Słońca.

Inny rodzaj struktur w koronie to wytry
ski masy koronalnej, które pojawiają się w 
okolicach strug. Mechanizm powodujący 
powstawanie wytrysku masy koronalnej jest 
ciągle nie do końca wyjaśniony. Przypusz
cza się, że za generację wytrysku odpowie

dzialne jest pole magnetyczne. W 1992 roku 
S t e i n o l f s o n  symulował numerycznie 
powstanie wytrysku masy jako konsekwen
cję oddziaływania pomiędzy już istniejącym 
i wynurzającym się polem magnetycznym. 
Inna możliwość generacji wytrysku masy 
polega na poruszaniu podstaw arkad pętli 
koronalnych. Rozszczepienie linii sił pola 
magnetycznego w arkadzie powoduje 
otwarcie się linii pola i wytrysk masy. Oka
zuje się, że wytrysk taki nie jest możliwy w 
odizolowanej arkadzie, a jedynie w komple
ksowym systemie strumienia magnetyczne
go. Wytrysk masy obserwowany był między 
innymi w czasie zaćmienia Słońca 11 lipca 
1991 r. i miał formę oscylującego plazmoi- 
du.

Informacje o oscylacjach plazmy koro
nalnej pochodzą głównie z badań fal radio
wych i promieni X. Dane z nich pochodzące 
mają skomplikowaną klasyfikację. W skró
cie, emisje Typu I i IV pochodzą z obszaru 
eksplozji i są rezultatem oddziaływania 
energetycznej materii z polem magnetycz
nym. Emisje Typu III związane są z porusza
jącą się szybko plazmą, natomiast dane Typu 
II z falami uderzeniowymi.

Wybuchy radiowe nieco dokładniej prze
śledzimy na przykładzie rozbłysku. Zwykle 
samemu początkowi rozbłysku towarzyszą 
gwałtowne pojedyncze wybuchy promieno- 
wania, kolejno na falach decymetrowych i 
metrowych. Początek rozbłysku ma miejsce 
w niższych warstwach korony. Zaburzenie z 
prędkością około 105 km/s wędruje w górę 
do granic korony. Czas trwania wybuchów 
nie przekracza kilkunastu sekund. Tego ro
dzaju zjawisko nazywamy wybuchem III ro
dzaju.

Kilka minut po rozpoczęciu rozbłysku na
stępuje wybuch II rodzaju. Jego początek 
także ma miejsce w niższych warstwach ko
rony i na falach krótkich, a koniec w partiach 
wysokich na falach długich. Wędrówka cen-
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trum zakłócenia odbywa się tym razem zna
cznie wolniej niż w przypadku wybuchów 
III rodzaju, bo z prędkością 103 km/s. Czas 
wędrówki wynosi około 1 5 - 2 0  minut. W 
wybuchach drugiego rodzaju obserwuje się 
zanik energii na falach krótkich i jednoczes
ne pojawienie się promieniowania na dwóch 
różnych długościach fal, z których jedna jest 
dwa razy dłuższa od drugiej.

W końcowej fazie zakłóceń pojawiają się 
silne wybuchy promieniowania długofalo
wego o czasie trwania krótszym niż 1 s. Wy
buchy te zwykle związane są z rozbłyskami. 
Występują one często nawet jeszcze w pół 
godziny po wybuchach III rodzaju. Takie 
zjawiska nazywamy wybuchami I rodzaju.

Szumy radiowe rozpoczynające się zwy
kle w 20 -  30 minut po powstaniu rozbłysku 
nazywamy wybuchami IV rodzaju. Szum ta
ki trwa często kilka godzin i obejmuje szero
ki przedział długości fal.

Istnieją jeszcze wybuchy V rodzaju. Wy
buchy te są krótkotrwałą emisją odbywającą 
się tylko na falach długich w pierwszych mi
nutach zakłóceń.

2.3.1. Ogrzewanie korony słonecznej
Jedną z największych zagadek heliofizyki 

jest ogrzewanie korony słonecznej. Obser
wacje korony w promieniach X wskazują, że 
pole magnetyczne jest skoncentrowane 
głównie w rurach magnetycznych, które 
emitują więcej niż 90% obserwowanego 
strumienia energii. Sugeruje to, że ogrzewa
nie korony ma ścisły związek ze strukturą 
linii sił pola magnetycznego. Pionowa rura 
magnetyczna ulokowana w grawitacyjnie 
stratyfikowanej atmosferze może przewo
dzić mody typu parówki i mody typu żmijek. 
Każdy mod propaguje tylko wtedy, kiedy je 
go okres jest mniejszy od charakterystyczne
go okresu obcięcia. Dla atmosfery słonecz
nej tuż powyżej fotosfery okresy obcięcia 
wynoszą około 200 s i 700 s, odpowiednio

dla modu typu parówek i modu typu żmijek. 
Dla fotosferycznych oscylacji z charaktery
stycznym czasem związanym z granulami 
(300 s), mody typu parówek nie mogą się 
rozchodzić. Możliwa jest jednak propagacja 
modu typu żmijek. Kiedy stopy rury magne
tycznej są gwałtownie poruszane z V ~ 3 
km/s w ciągu 3 -  4 minut przez eksplodujące 
granule, wytwarzane są fale, których stru
mień energii jest wystarczający do ogrzania 
spokojnej korony. Strumień ten oszacowany 
został na około 3 • 105 erg/s/m2.

Rozważmy plazmę o małym współczyn
niku plazmowym (3. Fale powolne w takiej 
plazmie zachowują się w zasadzie jak fale 
akustyczne, propagujące wzdłuż prawie 
nieodkształcalnego pola magnetycznego. 
Mała prędkość grupowa tych fal oznacza, że 
fale te nie mogą sprostać energetycznym 
wymaganiom korony słonecznej, choć mogą 
one ogrzewać górne warstwy chromosfery. 
Fale szybkie mogłyby spełnić wymogi ener
getyczne, ale propagując w kierunku korony 
ulegają one całkowitemu odbiciu wewnętrz
nemu w chromosferze. Ponieważ fale 
Alfvena nie ulegają całkowitemu odbiciu i 
spełniają wymogi energetyczne, uważa się je 
za potencjalne źródło ogrzewania atmosfery 
słonecznej.

Obecnie nie ma powszechnie zaakcepto
wanej jednej teorii ogrzewania atmosfery 
słonecznej. Wynika to częściowo z faktu, że 
każda teoria dotyczy procesów związanych 
z przestrzennymi i czasowymi skalami, któ
rych nie można jeszcze obserwować. Skom
plikowana natura plazmy sugeruje, że szcze
gólny postęp w badaniach możliwy jest 
głównie poprzez symulacje numeryczne.

Różnorodne teorie ogrzewania, wykorzy
stujące koncepcję konwersji energii pola 
magnetycznego w energię termiczną, mogą 
być podzielone na dwie główne klasy róż
niące się skalami czasowymi procesów. Jed
na z tych klas dotyczy quasi-statycznych de-
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formacji pola magnetycznego spowodowa
nego powolną konwekcją (przez powolne 
(szybkie) procesy rozumiemy tutaj takie pro
cesy, których skale czasowe są mniejsze 
(większe) niż czasy związane z propagacją 
fal Alfvena). Ogrzewanie plazmy jest wyni
kiem uwolnienia części energii magnetycz
nej zawartej w naprężeniach. Druga klasa 
dotyczy fal MHD, które generowane są przy 
podstawach pętli magnetycznych przez 
szybkie ruchy konwekcyjne związane z gra
nulami. Dyssypacja fal odbywa się poprzez 
tzw. miksowanie się faz oraz rezonansową 
absorpcję fal powolnych i fal Alfvena. Mie
szanie się faz jest możliwe, ponieważ różne 
powierzchnie magnetyczne pętli posiadają 
własną częstotliwość, co jest konsekwencją 
radialnych zmian gęstości masy i pola mag
netycznego. Duże różnice w fazach pomię
dzy sąsiednimi powierzchniami prowadzą 
do dużych gradientów pola i w konsekwen
cji do silnej dyssypacji. Rezonansowa ab
sorpcja, której idea została wprowadzona w 
1978 roku przez I o n s o n a, pojawia się w 
przypadku, kiedy podstawy pętli drgają ru
chem wymuszonym przez granulację i ich

częstotliwość drgań równa się charaktery
stycznej częstotliwości pewnej powierzchni 
magnetycznej. Akumulacja energii drgań 
przy rezonansowej powierzchni prowadzi 
do bardzo zlokalizowanych oscylacji oraz 
do silnej dyssypacji. Dyssypacja fal Alfvena 
przez mieszanie się faz i rezonansową absor
pcję, zależy od ilości energii, która jest do
starczona przez ruch podstaw pętli. Okazuje 
się, że ilość ta jest wystarczająca do ogrzania 
korony.

Wiadomo jest, że w przypadku braku efe
któw dyssypacyjnych, liniowe fale MHD 
propagując przez ośrodek niejednorodny 
wykazują dwa rodzaje osobliwości, tzw. 
osobliwość Alfvena i osobliwość powolną. 
Wpływ owych osobliwości na propagację 
fal był szeroko dyskutowany w kontekście 
badań ogrzewania plazmy w procesie fuzji i 
pętli korony słonecznej. Opis perturbacji w 
pobliżu osobliwości wprowadza drastyczne 
przestrzenne zmiany prędkości zaburzenia. 
Dlatego też dyssypacja, chociaż zaniedby
wana gdzie indziej, odgrywa decydującą ro
lę w pobliżu osobliwości powodując ogrze
wanie plazmy.

Henryk Chrupała -  Chorzów

CZTERDZIESTOLECIE OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ

Dokument powołujący do życia w 1958 
roku olimpiadę astronomiczną wymienia 8 
osób, które weszły w skład komisji organi
zującej pierwszą olimpiadę. Tworzyli ją: 
mgr Andrzej B a ł a ,  inż. Władysław G e i s - 
1 e r, Marian M i e l e c k i ,  mgr Maria P a ń 
k ó w ,  prof, dr Józef P i e t e r, Tadeusz S t o 
k ł o s a ,  Wacław S z y m a ń s k i  i mgr An
drzej W a 1 a w s k i. Komisję powołał inicja
tor olimpiady, a później gorący jej propaga
tor i wieloletni przewodniczący, ówczesny 
dyrektor Planetarium Śląskiego -  doc. dr Jó

zef S a ł a b u n.
Tę pierwszą olimpiadę astronomiczną 

przeprowadzono w roku szkolnym 1957/58. 
Działały już wtedy olimpiady matematycz
na, fizyczna i chemiczna.

W tamtych latach mieliśmy siedmoletnią 
szkołę podstawową i czteroletnią szkołę 
średnią. I Olimpiada Astronomiczna była 
adresowana do młodzieży klas jedenastych 
Kuratorium Katowickiego.

Jak widać była to impreza lokalna, finan
sowana przez lokalne władze oświatowe.
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Tak pozostało przez długie lata -  do 1990 r. 
-  mimo iż już  druga olim piada astronom icz
na znacznie rozszerzyła swój zasięg, a szó
stą, z roku szkolnego 1962/63 m ożna już  uz
nać za ogólnopolską. Organizowanie im pre
zy ogólnopolskiej pochłaniało sporo pienię
dzy. Stąd ciągła walka o budżet olim piady w 
Katowicach i mniej lub bardziej udane próby 
pozyskania na własną rękę pomocy finanso
wej lub rzeczowej w innych wojewó
dztwach. M ieliśm y ich wtedy 17.

Pamiętam z tam tych lat ciągłe nieporozu
mienia dotyczące nagród fundowanych 
przez instytucje z województw, których ucz
niowie uczestniczyli w olimpiadach. W ię
kszość fundatorów żądała przekazywania 
nagród ich własnym uczniom. Gdyby te żą
dania spełnić nagrody zależałyby od zasob
ności i hojności ofiarodawców i nie miałaby 
nic wspólnego z osiągnięciami uczestników 
naszej olim piady. Byłoby to wysoce nie
pedagogiczne i niesprawiedliwe. Z różnym 
skutkiem próbowano tłum aczyć to sponso
rom, a później ...niezależnie od ich stanowi
ska, dokonywano sprawiedliwego podziału 
nagród.

Jury konkursowem u pierwszych olim 
piad przewodniczył profesor Eugeniusz 
R y b k a ,  który z olim piadą astronom iczną 
związał się do końca życia.

W pierwszym etapie pierwszej olimpiady 
wzięło udział 189 uczniów. Do drugiego eta
pu zakwalifikowano 89 uczestników, nato
miast w finale uczestniczyło 14 uczniów. 
Pod względem liczby uczestników była to 
więc olim piada bardzo podobna do czter
dziestej. Jedynie finał był skromniejszy.

M ają obydwie olim piady inny element 
wspólny, na który zwrócił uwagę obecny se
kretarz naukowy olim piady Pan Jacek 
S z c z e p a n i k .  Jest nim Homer!

Wiatrem wesoły, boski Odys rozpiął Ża
gle. Siedząc przy rudlu wprawnie sterował, 
a sen nie pada ł na powieki. Patrzył w P leja

dy i późno zachodzącego Wolarza i w 
Niedźwiedzicę, którą też zowią Wozem: ona 
się w miejscu obraca i śledzi Oriona, a je d y 
na z gw iazd nie kąpie się w Okeanie. Naka
zała mu Kalipso arcyboska, by prując morze 
Niedźwiedzicę m iał po  lewej ręce.

Tekst ten znajduje się w zestawach zadań 
i I i XL Olimpiady Astronomicznej. W  XL 
Olim piadzie Astronomicznej znalazł się 
wśród zadań zawodów II stopnia, za sprawą 
Pani dr Ewy K u c z a w s k i e j  z W SP w 
Krakowie, która tekst zadania zaproponowa
ła, a w pierwszej olim piadzie -  w zestawie 
zadań finałowych.

W obydwu olim piadach znalazły się też 
aktualne komety. Ósme pytanie finałowe 
pierwszej olimpiady brzmiało:

Podaj nazwy jasnych komet obserwow a
nych u nas w roku 1957, natomiast w finale 
czterdziestej olim piady uczestnicy dokony
wali obserwacji komety Hale-Bopp, rozw ią
zując zadanie obserwacyjne.

M yślę, że na tym kończą się podobień
stwa między tymi dwiem a odległymi olim 
piadami astronom icznymi. O lim piada ciągle 
ewoluowała zm ieniając zasady organizacyj
ne, liczbę i tem atykę zestawów zadań, ich 
stopień trudności i stopień dostosowania do 
problem atyki współczesnej. Ewoluowały 
też programy szkolne. Pierwszą olimpiadę 
można nazwać olim piadą przedmiotową, bo 
astronom ia była wtedy przedmiotem na
uczania, jubileuszow a olim piada nie m a już 
pełnego odpowiednika w przedmiotach na
uczania szkoły średniej i dlatego m ożna ją  
nazwać olim piadą specjalistyczną lub inter
dyscyplinarną. Tem atyka astronom iczna za
chow ała się dziś jedynie w program ach na
uczania fizyki i geografii.

Finał pierwszej olim piady miał bardzo 
stresujący dla jego uczestników charakter. 
Odbył się on z udziałem publiczności w for
mie imprezy estradowej transmitowanej 
przez Rozgłośnię Polskiego Radia w Kato-
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wicach. Uczestnicy zawodów III stopnia od
powiadali przed mikrofonami na 17 pytań 
finałowych. Oczywiście nie miały one cha
rakteru trudnych teoretycznych zadań obli
czeniowych -  były to krótkie pytania, na któ
re trzeba było odpowiedzieć słownie i odpo
wiedzi słownie uzasadnić.

Zwycięzcą tych zawodów został Adam 
K r ó t k i ,  uczeń XI klasy Liceum Ogólno
kształcącego w Zabrzu.

Liczba uczestników nowo powstałej 
olimpiady astronomicznej z roku na rok ros
ła. Maksymalną liczbę uczniów zgłoszonych 
do pierwszego etapu zanotowano w IV olim
piadzie, której zwycięzcą został późniejszy 
wieloletni sekretarz Zarządu Głównego 
PTMA -  dr Henryk B r a n c e w i c z .  W 
olimpiadzie tej startowało 775 uczniów, tyl
ko nieco mniej niż obecnie w olimpiadzie 
fizycznej.

Tak duża liczba uczestników nigdy się już 
nie powtórzyła. Trzeba jednak pamiętać, że 
pierwsze cztery olimpiady nazywano astro- 
nomiczno-geograficznymi, z uwagi na nasy
cenie tematyką z zakresu astronomicznych 
podstaw geografii, a w rekordowej pod 
względem frekwencji olimpiadzie czwartej 
wręcz wyodrębniono sekcję geograficzną. 
To właśnie w niej uczestniczyło aż 668 ucz
niów, podczas gdy w sekcji astronomicznej 
-za ledw ie  107.

Najmniejszą frekwencję zanotowano w 
olimpiadzie trzynastej, bo zgłosiło się do 
niej zaledwie 60 uczestników. Olimpiada ta 
była organizowana w roku szkolnym 
1969/70, w którym nie było klas matural
nych, po wcześniejszej reformie wprowa
dzającej ośmioklasową szkołę podstawową. 
Wszyscy uczestnicy XIII Olimpiady Astro
nomicznej byli uczniami klas młodszych.

Do 1968 roku uczestnikom olimpiad 
astronomicznych nie przysługiwały żadne 
przywileje, chociaż mieli je  uczniowie star
tujący w innych olimpiadach przedmioto

wych. Ograniczone uprawnienia zostały 
przyznane dopiero od 1969 roku. Pierwszą 
olimpiadą astronomiczną, w której przywi
leje zrównano z uprawnieniami uczestników 
innych olimpiad, była olimpiada XXII zor
ganizowana w roku szkolnym 1978/79.

Wspomniałem na wstępie dwa wielce za
służone dla olimpiady astronomicznej na
zwiska -  wieloletniego dyrektora planeta
rium, docenta Józefa Sałabuna i znanego au
tora licealnych i akademickich podręczni
ków astronomii -  profesora Eugeniusza 
Rybkę, z którym w olimpiadzie astronomi
cznej przez wiele lat miałem przyjemność 
współpracować.

Nie można również pominąć innych 
osób, które w sposób znaczący odbiły swoje 
piętno na olimpiadzie.

Wiele czasu poświęcił olimpiadzie wielo
letni jej sekretarz naukowy Marek S z c z e 
p a ń s k i .  Przyszedł do Planetarium w poło
wie lat siedemdziesiątych, tuż po ukończe
niu studiów astronomicznych i z uporem za
jął się zmianami w olimpiadzie. A był do 
tego dobrze przygotowany. Miał jeszcze 
świeżo w pamięci okres szkoły średniej, 
własne uczestnictwo we wszystkich trzech 
etapach olimpiady i był wyposażony w wie
dzę profesjonalnego astronoma. Z olimpiadą 
naszą związany jest do dzisiaj.

Inicjator i twórca olimpiady astronomicz
nej -  docent Józef Sałabun przewodniczył 
jej komitetowi głównemu do końca swego 
życia. Od 1973 do 1976 roku olimpiadę pro
wadziła dr Maria Pańków. Później, w latach 
1976 -  1990, komitetowi przewodniczył ni
żej podpisany. W 1990 roku z wielkim po
żytkiem dla olimpiady udało się namówić 
Pana profesora Józefa S m a k a do objęcia 
tej funkcji. Od roku 1994 przewodnictwo 
przejął Pan profesor Jerzy K r e i n e r, który 
pełni tę funkcję do dzisiaj, poświęcając wie
le czasu olimpiadzie osobiście i skutecznie 
zachęcając wszystkich swoich współpra-



144 U R A N IA 5/97

cowników do merytorycznej pomocy olim
piadzie. A czym ona jest dla organizatorów 
olimpiady wie każdy, kto choć raz stanął 
przed koniecznością opracowania choćby 
kilku niepublikowanych, oryginalnych za
dań na konkurs, który trwa od lat, a obejmuje 
na poziomie szkoły średniej stosunkowo 
skromny zakres tematyczny.

Od samego początku olimpiada astrono
miczna jest organizowana przez Planetarium 
Śląskie w Chorzowie. Obecnie olimpiadą 
kieruje komitet główny w składzie: prof, dr 
hab. Jerzy K r e i n e r -  przewodniczący 
KG, dr Henryk C h r u p a ł a  -  wiceprze
wodniczący KG, mgr Jacek S z c z e p a n i k  
-  sekretarz naukowy, dr Henryk B r a n c e -  
w i c z, prof, dr hab. Wojciech D z i e m b o 
ws k i ,  prof, dr hab. Janusz G i 1, mgr Józef 
G r e u p n e r ,  prof, dr hab. Hieronim H u r - 
ni  k, dr Cecylia I w a n i s z e w s k a ,  mgr 
Grzegorz K o n d r a t ,  prof, dr hab. Józef 
S m a k ,  mgr Marek S z c z e p a ń s k i ,  dr 
Krzysztof Z i o ł k o w s k i .

Dużą pomoc dla olimpiady stanowią wie
loletni jej sponsorzy. Niezawodnym funda
torem nagród dla olimpijczyków było i jest 
Polskie Towarzystwo Miłośników Astrono
mii. Atrakcyjność nagród znacznie wzrosła,

gdy dla najlepszych zaczęła fundować swoje 
wyroby firma Uniwersał. W przeszłości 
współwłaściciel firmy Pan Jacek U n i w e r 
sa ł ,  również przeszedł przez magiel olim
piady. Od 7 już lat laureaci olimpiady stają 
się posiadaczami teleskopów tej firmy. Dużą 
pomocą dla olimpiady jest także znaczące 
wsparcie finansowe Polskiej Akademii Na
uk. Pomagają również inni. Wspomnieć tu 
należy zawsze życzliwe redakcje Uranii, Fi
zyki w Szkole, Postępów Astronomii udostę
pniających łamy swoich czasopism, VIII Li
ceum Ogólnokształcącego im. Marii Skło- 
dowskiej-Curie w Katowicach, gdzie mamy 
nieodpłatnie udostępniane sale, czy Fundacji 
Stefana Batorego, która znacząco wsparła fi
nansowo XXXVIII Olimpiadę Astronomi
czną.

Nie sposób wymienić wszystkich instytu
cji i nazwisk, które w okresie czterdziestu lat 
olimpiady brały udział w jej realizacji lub ją 
wspomagały. Wszystkim należą się słowa 
podziękowania, bo dzięki nim olimpiada 
trwa i uformowała się w obecnym kształcie, 
a wielu młodym pasjonatom astronomii po
zwala sprawdzać swoją wiedzę i umiejętno
ści, zaś niektórych inspiruje do późniejszych 
astronomicznych badań naukowych.

KĄCIK OLIMPIJCZYKA

XL Olimpiada Astronomiczna

W początku marca br. po raz czterdziesty 
rozstrzygnięto coroczną olimpiadę astrono
miczną uczniów szkół średnich. Finałowe 
zawody rozegrano w dniach 7 i 8 marca w 
grupie 19 najlepszych młodych miłośników 
astronomii, wyłonionych we wcześniej
szych eliminacjach. W tym gronie znalazło 
się pięciu uczestników finału ubiegłorocznej 
olimpiady, poprawiając w większości swoje 
poprzednie lokaty.

Nieco uroczyściej niż zwykle przebiegała 
ceremonia zakończenia tegorocznej olim
piady, w niedzielę 9 marca w Planetarium 
Śląskim. Czterdziestolecie stało się okazją 
do wspomnień. W referacie „Co nowego w 
astronomii” prof. Józef S m a k  opowiedział 
m.in. o obecnych pracach niegdysiejszych 
laureatów olimpiady astronomicznej. Pier
wsze olimpiady, organizowane od początku 
przez chorzowskie planetarium, wspominał 
jego dyrektor, dr Henryk C h r u p a ł a .  Po 
okolicznych wystąpieniach nadeszła najbar-
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dziej oczekiwana chwila -  ogłoszenie wyni
ków.

Zwycięzcą XL Olimpiady Astronomicz
nej i laureatem I nagrody został Jarosław 
S t e p h a n ,  uczeń IV klasy VI Liceum 
Ogólnokształcącego im. J. i J. Śniadeckich w 
Bydgoszczy.

Kolejni laureaci to:
II miejsce -  Artur W i r o w s k i z II kl. I 

L.O. im. M. Kopernika w Łodzi,
III miejsce -  Paweł Z i m n o w o d z k i  z 

V kl. Zespołu Szkół Zawodowych we Wło
dawie,

IV miejsce -  Radosław S m o l e c  z II kl. 
II L.O. im. Jana III Sobieskiego w Grudzią
dzu,

V miejsce -  Paweł P i e t r u k o w i c z  z 
IV kl. II L.O. im. M. Skłodowskiej-Curie w 
Gorzowie Wlkp.

Trzema wyróżnieniami tytułem finalisty 
zostali uhonorowani:

Radosław P i o r -  IV kl. I L.O. im. Bole
sława Chrobrego w Grudziądzu (VI), Paweł 
K a m p c z y k -  IV kl. IV L.O. im. Bolesła
wa Chrobrego w Bytomiu (VII) i Mariusz 
R o s z a k -  IV kl. I L.O. im. J. Śniadeckiego 
w Siemianowicach Śl. (VIII).

Na dalszych miejscach uplasowali się, w 
kolejności alfabetycznej: Szymon A d a 
m a  1 a -  III kl. L.O. w Skierniewicach, To
masz B o s k o  -  II kl. L.O. w Radzyniu 
Podl., Waldemar B u r z y c h -  III kl. I L.O. 
w Giżycku, Maciej C z a p n i k  -  II kl. XIV 
L.O. we Wrocławiu, Maciej D e m i a n o -  
w i c z -  III kl. IV L.O. w Olsztynie, Piotr 
F i t a  -  III kl. L.O. w Lututowie, Jarosław 
G r o 1 i k -  III kl. L.O. w Wadowicach, Bart
łomiej K o z a k o w s k i  — IV kl. Zesp. Szkół 
Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy, 
Rafał K u ś  -  IV kl. L.O. w Skierniewicach, 
Robert W a r c h o ł  -  III kl. I L.O. we Włoc
ławku, Mariusz W i ś n i e w s k i  -  V kl. Te
chnikum Łączności w Warszawie.

Laureaci tegorocznej, jubileuszow ej olimpiady astronomicznej 
przy pomniku M ikołaja Kopernika, patrona Planetarium 
Śląskiego. Od lewej: Paweł Zimnowodzki, Artur W irowski, 
Jarosław  Stephan, Radosław Smolec i Paweł Pietrukowicz.
Fot. G. Sowa

Pierwszy zestaw zadań olimpiady naj
wcześniej opublikowano w Uranii (4/96), a 
także w Postępach Astronomii i w Fizyce w 
Szkole. We wrześniu dotarły one do szkół, w 
formie afisza, wraz z informacjami regu
laminowymi. Tematyka pierwszej serii obej
mowała, jak zwykle, zarówno zadania teore
tyczne jak i opisowe. Przypominamy je  w 
skrócie: w ślad za XVII-wiecznym astrono
mem J. Richerem, z różnicy chodu zegara 
wahadłowego w Paryżu i Gujanie, wyciąg
nąć wnioski odnośnie kształtu Ziemi; obli
czyć odpowiednik stałej słonecznej dla nie
dawno odkrytej planety obiegającej gwiazdę 
51 Peg; na podstawie przytoczonej efemery
dy komety Hale’a-Boppa określić warunki 
jej widoczności w Polsce; omówić poznane 
z literatury efekty misji Galileo w pobliże 
Jowisza.
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Nadesłanie rozwiązań trzech wybranych 
zadań pierwszej serii stanowi warunek przy
stąpienia do olimpiady. W ym aganie to speł
niło 175 uczniów, do których w końcu 
października przesłano kolejne cztery zada
nia pierwszego etapu. Tym razem należało: 
określić maksymalny czas trwania całkow i
tego zaćm ienia Słońca przy obserwacji z le
cącego samolotu; oszacować masę G alakty
ki na podstawie krzywej rotacji Drogi M le
cznej; przeprowadzić dyskusję czasu spadku 
bryłki m aterii w polu grawitacyjnym czarnej 
dziury; analizując fragment Odysei Homera 
określić porę roku, w jakiej m iała miejsce 
opisywana tam m orska podróż Odysa.

Ostatnie z zadań nawiązywało tem atycz
nie do pierwszej olimpiady astronomicznej 
w 1958 roku, podczas której wykorzystano 
ten sam fragment tekstu, jednak z polece
niem określenia kierunku żeglugi.

Również z drugiej serii należało wybrać 3 
dowolne zadania. W raz z nimi należało tak
że przesłać wyniki zadania obserwacyjnego, 
wybranego spośród propozycji przedstawio
nych już w afiszu. Polegały one na: przepro
wadzeniu i opracowaniu obserwacji jesien
nych zaćmień -  Księżyca, z 26/27 września 
lub Słońca, 12 października; wyznaczeniu w 
oparciu o własne obserwacje planetoidy Ju
no  jej toru i jasności albo też przeprowadze
niu i udokumentowaniu innych własnych 
obserwacji astronomicznych.

N a podstawie oceny rozwiązań zadań obu 
serii I etapu i zadania obserwacyjnego wyło
niono 79 uczestników drugiego etapu. Za
wody II stopnia przeprowadzono 11 stycznia 
w dwóch ośrodkach: we W łocławku, dla 
uczniów z północnej i centralnej Polski oraz 
w Katowicach -  dla południowej części kra
ju.

W  ograniczonym do 4 godzin czasie i pod 
okiem komisji należało rozwiązać kolejne 
cztery zadania teoretyczne: oszacować m ini
malną odległość dla jakiej, wobec wzaje

mnych oddziaływań grawitacyjnych między 
galaktykami, ma sens pom iar stałej H uble’a; 
obliczyć jasności absolutne składników Ca- 
pelli, znając różnicę i sum aryczną jasność 
obserwowaną obydwu gwiazd składowych; 
wyznaczyć współrzędne geograficzne m iej
sca obserwacji satelity analizując wykres 
zaobserwowanej jego  prędkości radialnej w 
funkcji czasu; wymienić zjawiska, jakich nie 
m oglibyśmy obserwować gdyby Ziemi nie 
okrążał Księżyc.

Ten etap eliminacji okazał się pomyślny 
już  tylko dla 19 najlepiej przygotowanych 
uczniów. To oni rozegrali finałowy etap ry
walizacji, rozwiązując kolejne, ostatnie 
sześć problem ów teoretycznych i praktycz
nych.

Pierwsze z zadań finałowych wymagało 
zaplanowania obserwacji fotograficznych 
sprawdzających pewne niekompletne donie
sienie o odkryciu nieznanego obiektu w 
Układzie Słonecznym. Również drugie za
danie ograniczało się do naszego układu pla
netarnego -  należało wskazać planetę, na 
której m ożliwa jest obserwacja wschodu 
Słońca w zachodniej stronie nieba tuż po za
chodzie i określić maksymalną wysokość 
Słońca nad horyzontem w takiej sytuacji. W 
trzecim zadaniu połączono dwa zagadnienia 
-obserw ac ję  komety H ale’a-Boppa, która w 
piątkowy wieczór zaprezentowała się wyjąt
kowo okazale oraz korektę danych dotyczą
cych konfiguracji planet względem Słońca, 
zamieszczonych w Kalendarzu Astronom i
cznym na rok 1997 T. Sciężora i J. Płeszki.

W  zadaniu praktycznym, w ykorzystują
cym projekcję nieba w planetarium, zapre
zentowano zmiany wyglądu nieba obserwo
wane ze sztucznego satelity podczas dwóch 
odległych w czasie jego obiegów, wymaga
jąc określenia płaszczyzny orbity i wysoko
ści satelity nad Ziem ią oraz daty odtwarza
nej sytuacji.
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Ostatnie dwa zadania finałowe miały te
matykę astrofizyczną. Należało określić mi
nimalną odległość wiązki światła od socze
wki grawitacyjnej o danej masie i odległości, 
znając odległość źródła światła i rozmiary 
jego obrazu, a także, w oparciu o model Ein
steina -  de Sitera, oszacować odległość mię
dzy kwazarem a obiektem wytwarzającym 
widmo absorpcyjne na tle widma kwazara.

Spośród 21 zadań przygotowanych na po
szczególne etapy eliminacji, najwytrwalsi 
musieli rozwiązać 17. Ich wiedza została 
uhonorowana dyplomami i nagrodami, 
ufundowanymi m.in. przez Polskie Towa
rzystwo Miośników Astronomii i Zakład 
Budowy Teleskopów Uniwersał z Żywca.

Dla wszystkich były zestawy książek i ka
lendarze astronomiczne Planetarium Ślą
skiego. Laureaci otrzymali ponadto telesko
py Uniwersał i roczną prenumeratę Uranii. 
Zwycięzca olimpiady stał się właścicielem 
„szukacza komet” 150/900 mm, zaś pozosta
li laureaci otrzymali poręczne teleskopy 
70/550 mm.

Kończąc czterdziestą olimpiadę organi
zatorzy już przygotowują kolejną, XLI 
Olimpiadę Astronomiczną, inaugurującą 
piąte dziesięciolecie tej imprezy. Zadania 
pierwszej serii I etapu nowej olimpiady znaj
dą czytelnicy w jednym z najbliższych nu
merów Uranii.

Jan Desselberger

KRONIKA

Teleskop kosmiczny a sprawa polska

W maju odwiedził Polskę prof. Charles 
Robert O ’ D e l l  -  człowiek, któremu pol
ska astronomia zawdzięcza swój obecny 
rozkwit, żywa legenda Centrum Astronomi
cznego w Warszawie.

Kiedy zbliżała się 500 rocznica urodzin 
Mikołaja Kopernika, prof. O ’Dell został 
członkiem powołanego w USA przez ame
rykańską National Science Foundation 
(NSF) Komitetu Obchodów tej rocznicy. Jak 
łatwo się domyślić różne były amerykańskie 
pomysły jak uczcić pamięć wielkiego astro
noma -  dzięki jednak O ’Dellowi nie skoń
czyło się np. na budowie pomnika, ale udało 
się przeznaczyć znaczne „rocznicowe” fun
dusze na wsparcie rozwoju astronomii w 
Polsce (dokładniej -  NSF przyznała Polskiej 
Akademii Nauk grant na budowę Centrum 
Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika, a 
National Academy of Science oraz amery
kańskie środowiska polonijne ufundowały

dla tego Centrum komputer PDP 11/45). 
Dzięki staraniom prof. O ’Della (ze strony 
amerykańskiej) oraz grupy astronomów 
warszawskich (W. Krzemiński, B. Paczyń
ski, J. Smak) w 1973 roku wmurowano ka
mień węgielny pod dzisiejszy CAMK, a 
„już” w 1978 roku budynek był gotowy do 
zasiedlenia. Integralną jego częścią jest hotel 
co umożliwiło prowadzenie od samego po
czątku istnienia Centrum szeroko zakrojonej 
współpracy z zagranicą (zarówno ze wscho
dem jak i z zachodem -  co w tamtych cza
sach było bardzo trudno wykonalne). Ponad
to posiadanie PDP pozwoliło na znaczne 
rozwinięcie możliwości badawczych pol
skich astronomów ze wszystkich ośrodków. 
Do dziś w sali, gdzie kiedyś stał ten kompu
ter, wisi zdjęcie prof. O ’Della -  pracownicy 
CAMKu mają świadomość, że jest to nasz 
prawdziwy dobroczyńca. Dowodem na to, 
że docenione zostały jego zasługi dla całego 
środowiska astronomicznego było przyzna
nie swego czasu prof. O ’Dellowi tytułu Ho-
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norowego Członka Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego. W bieżącym roku Zgro
madzenie Ogólne PAN wybrało go ponadto 
na Członka Zagranicznego Polskiej Akade
mii Nauk.

Prof. O ’Dell znacznie większy wkład 
wniósł -  i stale wnosi -  do astronomii świa
towej. Od początku lat 70-tych kierował ca
łością programu przyszłego teleskopu kos
micznego obecnie zwanego teleskopem 
Hubbl’a lub HST. Jako tzw. project scientist 
z powodzeniem wykazał się dalekowzro- 
cznością w planowaniu aparatury jaka po
winna się znaleźć na orbicie. Od kilkunastu 
lat pracuje jako profesor astrofizyki w Rice 
University i aktywnie korzysta z wyników 
HST. Jest światowym specjalistą od mgła
wic gazowych różnych typów -  już w latach 
sześćdziesiątych zajmował się mgławicami 
planetarnymi (wyznaczył skalę odległości 
do tych obiektów, określił podstawowe para
metry fizyczne samych mgławic oraz ich ją 
der). Obecnie jego zainteresowania skupiają 
się na Mgławicy Oriona (patrz zdjęcie na 
pierwszej stronie okładki) -  w tym szczegól
nym obszarze dzięki wspaniałym zdjęciom z 
teleskopu kosmicznego można badać proce
sy gwiazdotwórcze, dyski pyłowe i rodzące 
się (najprawdopodobniej) w nich planety. 
Używany już termin „proplydy” (od ang. 
protoplanetary disc) jest zresztą także autor
stwa O’Della.

Zamieszczony dziś obraz uzyskał O ’Dell 
składając 45 niezależnych zdjęć drobniej
szych fragmentów nieba otrzymanych ory
ginalnie (między styczniem 1994 a marcem

1995) w barwach niebieskiej, zielonej i czer
wonej. Dzięki temu możemy zobaczyć jak 
wyglądałaby mgławica dla kogoś, kto -  ma
jąc oczy podobne do naszych -  mieszkałby 
w jej pobliżu.

Wielka Mgławica w Orionie jest miesza
niną około 99% gorącego gazu i 1% pyłu. 
Widać ją  na niebie (choć niewyraźnie) nawet 
gołym okiem w tzw. mieczu Oriona -  odleg
ła od nas o około 1500 lat świetlnych wido
czna jest tam tylko jako rozmyty obłoczek. 
Zauważalne w niej przez mały instrument 4 
(najmasywniejsze i najjaśniejsze) gwiazdy 
znajdują się w środku obrazka i oświetlają 
obszar, w którym znajduje się około 700 in
nych gwiazd w różnym wieku a więc na róż
nych etapach ewolucji. Z niektórych z rela
tywistyczną prędkością wyrzucane są strugi 
gazu -  dżety, widoczne na zdjęciu jako za
kręcone pętelki z supełkami (te ostatnie to 
miejsca o wyraźnie większej gęstości). Wo
kół innych gwiazd widać protoplanetarne 
dyski otaczające jak obwarzanek gwiazdę 
centralną. Rzecz jasna zamieszczony obra
zek jest tylko drobniutkim fragmentem pra
cy prof. O ’Della -  służy jako ilustracja teo
retycznych, skomplikowanych badań gazo- 
dynamicznych. Ale akurat te badania dają 
się w sposób wyjątkowo malowniczy zilu
strować i są fascynujące -  do tego stopnia, że 
w grudniowym numerze National Geogra
phic z 1995 roku ukazał się duży artykuł 
podsumowujący osiągnięcia prof. O ’Della. 
Zamieszczone zdjęcie jest tylko małą „rekla
mówką” badań astrofizycznych.

MSK

ASTRO-BIT
Ireneusz Włodarczyk 
ul. Rewolucjonistów 15/13  
42-500 BĘDZIN

Programy komputerowe, algorytmy, katalogi i inne materiały astronomiczne
KUPNO-SPRZEDAŻ
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OBSERWACJE

Obserwacje komet w drugiej połowie 
1996 roku w Sekcji Obserwatorów 
Komet PTMA

Rok 1996 był wyjątkowo urodzajny w ko
mety. Z początkiem roku obserwowaliśmy 
komety: C/1995Y1 (Hyakutake), C/1996B1 
(Szczepański) i przede wszystkim wspaniałą 
kometę C/1996B2 (Hyakutake). Druga poło
wa roku była równie obfita. Obserwowali
śmy wtedy komety 22P/Kopff, C/1996N1 
(Brewington), C/1996Q1 (Tabur), a jedno
cześnie stosunkowo dużą jasność osiągnęła 
już kometa C/199501 (Hale-Bopp).

Obserwacje komety krótkookresowej 
22P/Kopff

W okresie wakacyjnym 1996jedyną „pla
nowaną” kometą była kometa krótkookreso
wa 22/Kopff, obiekt niezbyt efektowny, lecz 
tym razem położony bardzo korzystnie w 
stosunku do Ziemi (to położenie można na
zwać „Wielką Opozycją” komety Kopffa).

Kometa 22P/Kopff została odkryta przez 
Augusta K o p f f a  23 stycznia 1906 roku 
jako bardzo słaby, rozmyty obiekt l l m. Jej 
okresowy charakter został stwierdzony nie
zależnie przez E b e 11 a (Kilonia, Niemcy), 
oraz C r a w f o r d a  i C h a m p r e u x  
(Kalifornia, USA) w połowie września 1906. 
W czasie ponownego powrotu, w latach 
1912 -  13 kometa nie była obserwowana w 
związku z niekorzystnym usytuowaniem na 
orbicie. Ponownie została znaleziona w 
1919 r. i od tego czasu jest obserwowana 
przy każdym powrocie.

Po kilku powrotach, w czasie których jas
ność maksymalna nie przekroczyła 10.5m, w 
1945 r. kometa osiągnęła jasność 8.5m. Było 
to związane z przejściem komety w pobliżu 
Jowisza w latach 1939 -  1945. Odległość 
peryhelium komety zmalała z 1.68 j.s. do

1.50 j.s., a okres obiegu z 6.54 do 6.18 roku.
Powrót w 1951 roku był wyjątkowy. W 

momencie odkrycia 12 kwietnia jasność ko
mety była słabsza o trzy magnitudo od prze
widywanej, i pozostała taką przez kilka ko
lejnych miesięcy. Jednak w momencie przej
ścia przez peryhelium pod koniec paździer
nika kometa nagle pojaśniała o 2m do jasno
ści 10.5m. Gdy była ostatni raz obserwowana 
29 listopada, nadal miała jasność 11.5m.

Kometa przeszła bardzo blisko Jowisza w 
1954 r., co spowodowało wzrost odległości 
peryhelium do 1.52 j.a. i okresu obiegu do 
6.31 roku. Chociaż były to niewielkie zmia
ny, jednak spowodowały duże zmiany para
metrów kątowych orbity komety.

W czasie obecnego powrotu kometa zo
stała odkryta 30 listopada 1994 r. przez C.W. 
H e r g e n r o t h e r a  (USA) na zdjęciach 
otrzymanych przez S.M. L a r s o n a  za po
mocą 1.5 m teleskopu Obserwatorium Cata
lina. W momencie odkrycia kometa miała 
jasność 22.8m.

Powrót komety 22P/Kopff w roku 1996 
był czternastym z kolei powrotem od czasu 
odkrycia. W peryhelium kometa 22P/Kopff 
podchodzi do Słońca na odległość 1.580j.a., 
w aphelium oddala się na odległość 5.349 
j.a., przy okresie obiegu 6.45 roku. Płaszczy
zna orbity komety 22P/Kopff jest nachylona 
do płaszczyzny ekliptyki pod kątem 4.7°. W 
trakcie obecnego powrotu w pobliże Słońca 
w dniu 2 lipca 1996 r. przeszła przez peryhe
lium, następnie 8 lipca zbliżyła się do Ziemi 
na minimalną odległość 0.5651 j.a.

Kometa Kopffa nie była łatwym obie
ktem obserwacyjnym, głównie z powodu 
stosunkowo niskiego położenia nad hory
zontem. Największą północną deklinację 
równą -15.8° (co w Polsce odpowiada ma
ksymalnej wysokości nad horyzontem około 
24°) osiągnęła dnia 24 maja, kierując się po-
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tem na niebo południowe, gdzie 4 września 
osiągnęła największą deklinację południową 
(-24.2°). W połowie lipca (w czasie najwię
kszej jasności) kometa znajdowała się jedy
nie 20° nad horyzontem.

Sprawozdania z obserwacji komety 
22P/Kopff otrzymaliśmy od zaledwie 10 
członków SOK, którzy wykonali łącznie 68 
ocen jasności, 65 ocen stopnia kondensacji 
oraz 68 pomiarów średnicy otoczki. A oto 
autorzy niektórych „rekordów”:

pierwsza obserwacja (27 V 1996) -  Ja- 
n u s z P ł e s z k a

ostatnia obserwacja ( 6 IX 1996) -  Maciej 
R e s z e l s k i

najdłuższa seria (27 V 1996 -  3 IX 1996) 
-  Janusz P ł e s  z k a

najwięcej nocy obserwacyjnych: 27 -  
Maciej R e s z e l s k i .

Tabela I zawiera nazwiska wszystkich 10 
osób, które nadesłały nam raporty z obser
wacji.

T a b e la  I

Obserwator Miejscowość Użyty sprzęt

Kazimierz Czemis Wilno (Litwa)
L340R120

T250

Łukasz Kuczkowski Osieczna B100

Maciej Kwinta Kraków R80

Mieczysław Paradowski Ludwin M100

Janusz Pteszka Kraków
B66B100

B110

Maciej Reszelski Szamotuły B50 L250

Michał Siwak Burzyn L147B50

Krzysztof Socha Piórków B70

Mariusz Świętnicki Zręcin L250

Tomasz Ściężor Kraków B60

Oznaczenia: B -  Lornetka, R -  refraktor, L -  new
ton, M -  maksutow, T -  schmidt-cassegrain. Licz
by oznaczają średnicę instrumentu w milimetrach.

Przegląd wyników rozpoczniemy od ana
lizy krzywej blasku. Na Rys. l.a  przedsta
wiono postać podstawową krzywej -6 8  oce

ny jasności sprowadzone do standardowej 
średnicy teleskopu 6.84 cm przedstawione 
są w funkcji czasu. W obszarze maksimum 
jasności różnice jasności komety widzianej 
oczyma różnych obserwatorów przekraczają 
lm. Są to stosunkowo nieduże różnice, bio
rąc pod uwagę duży stopień rozmycia kome
ty, i wynikające z tego trudności w ocenie 
jasności. Regułą jest, że im mniejszy jest sto
pień koncentracji otoczki komety (DC), tym 
większy błąd oceny jasności. W każdym ra
zie wyraźnie widać, że maksymalną jasność 
równą w przybliżeniu 8.5m kometa osiągnęła 
około 5 lipca 1996 roku. Należy jednak za
uważyć, że jasność komety była systematy
cznie niższa o około 1,5m od przewidywanej.

Data JD

Rys. 1. a) Krzywa zmian jasności komety 22P/K opff utw orzona 
na podstawie 68 obserwacji wykonanych przez członków Sekcji 
Obserwatorów Komet PTMA, b) jasność komety zredukowana 
do stałej odległości obserwatora od komety (1 AU), oraz 
przedstawiona w funkcji różnicy logarytmów odległości komety 
(r) od peryhelium (ro).
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W celu uchwycenia ogólnego sensu 
zmian blasku komety należy oczyścić krzy
wą blasku z fałszującego wpływu zmiennej 
odległości komety od Ziemi. Robimy to ode
jmując od obserwowanej jasności otoczki 
pięciokrotny logarytm odległości kometa -  
Ziemia, wyrażonej w jednostkach astrono
micznych. Ten zabieg ma sens taki, jak gdy
by pomiary jasności komety były przepro
wadzane w stałej odległości 1 j.a. od niej. 
Zmieniamy również oś odciętych krzywej 
blasku, zastępując datę różnicą logarytmów 
odległości komety od Słońca w danym mo
mencie i odległości komety od Słońca w pe- 
ryhelium. Tak przekształcona krzywa zmian 
blasku pokazana jest na Rys. l.b.

Dopasowano otrzymaną zależność do 
klasycznej formuły:

m = H(0) + 51ogA + 2.5n log r 
gdzie:
m -  jasność obserwowana,
//(O) -  jasność absolutna (1 j.a. od Słońca 

i 1 j.a. od Ziemi),
A -  odległość od Ziemi, 
r -  odległość od Słońca, 
n -  czynnik określający aktywność komety. 
Po dopasowaniu otrzymaliśmy:
H( 0) = 6.4m± 1.6m, 
n = 7 ± 3.
Tak więc kometa Kopffa była kometą o 

dosyć jasnym jądrze. Przypominamy, że 
czynnik n dla większości komet przyjmuje 
się równy od 4.0 do 6.0, tak więc n = l  wska
zuje na kometę aktywną, co jest raczej nie
zwykłe dla komety krótkookresowej. Zgod
nie ze stosowanymi formułami na podstawie 
wartości jasności absolutnej komety można 
wyznaczyć w przybliżeniu średnicę lodowo- 
kamiennego jądra komety. W naszym przy
padku jest ona równa około 10 km, co ozna
cza, że jądro to jest dosyć duże, o średnicy 
podobnej do jądra komety Halleya. Brak ja
kichkolwiek odstępstw od powyższej formu
ły świadczy o tym, że wydzielanie materii z

jądra odbywało się równomiernie.
Pomiar średnicy kątowej głowy komety 

jest dla obserwatora zawsze zadaniem trud
nym, zwłaszcza dla tak rozmytego obiektu, 
jak kometa Kopffa. W naszym przypadku 
wydaje się, że średnica kątowa głowy kome
ty była raczej stała, i nieznacznie przekra
czała 10’ (Rys. 2.a.). Po przeliczeniu średni
cy kątowej na liniową, uwzględniając zmia
ny odległości komety od Ziemi okazało się, 
że średnica liniowa głowy komety była rów
na 300 tys. km. (Rys. 2.b).

Analogicznie, tradycyjnie trudnym zada-

Data 1996
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Rys. 2. a) Zm ienność średnicy kątowej otoczki komety 
22P/K opff w czasie, b) średnica liniowa głowy komety w funkcji 
czasu.

niem jest ocena stopnia kondensacji głowy 
DC. W naszym przypadku należy podkreślić 
niezwykle słabą koncentrację otoczki. W ca
łym okresie obserwacyjnym DC wynosił za-
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ledwie około 1.5, co znacznie utrudniało ob
serwacje komety.

Żaden z SOK-istów nie obserwował war
kocza komety Kopffa.

Podsumowując, należy stwierdzić, że ko
meta 22P/Kopff była obiektem raczej mało 
efektownym.

Obserwacje komety C/1996N1 
(Brewington)

Kometa C/1996N1 Brewington została 
odkryta 4 lipca 1996 roku przez H. B r e 
w i n g  t o n a (USA) za pomocą teleskopu o 
średnicy 20 cm. Po wyznaczeniu elementów 
orbity okazało się, że kometa przejdzie przez 
peryhelium w odległości 0.92 j.a. od Słońca 
3 sierpnia 1996 roku.

W momencie odkrycia kometa znajdowa
ła się w odległości 0.83 j.a. od Ziemi, odda
lając się od niej. W związku z tym, oraz z 
przewidywaną jasnością maksymalną słab
szą od 10m, SOK nie przeprowadził „akcji 
obserwacyjnej”. Tak więc, gdy w środku 
okresu wakacyjnego kometa pojaśniała, ob
serwowało ją  jedynie kilku członków Sekcji 
(m.in. K. C z e r n i s, T. F a j f e r, T. Ś c i ę - 
żor).

12 sierpnia 1996 kometa Brewingtona 
osiągnęła maksymalną jasność 7.6m, znajdu
jąc się wtedy wysoko na wieczornym niebie, 
w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy. 
Przeprowadzone analogiczne, jak powyżej 
rozważania, doprowadziły do wniosku, że 
parametry opisujące kometę miały wartości:

Ho =  8.9m± 0 .3 ra,
n =  10 ± 4 .
Oczywiście, na skutek małej liczby ob

serwacji, wartości te są bardzo niepewne. 
Wydaje się jednak, że jasność absolutna ko
mety pozostała zgodna z przewidywaniami 
(sugerując średnicę jądra na zaledwie około 
3 km), natomiast współczynnik aktywności

był ponad dwa razy większy. Obserwację 
komety ułatwiał fakt, że posiadała ona DC 
równy około 4 (czyli dosyć wysoki), i wy
glądem przypominała gromadę kulistą 
gwiazd, z wyraźnie zaznaczonym brzegiem. 
W związku z powyższym stosunkowo łatwy 
tym razem był pomiar średnicy głowy kome
ty, która wynosiła 4 ’. W przeliczeniu na 
średnicę liniową daje to około 160 tys. km.

Podsumowując, kometa C/1996N1 (Bre
wington) sprawiła miłą niespodziankę, „do
pisując się” do listy komet dostępnych dla 
obserwacji amatorskich w 1996 roku.

Obserwacje komety C/1996Q1 (Tabur)

Kometa C/1996Q1 (Tabur) została od
kryta przez Velio T a b u r a  (Australia) 19 
sierpnia 1996 roku jako obiekt o średnicy 3’ 
i jasności 10m w gwiazdozbiorze Rzeki Ery- 
dan. Paraboliczna orbita komety została wy
znaczona przez B.G. M a r s d e  n a. W pery
helium kometa C/1996Q1 (Tabur) podeszła 
do Słońca na odległość 0.8402 j.a. dnia 3 
listopada 1996 r. Płaszczyzna komety Tabu
ra jest nachylona do płaszczyzny ekliptyki 
pod kątem 73.3°. 30 sierpnia Brian M a r s -  
d e n  zauważył duże podobieństwo orbity 
komety do, pamiętanej przez niektórych 
SOK-istów, komety C /1988 A l (Liller). Pra
wdopodobnie rozpad komety macierzystej 
nastąpił podczas poprzedniego przejścia w 
pobliżu Słońca, czyli około 2900 lat temu. 
Kometa Tabura była stosunkowo łatwym 
obiektem obserwacyjnym, znajdując się wy
soko na porannym niebie.

Sprawozdania z obserwacji komety 
C/1996Q1 (Tabur) otrzymaliśmy od 29 
członków SOK, którzy wykonali łącznie 199 
ocen jasności, 187 ocen stopnia kondensacji, 
189 pomiarów średnicy otoczki oraz 29 ob
serwacji warkocza. A oto autorzy niektórych 
„rekordów”:
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pierwsza obserwacja (4 IX 1996) -  Ma
ciej R e s z e 1 s k i

ostatnia obserwacja (12 XI 1996) -  Ma
ciej R e s z e 1 s k i

najdłuższa seria (4 IX 1996 -  12 X I 1996)
-  Maciej R e s z e 1 s k i

Najwięcej nocy obserwacyjnych: 27 -  
Maciej R e s z e 1 s k i

Tabela 2 zawiera nazwiska 29 osób, które 
nadesłały nam raporty z obserwacji.

Tab. 2

Obserwator Miejscowość Użyty sprzęt

Jarosław Bandurowski Zabrze B50

Franciszek
Chodorowski Kolonia Księżyno L110

Antoni Chrapek Nehrybka R68

Ryszard Cnota Puławy B50 R64

Kazimierz Czemis Wilno (Litwa)
B50 B60 

R120

Oskar Dereń Wałbrzych B50

1 Michał Drahus Kraków B60

|| Tomasz Fajfer Toruń B50

I Marcin Filipek Jerzmanowice B66

[Jarosław Grolik Wożniki B50

Marcin Jarski Obliźniak R50L90

Krzysztof Kida Elbląg B60

Janusz Kosiński Wyszków L150

1 Maciej Kwinta Kraków R80

1 Leszek Marcinek Lublin B50M100

Lesław Materniak Krosno B50

Arkadiusz Olech Pruszcz Gdański B50 B70

Mieczysław Paradowski Ludwin B50

Marek Piotrowski Świdnik L150

Janusz Płeszka Kraków
B50 B66 

B100M350

Maciej Reszelski Szamotuły B50 L250

Michał Siwak Burzyn B50

Ryszard Siwiec Szczecin B50 B60

Krzysztof Socha Kolonia Piórków B70

Jerzy Speil Wałbrzych B50 B80

Konrad Szaruga Telatyn B60

Tomasz Ściężor Kraków B60

Mariusz Świętnicki Zręcin R65 B50

Robert Włodarczyk Częstochowa B40 R50

Oznaczenia: B -  lornetka, R -  refraktor, L -  new
ton, M -  maksutow, T -  schmidt-cassegrain. Licz
by oznaczają średnicę instrumentu w milimetrach.

Przegląd wyników ponownie rozpocznie
my od analizy krzywej blasku. Na Rys. 3.a 
przedstawiono postać podstawową krzywej
-  199 ocen jasności sprowadzonych do 
standardowej średnicy teleskopu 6.84 cm 
przedstawione są w funkcji czasu (usunięto 
kilka punktów znacznie odbiegających od 
pozostałych). Różnice jasności komety wi
dzianej oczyma różnych obserwatorów wy-

Data JO
2450330 2450340 2450350 2450360 2450370 2450300 2450390 2450400

Data 1996

log(r)-k>g(ro)

Rys. 3. a) Krzywa zmian jasności komety C/1996Q1 (Tabur) 
utworzona na podstawie 199 obserwacji wykonanych przez 
członków Sekcji Obserwatorów Komet PTMA, b) jasność 
komety zredukowana do stałej odległości obserwatora od 
komety (1 AU), oraz przedstawiona w funkcji różnicy 
logarytmów odległości komety (r) od peryhelium (ro).
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noszą około 0.5m, co jest bardzo dobrym wy
nikiem przy ocenie jasności komet. 
Wyraźnie widać, że maksymalną jasność 
równą w przybliżeniu 5.5m kometa osiągnęła 
około 11 października 1996 roku. Linia 
przerywana oznacza przewidywaną jasność 
komety, linia ciągła -  dopasowaną do obser
wacji jasność obserwowaną. Wyraźnie wi
dać, że po wyżej wymienionej dacie jasność 
komety zaczęła gwałtownie spadać.

W celu uchwycenia ogólnego sensu 
zmian blasku komety należy oczyścić krzy
wą blasku z fałszującego wpływu zmiennej 
odległości komety od Ziemi. Robimy to ode
jmując od obserwowanej jasności otoczki 
pięciokrotny logarytm odległości kometa -  
Ziemia, wyrażonej w jednostkach astrono
micznych. Ten zabieg ma sens taki, jak gdy
by pomiary jasności komety były przepro
wadzane w stałej odległości 1 j.a. od niej. 
Zmieniamy również oś odciętych krzywej 
blasku, zastępując datę różnicą logarytmów 
odległości komety od Słońca w danym mo
mencie i odległości komety od Słońca w pe- 
ryhelium. Tak przekształcona krzywa zmian 
blasku pokazana jest na Rys. 3.b. Wyraźne 
widoczne jest załamanie tak przedstawionej 
krzywej -  rzeczywista jasność komety za
częła spadać jeszcze przed osiągnięciem pe- 
ryhelium! Zaobserwowano wtedy rozpad 
komety -  obserwowane było jej „rozciągnię
cie” wzdłuż orbity w bardzo słaby ślad o 
małej jasności powierzchniowej. Niezwykłe 
jest to, że rozpad komety zaobserwowano 
jeszcze przed osiągnięciem przez kometę 
maksymalnej aktywności w pobliżu Słońca. 
Prawdopodobnie był to „ciąg dalszy” rozpa
du komety Lillera sprzed 2900 lat.

Dla okresu przed rozpadem dopasowano 
otrzymaną zależność do klasycznej formuły: 

m = H (0) + 51ogA + 2.5n log r

gdzie:
m -  jasność obserwowana,

//(O) -  jasność absolutna (1 j.a. od Słońca 
i 1 j.a. od Ziemi),

A -  odległość od Ziemi, 
r -  odległość od Słońca, 
n -czynnik określający aktywność komety. 
Po dopasowaniu otrzymaliśmy:
H(0) = 7.6m ± 0 .1m, 
n = 3.2 ±0.4.
Oznacza to, że kometa Tabura była kome

tą o raczej słabym jądrze (średnicę jego moż
na ocenić na ok. 6 km), i małej aktywności. 
W czasie rozpadu zarówno //(O) jak i n zmie
niają się, tak więc powyższe rozważania dla 
tego okresu nie mają sensu.

Średnica kątowa głowy komety syste
matycznie rosła, aż do osiągnięcia 1.5’ około 
połowy października (Rys. 4.1). Po przeli
czeniu średnicy kątowej na liniową, uwz-

'  i ' ' 1 1 i 1 ' ' 1 i— ■— '— >— ■ i •— i— ■— i—  
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Rys. 4. a) Zmienność średnicy kątowej otoczki komety 
C/1996Q1 (Tabur) w czasie, b) średnica liniowa głowy komety 
w funkcji czasu.
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ględniając zmiany odległości komety od 
Ziemi okazało się, że średnica liniowa głowy 
wynosiła około 300 tys. km (Rys. 4.b), co 
jest wielkością standardową dla komet.

Stopień kondensacji głowy DC syste
matycznie rósł od około 2 do około 5 (Rys. 
5), czyli był stosunkowo duży, lecz pod ko
niec października, w związku z omawianym 
powyżej rozpadem, spadł do wartości ok. 1.

Niektórzy SOK-iści obserwowali cienki, 
prostoliniowy, plazmowy warkocz komety o 
długości ok. 1 ”, co przy uwzględnieniu odle
głości od Ziemi daje długość liniową ok. 1.5 
min km. Dla porównania, warkocz komety 
C/1996B2 (Hyakutake) osiągnął długość ok. 
50 min km.

Podsumowując, należy stwierdzić, że ko
meta C/1996Q1 (Tabur) była obiektem inte
resującym, chociaż nieco zawiodła oczeki
wania obserwatorów.

ELEMENTARZ URANII

Gwiazdozbiory

Gwiazdozbiór -  część sfery niebieskiej 
wyodrębniona ściśle określonymi, sztucznie 
wyznaczonymi granicami; w większości 
przypadków charakterystyczne wzory utwo
rzone z najjaśniejszych gwiazd wchodzą w 
skład jednego gwiazdozbioru i noszą trady
cyjną (mającą kilkaset lub nawet parę tysię
cy lat) nazwę.

Spoglądając na nocne niebo dostrzegamy 
bez trudu gwiazdy jaśniejsze i słabsze. Co 
więcej, bardzo łatwo jest zauważyć, że ich 
wzajemne położenia nie zmieniają się nawet 
w długich odstępach czasu. Nic więc dziw
nego, że dla określenia położenia wybranego 
obiektu na niebie od najdawniejszych cza
sów starano się odwołać do tego „naturalne
go układu współrzędnych” . Najjaśniejsze

Data 1996

Rys. 5. Zmienność stopnia koncentracji (DC) komety C/1996Q1 
(Tabur) w czasie.

Jak zwykle, wszystkie nadesłane obser
wacje zostały przekazane do centralnego ar
chiwum obserwacji komet Międzynarodo
wej Unii Astronomicznej w USA i zostaną 
opublikowane w czasopiśmie International 
Comet Quarterly.

Tomasz Ścięior

gwiazdy podświadomie nieomal łączymy w 
znajome wzory -  trójkąty, czworokąty, luki. 
Tak najprawdopodobniej pierwotnie wy
dzielano na niebie tzw. konstelacje czyli 
gwiazdozbiory.

Trudno jest podać dokładnie kiedy to się 
zaczęło. Wiele tradycyjnych nazw gwiaz
dozbiorów pochodzi z czasów starożytnych. 
Żyjący w pierwszej połowie drugiego wieku 
naszej ery Klaudiusz P t o l e m e u s z  w 
swoim Almageście umieścił 1028 gwiazd 
pogrupowanych w 48 gwiazdozbiorów (12 
zodiakalnych, 21 na półkuli północnej i 15 
południowej), ale z całą pewnością korzystał 
ze źródeł dawniejszych. Z Almagestu korzy
stał z pewnością w XVII wieku Jan H e w e 
l i u s z  -  dodając nota bene kilka nowych 
gwiazdozbiorów, w tym Tarczę Sobieskiego 
dla upamiętnienia wiktorii wiedeńskiej (dziś
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obowiązująca nazwa to tylko Tarcza). N ie
które grupy gwiazd nazwane zostały w dobie 
fascynacji nowymi wynalazkami w wieku 
XVIII -  stąd gwiazdozbiory Teleskop, M i
kroskop czy Piec.

O ile dawniej gwiazdozbiorem  nazywano 
najjaśniejsze gwiazdy w wybranym obsza
rze nieba układające się w określony, niepo
wtarzalny wzór, o tyle dziś jest to wybrany 
fragment nieba o ściśle określonych grani
cach Te ostatnie znacznie się różniły w róż
nych źródłach -  na początku XIX wieku po
jaw iły się poważne kłopoty, bo w rozm ai
tych katalogach te same obiekty um ieszcza
no w innych gwiazdozbiorach. Pierwsze pra
ce nad ujednoliceniem  tego podjęło się Kró
lewskie Towarzystwo Astronomiczne w po
łowie XIX wieku. Był to jednak sam począ
tek reform. Ostatecznie prace nad tym prze
jęła M iędzynarodowa Unia Astronom iczna i 
w pierwszej wersji jednoznaczny podział 
nieba na gwiazdozbiory pojawił się dopiero 
w 1925 r. Po kolejnych poprawkach w 1930 
r. M iędzynarodowa Unia A stronom iczna za
twierdziła obowiązujące do dziś granice i od 
tej pory m ożna żartobliwie mówić o w pro
wadzeniu ujednoliconych „ludzkich porząd
ków” na niebie.

Na obu półkulach wyróżniamy 88 gwiaz
dozbiorów, chociaż oddzielnych fragm en
tów jest więcej (gwiazdozbiór W ęża składa 
się z dwu osobnych części -  Głowy W ęża i 
Ogona W ęża; między nimi znajduje się Wę- 
żownik). N a ogół jednak nie mamy okazji 
zobaczenia kompletu konstelacji. Jedynie

obserwator na równiku ma szanse w ciągu 
doby obejrzeć wszystkie gwiazdy -  dla in
nych część gwiazd na stałe skrywa się pod 
horyzontem. Dzięki temu jednak część 
gwiazd nigdy nie zachodzi -  mówimy wtedy
0 gwiazdach niezachodzących, okołobiegu- 
nowych (dla mieszkańców W arszawy znaj
dującej się na szerokości geograficznej oko
ło 51 stopni i 13 m inut -  są to wszystkie 
gwiazdy o deklinacji większej niż 37 stopni
1 47 minut; obejmuje to gwiazdozbiory 
Wielkiej i Małej Niedźwiedzicy, Smoka, 
Cefeusza, Kasjopei i Żyrafy). Poszczególne 
gwiazdozbiory nie m ają ani równych pow ie
rzchni ani porównywalnie jasnych gwiazd. 
Największy obszar na niebie zajmuje Hydra 
-  jest to zarazem (jak na Hydrę przystało) 
gwiazdozbiór najdłuższy. Najmniejszy 
gwiazdozbiór na naszej półkuli to Źrebię, a 
najmniejszy na całym niebie to Krzyż Połud
nia. Jest on tak wyraźny (cztery gwiazdy 
tworzące figurę krzyża m ają jasności od 0.8 
do 3.08 m agnitudo), że dla mieszkańców 
półkuli południowej spełnia podobną rolę w 
orientacji jak  W ielki W óz na półkuli północ
nej. W  okolicach Drogi M lecznej widać wie
le gwiazd dających jasną poświatę na niebie 
- j e s t  to jednak jedyny chyba ślad rzeczyw i
stego rozkładu gwiazd w przestrzeni na w y
gląd sfery niebieskiej. Trzeba bowiem pa
miętać, że gwiazdozbiór jest na ogół zbio
rem gwiazd tylko przypadkowo leżących 
blisko siebie na sferze niebieskiej -  ich rze
czywiste odległości m ogą być bardzo różne.

MSK

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

Słońce
W  sierpniu deklinacja Słońca nadal m ale

je, w związku z czym dni są coraz krótsze.
W  W arszawie 1 sierpnia Słońce wschodzi 

o 2h57m, zachodzi o 18h27m, a 31 sierpnia

Sierpień 1997

wschodzi o 3h45m, zachodzi o 17h26m. W 
sierpniu Słońce wstępuje w znak Panny. 

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli na 

początku i pod koniec sierpnia, bowiem ko-
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lejność faz Księżyca jest w tym miesiącu 
następująca: nów 3d08h14m, pierwsza kwa
dra 1 l d12h38m, pełnia iJ P ltfW " , ostatnia 
kwadra 25d02h24m. W apogeum Księżyc 
znajdzie się 6d13h35m, w perygeum 
19d05h05m.

Planety i planetoidy
W  pierwszej połowie miesiąca, wieczo

rem, dobre warunki obserwacji M e r k u r e -  
g o, którego możemy znaleźć nisko nad za
chodnim horyzontem jako gwiazdę 0.4m. 
W e n u s  nadal oddala się na niebie od Słoń
ca, osiągając pod koniec miesiąca elongację 
wschodnią 38°, jaśniejąc wieczorem jako 
gwiazda -3 .9m. Wieczorem w gwiazdozbio
rze Panny widoczny jest M a r s  jako gwiaz
da około 0.9m. Jasność planety oraz średnica 
jej tarczy nadal szybko maleje. Przez całą 
noc można obsferwować J o w i s z a  w 
gwiazdozbiorze Koziorożca jako gwiazdę 
-2 .8 m. W sierpniu w związku z opozycją tar
cza Jowisza osiąga wartość maksymalną 
48.6”, co ułatwi obserwację szczegółów na 
jej powierzchni. Prawie całą noc można ob
serwować S a t u r n a  w gwiazdozbiorze 
Ryb jako gwiazdę 0.5m. Całą noc można tak
że obserwować U r a n a jako gwiazdę 5.7m 
oraz N e p t u n a  jako gwiazdę 7.8m. Oby
dwie planety znajdują się w gwiazdozbiorze 
Koziorożca. W spółrzędne równikowe na 
dzień 15 sierpnia-U ran: 20h34.4m;-19°23’, 
Neptun: 19h59.7m, -20° 10’. Przez teleskopy 
o średnicy obiektywu co najmniej 15 cm w 
pierwszej połowie nocy można próbować 
odszukać P l u t o n a  jako obiekt 13.8m w 
gwiazdozbiorze Wężownika.

W  sierpniu możemy obserwować w opo
zycji kilka planetoid:

(1) Ceres, (jasność 7.7m). 9 VIII: 
23h14.7m, -20°58’; 19 VIII: 23h08.2m, -  
22°08\ 29 VIII: 23h00.3m, -23° 12’.

(2) Pallas, (jasność 9.7m). 9 VIII: 
19h09.4m, 17°13’; 19 VIII: 19h04.4m, 15°25’;

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 0h czasu uniwersalnego)

Data
1997

P
C]

Bo
Cl

Lo
[•]

VIII 1 10.82 5.79 141.77

3 11.61 5.93 115.32

5 12.38 6.07 88.87

7 13.14 6.20 62.43

9 13.88 6.32 35.98

11 14.61 6.44 9.54

13 15.32 6.54 343.10

15 16.01 6.65 316.66

17 16.68 6.74 290.22

19 17.33 6.82 263.79

21 17.96 6.90 237.36

23 18.57 6.97 210.93

25 19.17 7.04 184.50

27 19.74 7.09 158.08

29 20.29 7.14 131.65

31 20.82 7.18 105.23 J
P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy; Bo, Lo -  heliogra- 
ficzna szerokośćć i długość środka tarczy; 
11d17h20m -  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0'.

29 VIII: 19h01.3m, 13°27’.
(4) Westa, (jasność 7.1m). 9 VIII: 2h05.5m, 

3°18’; 19 VIII: 2h10.3m, 3°07’; 29 VIII: 
2h12.7m, 2°41’.

(8) Flora, (jasność 8.7m). 9 VIII: 
00h47.4m, -3°33’; 19 VIII: 00h51.0m,^ t°1 4 ’; 
29 VIII: 00h51.3m, -5°15’.

(19) Fortuna, (jasność 9.6m). 9 VIII: 
22h22.7m, -7°24’; 19 VIII: 22h14.6m, -8°11’; 
29 VIII: 22h05.7m, -9°04’.

(40) Harmonia, (jasność 9.7m). 9 VIII: 
00h02.7m, -6°45’; 19 VIII: 23h59.7m,-7 °3 7 ’; 
29 VIII: 23h53.9m, -8°43’.



158 U R A N IA 5/97

Meteory
Od 25 lipca do 18 sierpnia promieniują 

słynne P e r s e i d y, rój związany z kometą 
Swift-Tuttle, o najbardziej regularnej coro
cznej aktywności. Radiant meteorów leży w 
gwiazdozbiorze Perseusza i ma współrzęd
ne: rekt. 3h4m, deki. +58°. Maksimum 
aktywności roju przypada około 13 sierpnia, 
ale w tym roku warunki obserwacji są niedo
bre -  Księżyc po pierwszej kwadrze prze
szkadza swym blaskiem.

m-m-*-
3d00h33m Cień II księżyca Jowisza (Europy) pojawia się na 

tarczy planety.

3d00h53m Początek przejścia II księżyca Jowisza (Europy) na 

tle tarczy planety.

4d00h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej (27'19'). 

4d00h37m Cień I księżyca Jowisza (lo) pojawia się na tarczy 

planety.

4d00h46m Początek przejścia I księżyca Jowisza (lo) na tle 

tarczy planety.

4d02h56m Cień I księżyca Jowisza (lo) opuszcza tarczę plane

ty.
4d03h05m I księżyc Jowisza (lo) schodzi z tarczy planety. 

4d21h55m Początek zaćmienia I księżyca (lo) przez cień Jowi

sza.

4d22h09m II księżyc Jowisza (Europa) wyłania się zza tarczy 

planety.

5d00h19m I księżyc Jowisza (lo) wyłania się zza tarczy planety. 

5d19h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 1'.

5d19h06m Cień I księżyca Jowisza (lo) pojawia się na tarczy 

planety.

5d19h12m Początek przejścia I księżyca Jowisza (lo) na tle 

tarczy planety.

5d21h25m Cień I księżyca Jowisza (lo) opuszcza tarczę plane

ty-
5^21h31m I księżyc Jowisza (lo) schodzi z tarczy planety. 

6d09h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 2'.

6d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschod

niej.

9d15h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 4'.

9d19h Jowisz w opozycji ze Słońcem.

9d22h41m Początek przejścia III księżyca Jowisza (Ganimede- 

sa) na tle tarczy planety.

9d22h43m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) pojawia się 

na tarczy planety.

10d02h19m III księżyc Jowisza (Ganimedes) schodzi z tarczy 

planety.

10d02h22m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) opuszcza 
tarczę planety.

10d22h44m Początek zakrycia IV księżyca Jowisza (Callisto) 
przez tarczę planety.

11d02h30m Początek przejścia I księżyca Jowisza (lo) na tle 
tarczy planety.

11d02h32m Cień I księżyca Jowisza (lo) pojawia się na tarczy 

planety.

11d21h29m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) 

przez tarczę planety.

11d23h45m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez 
tarczę planety.

12d00h32m Koniec zaćmienia II księżyca (Europy) przez cień 
Jowisza.

12d02h07m Koniec zaćmienia I księżyca (lo) przez cień Jowi
sza.

12d20h56m Początek przejścia I księżyca Jowisza (lo) na tle 
tarczy planety.

12d21h01m Cień I księżyca Jowisza (lo) pojawia się na tarczy 

planety.

12d23h15m I księżyc Jowisza (lo) schodzi z tarczy planety.

12d23h20m Cień I księżyca Jowisza (lo) opuszcza tarczę pla
nety.

13d19h04m II księżyc Jowisza (Europa) schodzi z tarczy plane

ty-
13d19h17m Cień 11 księżyca Jowisza (Europy) opuszcza tarczę 

planety.

13d20h35m Koniec zaćmienia I księżyca (lo) przez cień Jowi

sza.

14d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachod

niej.

16d16h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4'.

Początek przejścia III księżyca Jowisza (Ganime

desa) na tle tarczy planety.

l/ t e 11 Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4'.

17d22h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4‘.

18d23h45m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) 

przez tarczę planety.

19d01h29m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez 
tarczę planety.

19d22h40m Początek przejścia I księżyca Jowisza (lo) na tle 

tarczy planety.

19d22h56m Cień I księżyca Jowisza (lo) pojawia się na tarczy 

planety.

20d00h59m I księżyc Jowisza (lo) schodzi z tarczy planety.

20d01h15m Cień I księżyca Jowisza (lo) opuszcza tarczę pla

nety.

20d18h26m Początek przejścia II księżyca Jowisza (Europy) na 
tle tarczy planety.

20d19h00m Cień II księżyca Jowisza (Europy) pojawia się na 
tarczy planety.
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20d19h55m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez 

tarczę planety.

20d20h13m Koniec zaćmienia Ili księżyca (Ganimedesa) przez 

cień Jowisza.

20d21h18m II księżyc Jowisza (Europa) schodzi z tarczy plane

ty-

20d21 h52m Cień 11 księżyca Jowisza (Europy) opuszcza tarczę 

planety.

20d22h30m Koniec zaćmienia I księżyca (lo) przez cień Jowi

sza.

21d19h25m I księżyc Jowisza (lo) schodzi z tarczy planety.

21d19h44m Cień I księżyca Jowisza (lo) opuszcza tarczę pla

nety.

22d02h Zakrycie Saturna przez Księżyc.

22d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschod

niej.

23d02h18m Słońce wstępuje w znak Panny, jego długość eklip- 

tyczna wynosi wtedy 150'.

27d00h25m Początek przejścia I księżyca Jowisza (lo) na tle 

tarczy planety.

27d00h51m Cień I księżyca Jowisza (lo) pojawia się na tarczy 

planety.

27d18h44m Początek zakrycia III księżyca Jowisza (Ganime

desa) przez tarczę planety.

27d20h40m Początek przejścia II księżyca Jowisza (Europy) na 

tle tarczy planety.

27d21h35m Cień II księżyca Jowisza (Europy) pojawia się na 

tarczy planety.

27d21h39m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez 

tarczę planety.

27d22h01m Koniec zaćmienia IV księżyca (Callisto) przez cień 

Jowisza.

27d23h32m II księżyc Jowisza (Europa) schodzi z tarczy plane

ty-

28d00h14m Koniec zaćmienia III księżyca (Ganimedesa) przez 

cień Jowisza.

28d00h24m Koniec zaćmienia I księżyca (lo) przez cień Jowi

sza.

28d00h27m Cień II księżyca Jowisza (Europy) opuszcza tarczę 

planety.

28d18h51m Początek przejścia I księżyca Jowisza (lo) na tle 

tarczy planety.

28d19h20m Cień I księżyca Jowisza (lo) pojawia się na tarczy 

planety.

28d21h10m I księżyc Jowisza (lo) schodzi z tarczy planety.

28d21h39m Cień I księżyca Jowisza (lo) opuszcza tarczę pla

nety.

29d18h53m Koniec zaćmienia I księżyca (lo) przez cień Jowi

sza.

29d19h07m Koniec zaćmienia II księżyca (Europy) przez cień 

Jowisza.

2d19h25m Początek przejścia III księżyca Jowisza (Ganimede

sa) na tle tarczy planety.

2di gh26m | v  ksjężyC j owjsza (Callisto) schodzi z tarczy plane

ty-

2d22h22m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) opuszcza 

tarczę planety.

2d23h03m III księżyc Jowisza (Ganimedes) schodzi z tarczy 

planety.

30d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachod

niej.

31d14h Merkury w dolnym złączeniu ze Słońcem.

Uwaga: M om enty w szystkich zjaw isk podane są
w czasie uniw ersalnym  UT (G reenw ich). Aby
otrzym ać datę w obow iązującym  w sierpniu w
Polsce „czasie letnim ” należy dodać 2 godziny.

Opracował T. Ściężor
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POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII
założone zostało w roku 1919 i od tego czasu skupia w swych szeregach wielu miłośników astronomii. 
Członkowie działając obecnie w osiemnastu oddziałach terenowych i sześciu sekcjach specjalistycznych 
oddają się wspaniałemu hobby jakim jest rozstrzyganie zagadki W szechświata poprzez własne obserwacje i 
inne formy działania. W miarę możliwości Towarzystwo usiłuje dopomóc swym członkom w nabyciu niezbęd
nych pomocy astronomicznych. Dla zainteresowanych podajemy adres:

ZARZĄD GŁÓWNY -  u l. Św. Tomasza 30/8, 31-027 Kraków, teł. 22-38-92.

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

Gwiazd Zaćmieniowych oraz adres Sekcji Gwiazd Zmiennych i Sekcji Obserwatorów Komet), tel. 
(0-12) 22-38-92

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

Obserwacji Pozycji i Zakryć),
(10) Nowosądecki -  ul. Śniadeckich 6/10,33-300 Nowy Sącz,
(11) Poznański -  ul. Dmowskiego 37,61 -772 Poznań, Dom Kultury „KRĄG”
(12) Puławski -  ul. Filtrowa 50,24-100 Puławy, tel. (0-81) 86-49-68
(13) Szczecińsk i-D .K . „Hetman” ul. 9-go Maja 17,70-136 Szczecin,
(14) Śląski -  Planetarium Śląskie, skr. poczt. 10,41-500 Chorzów, tel. (0-32) 58-51-49
(15) Toruński -  ul. Kopernika 42, 87-100 Toruń (jest to również adres Sekcji Obserwatorów Słońca), tel. 

228-46
(16) W arm ijski-O bserw atorium , ul. Żołnierska 13,10-558 Olsztyn, przy oddziale działa Komisja Współ

pracy Planetariów Polskich, ul. M.P. J. Piłsudskiego 30, 10-450 Olsztyn, przy oddziale pracuje Sekcja 
Meteorów i Meteorytów, skr. poczt. 6, 14-530 Frombork,

(17) Warszawski -C A M K , ul. Bartycka 18,00-716 Warszawa (jest to również adres Sekcji Instrumental
nej),

(18) Zielonogórski -  Zielonogórskie Centrum Astronomii WSP Wieża Braniborska, ul. Lubuska 2,65-265 
Zielona Góra, tel. (0-68) 20-28-63.

OBJAŚNIENIA ZDJĘĆ NA OKŁADCE:
Pierwsza strona okładki: Obraz Mgławicy Oriona wykonany przez C.R. O ’Della ze zdjęć uzyskanych za 

pomocą Teleskopu Kosmicznego Hubble’a (patrz Kronika).
Druga strona okładki: u góry -  laureaci XL Olimpiady Astronomcznej w hallu chorzowskiego obserwatirum 

astronomicznego; stoją od lewej: z tyłu -  Jarosław Stephan, Artur Wirowski, Radosław Smolec, bliżej 
-  Paweł Pietrukowicz i Paweł Zimnowodzki; u dołu -  uczestnicy finału i organizatorzy XL Olimpiady 
Astronomicznej na schodach Planetarium Śląskiego (fot. Gabriela Sowa).

Trzecia strona okładki: Zdjęcie komety Hale’a-Boppa wykonane 11 marca 1997 r. przez Tymona Kretsch
mera w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach za pomocą aparatu Zenit 
122 z teleobiektywem Practicar 5.6/500 na filmie Fujicolor Super G Plus 400 ASA podczas 3 min. 
ekspozycji.

Czwarta strona okładki: Zdjęcie komety Hale’a-Boppa wykonane 30 marca 1997 r. przez Henryka Sielewi- 
cza z W ilna za pomocą kamery z obiektywem Zenitar-M 1.7/50 na filmie Fujicolor 1600 Super HG 
podczas 30 sek. ekspozycji.

U R A N I A  -  M iesięcznik Polskiego Towarzystwa M iłośników Astronomii. Redaguje kolegium: K rzysztof Ziołkowski -  
redaktor naczelny, M agdalena Sroczyńska-Kożuchowska -  sekretarz redakcji. Adres redakcji: ul. Barlycka 18, 00-716 
W arszawa. Adres wydawcy: Zarząd Główny PTMA, ul. św. Tom asza 30/8, 31-027 Kraków, tel 22 38 92. Nr konta PTMA 
PKB Lublin o/Kraków 17701363-1603-111-KOBI-OI. Koszt wytworzenia tego zeszytu 4,80 zl. Urania rozprowadza się w 
ramach składki członkowskiej; w 1997 roku 50 zl. Cena poza PTMA 4,80 zl. Nr indeksu 380016.

Druk: Zakład Poligraficzny Wydawnictwa PLATAN, Kryspinów 189, 32-060 Liszki
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Rok LXVIII Czerwiec 1997 Nr 6 (666)
Z E SZYT TEN W YD AN O  Z POMOCĄ FINANSOWĄ  
KOMITETU BADAŃ N AUKOW YCH , CZASOPISMO  
ZATW IERD ZON E PR ZEZ M INISTERSTW O OŚW IA
T Y  DO U ŻYTK U SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, 
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Niemal wszystko, co dziś odkrywa się w 
obrębie Układu Słonecznego jest wyni
kiem badań prowadzonych za pomocą 
sztucznych satelitów Ziemi i sond kosmi
cznych. Czytając o różnych niezwykło
ściach świata jowiszowego, który przybli
ża nam ostatnio sonda Galileo (patrz arty
kuł Stanisława R. BRZOSTKIEWICZA), 
czy też podziwiając piękno najbliższego 
otoczenia Słońca, które zdumiewa bogac
twem dziejących się tam zjawisk (patrz ar
tykuł Krzysztofa MURAWSKIEGO i 
zdjęcie na drugiej stronie okładki), nie za
pominajmy, że tymi możliwościami po
znania nauka dysporiuje dopiero od czter
dziestu lat. Mogłoby się wydawać, że w 
tym czasie zdołaliśmy już dowiedzieć się 
wszystkiego o kosmicznym sąsiedztwie 
naszej planety. A tymczasem niepozorny 
satelita Polar, wystrzelony na biegunową 
orbitę okołoziemską w lutym ubiegłego ro
ku, potwierdził niedawno odkrycie zdu
miewającego faktu stałego bombardowa
nia Ziemi małymi kometkami lodowymi. 
Gdy mówiono o tym dziesięć lat temu nikt 
nie chciał w to wierzyć. Obecnie Polar do
starczył dowodów realności zjawiska, któ
re musi doprowadzić do zmodyfikowania 
dotychczasowych wyobrażeń o ewolucji 
Ziemi i w ogóle o pozostaniu Układu Sło
necznego. Donosimy o tym w Kronice te
go numeru ilustrując opisane odkrycie 
zdjęciami na okładce. To dopiero początek 
wielkiej dysputy w nauce, która zapewne 
rozwinie się wokół tego zagadnienia.
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Stanisław R. Brzostkiewicz -  Dąbrowa Górnicza

GALILEO ODSŁANIA TAJEMNICE GALILEUSZOWYCH 
KSIĘŻYCÓW JOWISZA

Już drugi rok sonda Galileo okrąża Jowi
sza i przekazuje na Ziemię informacje, za
równo o tej największej planecie Układu 
Słonecznego, jak i o jej czterech najwię
kszych księżycach, zwanych zazwyczaj 
„galileuszowymi”. Porusza się po eliptycz
nej orbicie, nieustannie jednak korygowanej 
w wyniku oddziaływania grawitacyjnego 
Ganimedesa, Europy i Kallisto. Ale właśnie 
dzięki temu, co jakiś czas może zbliżać się 
do jednego z nich, przelatując nad jego od
wrotną lub nad skierowaną ku Jowiszowi 
stroną. Jest to bardzo ważne, bo musimy 
przecież pamiętać o tym, że okresy rotacji 
tych księżyców są zsynchronizowane z 
okresami ich obiegów orbitalnych, toteż 
zwracają ku macierzystej planecie -  podob
nie jak nasz Księżyc ku Ziemi -  stale te same 
półkule swych globów. W ten sposób sonda 
Galileo może się „przyjrzeć” całej powierz
chni danego księżyca, a ponieważ wyposa
żona jest w doskonalszą aparaturę, niż Voy- 
agery, obok badanych obiektów przelatuje w 
mniejszej odległości, a zatem przekazywane 
przez nią obrazy i inne dane są znacznie do
kładniejsze. Dotąd najczęściej odwiedzany

był Ganimedes, nieco rzadziej Europa, naj
rzadziej zaś Kallisto. Pod tym względem Io 
jest w uprzywilejowanej sytuacji, gdyż do 
niego sonda Galileo zbliża się podczas każ
dego obiegu, lecz nie zawsze bywa urucha
miana aparatura naukowa. Po prostu księżyc 
ten krąży zbyt blisko Jowisza i pole magne
tyczne tej olbrzymiej planety może uszko
dzić czułe przyrządy pomiarowe.

Mimo powyższych ograniczeń Io jest jed
nym z najlepiej zbadanych księżyców Ukła
du Słonecznego. Duża w tym zasługa sondy 
Galileo, gdyż dzięki niej uzyskano ogromny 
materiał informacyjny, umożliwiający roz
wiązanie wielu trudnych zagadnień, choć z 
drugiej strony przekazywane przez nią dane 
rodzą zupełnie nowe, wcale przy tym nieła
twe problemy. I właśnie od omówienia jed
nych i drugich chcemy rozpocząć niniejszy 
artykuł.

Io

Odkrycie czynnych wulkanów na Io to 
niewątpliwie jedno z ważniejszych osiąg
nięć całej misji sond Voyager. Nikt się prze-

Sztucznie barwiony obraz powierzchni Io uzyskany ze zdjęć, wykonanych w lipcu i wrześniu 1996 roku za pomocą sondy Galileo; 
zdolność rozdzielcza zawiera się w granicach od 10 do 23 km (fot. NASA).
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cież nie spodziew ał, że księżyc ten pod 
względem  geologicznym  będzie wciąż tak 
aktywny i że jeszcze w naszych czasach m o
gą w nim przebiegać tak burzliwe procesy. 
Okazało się tym czasem , iż jego wnętrze 
dość silnie ogrzew ane w wyniku naprężeń 
przypływowych, wywoływanych oczywi
ście bliskim sąsiedztw em  potężnego Jow isza 
i niewielkim spłaszczeniem  orbity Io, wy
muszonym przez jego  rezonans orbitalny z 
Europą i pozostałym i dwom a księżycami 
„galileuszowym i” . Tego ciepła pozbywa się 
on, wyrzucając na pow ierzchnię poprzez sy
stem kanałów i w ulkanów  spore ilości gorą
cej lawy bazaltow o-siarkowej. Ale -  dow o
dzi Torrence V. J o h n s o n ,  wraz z innymi 
planetologam i -  m am y tu do czynienia z zu
pełnie innym w ulkanizm em , niż na Ziemi, 
bo -  dodaje -  tam tejsze wulkany to raczej 
gigantyczne gejzery, napędzane głównie 
przez siarkę i je j związki. N iekiedy przyjm u
ją  one postać w spaniałych pióropuszy i osią
gają znaczne w ysokości, co w warunkach 
ziem skich nie je s t m ożliw e, z uwagi na ogro
m ną masę naszej planety -  w porównaniu z 
Io -  i znacznie w iększą siłę jej grawitacji.

W yrzucany z wulkanów Io m ateriał za
m arza w jego  rzadkiej atm osferze i niezwło

cznie opada na powierzchnię. Proces ten mu
si trwać już  bardzo długo i być na tyle wy
dajny, że zupełnie zatarł na niej nie tylko 
ślady „wielkiego bom bardowania”, ale i 
późniejszych uderzeń meteorytów. Cała po
wierzchnia Io -  jak  sądzą niektórzy uczeni -  
odnaw iana jest zaledwie w ciągu kilkuset lat 
i to chyba doskonale tłumaczy, dlaczego na 
tym księżycu nie odkryto dotąd ani jednego 
krateru meteorytowego. W iększe utwory te
go typu powstają nadzwyczaj rzadko, nie 
częściej niż raz na kilkaset lub nawet kilka 
tysięcy lat. Tym czasem  między przelotami 
sond Voyager upłynęło tylko kilka miesięcy, 
a już  w tym jakże krótkim czasie nastąpiły 
wyraźne zmiany w wyglądzie niektórych 
stożków i zapadlisk wulkanicznych, chociaż 
ich erupcje znacznie osłabły lub w ogóle 
ustały. Nie należy się zatem dziwić, iż plane- 
tolodzy z taką niecierpliwością czekali na 
pierw sze obrazy Io, otrzymane w ramach 
misji Galileo, chcąc je  oczywiście porównać 
z obrazam i uzyskanymi wcześniej za pom o
cą wspom nianych wyżej sond. N iecierpli
wość ta okazała się w pełni uzasadniona, 
zgodnie bowiem z przewidywaniam i, w cią
gu tych siedem nastu lat na powierzchni Io 
zaszły już  dram atyczne zmiany, stare i nowe
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Porównanie tego samego fragmentu powierzchni Io na zdjęciach wykonanych za pomocą sond Voyager w 1979 r. (lewe) z odległości 
około 800 tys. km i Galileo w 1996 r. (prawe) z odległości około 487 tys. km; jasny pierścień z prawej strony u góry to Prometheus, 
a z lewej u dołu -  Bulann Patera (fot. NASA).

wulkany wyrzucają siarkę w różnych sku
pieniach, toteż zm ienia się nie tylko topogra
fia tej lub innej okolicy, ale i zabarwienie 
tamtejszego terenu. Stwierdzono wreszcie, 
iż są nieczynne -  zapewne tylko chwilowo -  
wulkany Loki Patera (13° N, 309° W) i Ami- 
rani (21/28° N, 118° W), a wulkan Volund 
(22° N, 188° W), jakby dopiero się przebu
dził. Natomiast bardzo aktywny przed sie
dem nastu laty wulkan Pele (19° S, 256° W) 
teraz jedynie ospale kopci.

Dla planetologów interesującym obie
ktem wydaje się być Masubi (43° S, 55° W) 
i otaczające go świeże osady materiału wul
kanicznego. I w tym przypadku -  jak  się są
dzi -  napędzające ten wulkan związki siarki 
po erupcji szybko w atmosferze kondensują 
i osiadają na powierzchni księżyca, tworząc 
wokół m acierzystego wulkanu tak chara
kterystyczny dla tamtejszego wulkanizmu 
jasny pierścień. Należy przy tym dodać, że 
M asubi to bardzo aktywny wulkan, odkryty 
już  na obrazach otrzym anych za pomocą

sondy Voyager 1. N ie próżnuje także Ra Pa
tera (8° S, 325° W), wulkan wykazujący du
żą aktywność zarówno przed kilkunastu laty, 
jak  i obecnie. W yrzucane z niego cząstki 
siarki i je j związków tworzą wspaniały pió
ropusz, który osiąga około 100 km wysoko
ści i który możemy podziwiać na obrazie 
przekazanym przez sondę Galileo. Na uwa
gę w pełni też zasługuje Prometheus (2° S, 
153° W ) i to nie tylko dlatego, że był aktyw
ny już  podczas przelotu Voyagerow i że swą 
aktywność zachował do dziś. W ciągu tych 
siedem nastu lat wulkan ten wyraźnie się 
zmienił, co łatwo zauważyć, porównując je 
go dawne i obecne obrazy. Przede wszy
stkim w oczy rzuca się wypływający z krate
ru strumień ciemnej lawy i dymiący stożek, 
który jakby się przem ieścił na zachód i to aż 
o 75 km. W  każdym razie dziś obserwujemy 
go dość daleko od miejsca, gdzie się pier
wotnie znajdował, co oczywiście wydaje się 
być ważnym odkryciem i może ułatwić peł
niejsze poznanie wulkanizmu Io. Na razie
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nie wiadom o, czy m am y do czynienia fakty
cznie z tym sam ym  stożkiem , czy też w in
nym miejscu w ytw orzył się nowy i wspo
mniane przesunięcie je s t tylko pozorne?

Tego rodzaju intrygujących zagadek Io 
ukrywa przed planetologam i znacznie wię
cej. Chcieliby przecież poznać jakieś kon
kretne dane, zarówno o intensyw ności tam 
tejszego w ulkanizm u, jak  i o ilości wyrzuca
nego przez te wulkany m ateriału, zdolnego 
w niewiarygodnie krótkim  czasie gruntow
nie zm ienić topografię sporych obszarów 
księżyca. Co więcej -  najnowsze badania 
zdają się sugerować, że Io posiada pulsującą 
atm osferę i że jego  jonosfera sięga niekiedy 
aż do w ysokości 900 k m ! Tego nikt nie ocze
kiwał, według pom iarów  wykonanych w ro
ku 1973 za pom ocą aparatury sondy Pioneer 
10, m iała ona znajdow ać się najwyżej na 
wysokości 50 -  100 km, toteż wyniki uzy
skane za pom ocą sondy Galileo zupełnie za
skoczyły uczonych. O znaczałyby one bo
wiem, że grubość atm osfery Io nie jest stała, 
w pew nych okresach wyraźnie „puchnie”, w 
innych zaś „chudnie” . Przypuszczalnie zale
ży to głów nie od siły tam tejszych erupcji 
w ulkanicznych, niekiedy wyrzucających 
cząsteczki gazów na bardzo duże wysokości, 
znacznie w iększe niż dotychczas sądzono. 
Przyrządy zainstalow ane na pokładzie son
dy Galileo stw ierdziły istnienie stosunkowo 
gęstej warstwy zjonizow anego tlenu, siarki i 
tlenku węgla na w ysokości 555 km, a czegoś 
podobnego daw niej nikt nie oczekiwał. Io 
krąży przecież bardzo blisko Jow isza i jest 
bez przerwy zanurzony w jego  potężnej 
m agnetosferze, toteż w inna ona być pra
w dziw ym  „postrachem ” dla naładowanych 
cząstek gazu. D zieje się jednak  całkiem  ina
czej, atm osfera Io m a w pew nych okresach 
w yjątkowo dużą grubość i tam tejsza jo n o 
sfera może osiągać w tedy w spom nianą wy
żej wysokość. W  ten sposób zdają się po
tw ierdzać sugestie tych planetologów, któ

rzy dopuszczają możliwość występowania 
na tym księżycu „chochołów”, zawierają
cych trudne do obserwacji w świetle wi
dzialnym zjonizowane cząsteczki gazów. W 
większych ilościach m ogą one być wyrzuca
ne jedynie podczas wyjątkowo silnych eru
pcji wulkanicznych Io.

Io najprawdopodobniej posiada żelazne 
jądro  o promieniu około 900 km. Są też pod
stawy przypuszczać, że księżyc ten ma włas
ne pole m agnetyczne i tym tłumaczy się 
zaobserwowane osłabienie pola magnetycz
nego Jowisza. Nie będziemy się tym jednak 
bliżej zajmować, gdyż temat ten był już 
omawiany na łam ach naszego m iesięcznika 
( Urania nr 9/1996, str. 242). Należy nato
m iast wspomnieć o obrazach przedstaw iają
cych Io, gdy ten pogrążony był w cieniu ma
cierzystej planety, w chwili wykonywania 
tych obrazów, znajdującej się między oma
wianym księżycem, a Słońcem. W brew po
zorom, są to bardzo interesujące obrazy, 
ukazujące nad czynnymi wulkanami świecą
ce plamy, których temperaturę ocenia się na 
około 823 kelwiny (mniej więcej 550° C). 
Na uwagę zasługują też związane z nimi zie
lonkawe „poświaty”, do złudzenia przy
pom inające zorze polarne na Ziemi. Najpra
wdopodobniej powyższe świecenie wywo
łują wyrzucane z wulkanów do atmosfery Io 
obojętne atomy tlenu i siarki.

Europa

E u ro p a -d ru g i w kolejności galileuszowy 
księżyc Jow isza -  pod względem geologicz
nym jest równie jak  Io atrakcyjnym obie
ktem. Nieśmiało wskazywały na to już  obra
zy przekazane w roku 1979 przez sondy 
V oyager, lecz dopiero badania dokonywane 
obecnie przez sondę Galileo ukazują nam 
prawdziwe oblicze tego księżyca i dostar
czają informacji o zadziwiających proce
sach, których planetolodzy nie oczekiwali, i
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z którymi zetknęli się po raz pierwszy. No bo 
któż mógł sądzie, że skuta lodem Europa je 
szcze dziś wykazuje tak silną aktywność 
geologiczną i że niemal na naszych oczach 
przebiegają tam dramatyczne wydarzenia. 
Krótko mówiąc -  jedynie wyobraźnia auto
rów powieści fantastyczno-naukowych 
mogła zrodzić coś tak osobliwego, jak ten 
księżyc Jowisza.

Lodowa skorupa Europy ma -  według 
najnowszych ocen -  około 100 km grubości. 
Należy przy tym podkreślić, że powierzch
nia tego najmniejszego z czterech „galileu- 
szowych” księżyców Jowisza jest zadziwia
jąco gładka i znajdują się na niej jedynie 
nieliczne kratery uderzeniowe, a więc musi 
być stosunkowo młoda. Już jednak na obra
zach otrzymanych za pomocą sond Voyager 
widać gęstą sieć chaotycznie przebiegają
cych i krzyżujących się z sobą ciemnych linii 
o różnej grubości. Są to niewątpliwie pęk
nięcia lodowej skorupy Europy, powstałe -  
jak należy sądzić -  w wyniku ogromnego 
ciśnienia, wywieranego przez wnętrze księ
życa. Ale nie znaczy to wcale, byśmy tu mie
li do czynienia z pustymi szczelinami. 
Wkrótce bowiem po ich powstaniu wypeł
nione zostały wodą, która niebawem zama

rzła, a ponieważ zawierała drobne okruchy 
skalnego podłoża, utworzony z niej lód ma 
ciemniejszą od otoczenia barwę. Skąd się 
jednak wzięła ta ogromna energia, potrzebna 
do wywołania opisanego wyżej procesu i 
czy był to tylko jednorazowy proces, czy też 
raczej odbywa się nieustannie i zmiany na 
Europie zachodzą także w naszych czasach? 
Oto pytania, jakie zapewne zadaje sobie każ
dy z nas i jakie już przed kilkunastu laty 
zadawali sobie planetolodzy. Odpowiedź 
może być tylko jedna: sprawcą wszystkich 
tych procesów jest głównie Jowisz, a ściślej 
mówiąc -  jego potężna grawitacja. To prze
de wszystkim jej oddziaływanie sprawia, że 
wnętrze Europy -  podobnie jak wnętrze Io -  
silnie się ogrzewa. Powstałe ciepło płynie do 
góry, topi dolne warstwy lodowej skorupy, 
kruszy ją  i przez szczeliny umyka w prze
strzeń międzyplanetarną. A zatem jest to 
proces ciągły i odbywa się dosłownie na na
szych oczach.

Przekazywane przez sondę Galileo obra
zy mają o wiele większą siłę rozdzielczą od 
obrazów, uzyskanych za pomocą Voyage- 
row i ukazują nam nieznane dotąd szczegóły 
topografii Europy. Wystarczy wspomnieć o 
potrójnych pasach, do złudzenia przypomi-



6/97 URANIA 167

% V i « \ W \  
« ' ł * lT  >• i -

Zdjęcie fragmentu lodowej powierzchni Europy wykonane 20 lutego 1996 roku przez sondę Galileo z odległości 5340 km obejmujące 
obszar o rozmiarach 34 x  42 km (fot. NASA).

Zdjęcie fragmentu lodowej powierzchni Europy wykonane 20 lutego 1996 roku przez sondę Galileo z odległości 5340 km obejmujące 
obszar o rozmiarach 34 x  42 km (fot. NASA).
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nających nasze autostrady. Są to twory dość 
szerokie i wyjątkowo długie, m ożna pow ie
dzieć o zasięgu globalnym, składające się z 
dwóch ciemnych pasów i z rozdzielającego 
je  pasa jasnego. Planetologowie na razie nie 
wiedzą, jak  powstawały lub powstają te 
przedziwne twory Europy, chociaż podali 
już  kilka możliwych modeli. Jeden z nich 
mówi, że to kom binacja zjawisk o charakte
rze tektonicznym i oddziaływania wypływa
jącej z niższych warstw wody, która zalewa 
szczeliny utworzone w istniejących już 
wcześniej pasach i oczywiście także zam a
rza. W iadomo zaś, że zam arznięta woda ma 
większą objętość od ciekłej wody, toteż 
świeży lód rozpycha brzegi starego pasa, 
czyli wyraźnie go poszerza. A  ponieważ wo
da ta zawiera mniej okruchów skalnych lub 
w ogóle jest ich pozbawiona, po jej zam arz
nięciu powstaje jasny pas, rozdzielający 
równolegle względem niego biegnące pasy 
ciemne. Inny model zakłada, że wzdłuż ist
niejącej już i częściowo zamarzłej szczeliny 
powstają twory, przypom inające ziemskie 
gejzery. W yrzucają one na powierzchnię 
księżyca wodę i pokruszony materiał skalny, 
który osadza się przy obu brzegach danej 
szczeliny, a spływająca z nich woda jest już 
na tyle czysta, że po zamarznięciu powstaje 
z niej owe jasne pasmo. Byłby to więc bar
dziej skomplikowany model i dlatego zyskał 
mniej zwolenników.

Tak, czy inaczej, potrójne pasy to nad
zwyczaj intrygujące twory powierzchniowe 
Europy. Niezbicie dowodzą one, że mamy 
do czynienia z globem wciąż aktywnym pod 
względem  geologicznym i że dalsze badania 
przyniosą nam jeszcze niejedną niespo
dziankę na jego temat. W  najbliższym czasie
-  tak przynajmniej sądzi Ronald G r e e l e y
-  winniśm y się przekonać, czy pod lodową 
skorupą tego księżyca istniała lub może na
wet do dziś się zachowała warstwa ciekłej 
wody. Idzie po prostu o to, czy rzeczywiście

mają rację ci badacze, którzy występują z 
jakże nęcącą hipotezą. Dowodzą bowiem, że 
na tym księżycu Jow isza mogło powstać ja 
kieś prym itywne życie i że mogą tam istnieć 
warunki do jego dalszego rozwoju. Inaczej 
mówiąc -  w odróżnieniu od marsjańskich 
fosylii na Europie mogą być żywe bakterie!

G anim edes

Ganim edes, to największy satelita Jow i
sza i w ogóle największy księżyc Układu 
Słonecznego. Rozmiarami przewyższa nie 
tylko małego -  przynajmniej w porównaniu 
z innymi planetami -  Plutona, ale i M erkure
go, od którego jednak ma dużo mniejszą m a
sę. Oznacza to zatem, że Ganim edes posiada 
bardzo m ałą gęstość, o wiele mniejszą od 
gęstości Io i Europy. Powinien więc mieć 
prostą budowę swego wnętrza i składać się 
głównie z lodu wodnego.

Do niedawna wszelkie uwagi na temat 
budowy wnętrza Ganim edesa miały chara
kter wyłącznie spekulacji teoretycznych. 
Dopiero dane uzyskane za pom ocą sondy 
Galileo pozwoliły uczonym zestawić bar
dziej wiarygodny portret tego księżyca, któ
ry uwzględniałby nie tylko jego masę, roz
miary i średnią gęstość, ale i pole grawitacyj
ne. W  oparciu o te dane planetolodzy opra
cowali parę różnych modeli geologicznych i 
geofizycznych, lecz tylko dwa z nich zyska
ły większą popularność, a  w każdym razie są 
najczęściej wymieniane przez uczonych 
przy okazji om awiania Ganim edesa. Pier
wszy z nich mówi, że mamy tu do czynienia 
z jakim ś koktajlem lodów, wypełniających 
glob tego księżyca. Drugi model, w ykorzy
stujący najnowsze dane i m ający o wiele bar
dziej skom plikowaną strukturę, zyskuje co
raz więcej zwolenników. On dla odmiany 
przyjm uje, że Ganim edes posiada jądro  ka
mienne lub żelazne i że jądro  to ma zbliżone 
rozmiary do naszego Księżyca. O tacza je
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Stereoskopow y obraz fragm entu pow ierzchni Ganim edesa uzyskany ze zdjęć wykonanych w 1996 roku za pomocą sondy Gali leo (fot. 
NASA).

dość gruba warstwa mieszaniny, składającej 
się z lodu wodnego i okruchów skalnych, na 
tej zaś warstwie spoczywa jeszcze grubsza 
warstwa zbudowana głównie z „ciepłego lo
du”, otulonego cienką skorupą zawierającą 
już „wystudzony” lód i inne minerały.

Dane uzyskane za pomocą sondy Galileo 
zdają się potwierdzać poprawność modelu 
budowy geologicznej Ganimedesa. Dalsze 
informacje na ten temat i bardziej wnikliwa 
analiza uzyskanego dotychczas materiału 
umożliwi uczonym ściślej określić gęstość i 
grubość poszczególnych warstw, a także 
wyrobić sobie jakiś bardziej konkretny po
gląd na ich skład chemiczny. Jedno nie ulega 
najmniejszej wątpliwości: gdy się bowiem 
potwierdzi obecność jądra kamiennego lub 
żelaznego, to w ten sposób uzyskamy niezbi
ty dowód, że w przeszłości wnętrze Ganime
desa było gorące i ciekłe, a może nawet stan 
ten w jakimś stopniu utrzymuje się do dziś. 
Jednocześnie byłoby w pełni uzasadnione 
istnienie jego pola magnetycznego, co zre
sztą przyrządy zainstalowane na pokładzie 
sondy Galileo już zarejestrowały (Urania nr

10/1996, str. 277). To zaś oznaczałoby, iż 
może być magnetosfera w magnetosferze, 
czyli magnetosfera Ganimedesa zanurzona 
w magnetosferze Jowisza. Jest to niewątpli
wie jedno z najbardziej sensacyjnych odkryć 
dokonanych w ramach misji sondy Galileo!

Powierzchnia największego księżyca Jo
wisza i całego Układu Słonecznego wydaje 
się być bardzo stara, o wiele starsza od po
wierzchni naszego Księżyca. Jednakże to, co 
ujrzeliśmy już na Ganimedesie -  twierdzi 
Michael B e l t o n  -  „przekracza nasze naj
śmielsze oczekiwania”. Za przykład niech 
posłużą terytoria Uruk Sulcus (10° S/30° N, 
140/180° W) i Galileo Regio (0765° N, 
140/180° W), gdzie stara skorupa lodowa zo
stała dosłownie zryta kraterami uderzenio
wymi, a następnie te pospolite w Układzie 
Słonecznym utwory pokryły młodsze produ
kty czegoś w rodzaju „wulkanizmu wodne
go”. Na powierzchni Ganimedesa nie może 
oczywiście występować ciekła woda, gdyż 
jest tam bardzo zimno, temperatura podczas 
doby trwającej prawie 7 ziemskich dni waha 
się w granicach od 90 do 160 kelwinów (od
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Rys. 3. M apka Ganim edesa^

/ f i ’

-183° do -113° C). W ypływająca więc z 
wnętrza księżyca woda m om entalnie zam a
rzała, a ponieważ zawierała domieszkę róż
nych minerałów, powstała zm arzlina m a cie
mną barwę. Świadczy o tym właśnie Galileo 
Regio, kraina wyjątkowo ciemna, jeden z 
najciemniejszych obszarów na całej powie
rzchni Ganimedesa. Nie je st ona gładka, w 
różnych kierunkach przez lodowe płaszczy
zny rozciągają się lodowe wzgórza poprze
cinane głębokimi bruzdami, najprawdopo
dobniej tworami powstałymi w wyniku dzia
łania sił tektonicznych. Powierzchnia tych i 
innych regionów Ganim edesa wygląda tak, 
jakby w niezbyt odległych czasach -  dowo
dzi Bill O ’ N e i l  -  „pograbił ją  ktoś jakim iś 
olbrzymymi grabiam i”. Zdaniem niektórych 
badaczy, o ile nie na całym księżycu, to 
przynajmniej w pewnych jego  obszarach 
stosunkowo często dochodziło i dochodzi do 
„trzęsień lodowej skorupy” . Interesujące by
łoby zatem porównać najnowsze obrazy Ga
nimedesa z obrazami uzyskanymi przed kil
kunastu laty za pomocą Voyagerow, bo m o
że w ten sposób udałoby się zauważyć jakieś 
zmiany w wyglądzie tej lub innej okolicy, a 
to mogłoby dostarczyć cennych informacji o 
geologicznym życiu tego niezwykłego księ

życa. Takie badania zapewne są robione i 
dlatego należy być przygotowanym na różne 
niespodzianki.

Pewne wnioski na temat procesów prze
biegających we wnętrzu i na powierzchni 
G anim edesa m ożna wyciągnąć z wyglądu 
zachowanych do dziś kraterów uderzenio
wych. Okazuje się bowiem, że utwory tego 
typu, leżące w wyższych szerokościach, m a
ją  stosunkowo jasne korony swych wałów, a 
w każdym razie są one jaśniejsze od najbliż
szej okolicy. Być może -  sądzą planetolodzy 
-  w niezbyt odległej przeszłości, nie wyklu
czone nawet, że i w naszych czasach, z w nę
trza położonych tam kraterów uderzenio
wych wydobywa się para wodna, która oczy
wiście błyskawicznie zamarza i opada w po
staci śniegu. W ten oto sposób wały górskie 
wymienionych kraterów mogą być nieustan
nie odnawiane i dlatego są jaśniejsze od oko
licy, gdzie takie zjawiska ju ż  nie przebiega
ją. Niestety, o wiele trudniej wyjaśnić po
chodzenie trzech terytoriów, zwłaszcza ich 
zachodnich części (Marius Regio, Philus 
Sulcus i Nippur Sulcus). Mamy tu bowiem 
do czynienia z nadzwyczaj regularnym i tw o
rami topograficznymi, na obrazach przeka
zanych przez sondę Galileo wyglądającymi
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Obraz fragmentu powierzchni Ganimedesa utworzony ze zdjęć, 

wykonanych za pomocą sondy Galileo w odległości około 11.6 

tys. km; obejmuje obszar o rozmiarach 54 km 90 km (fot. 

NASA).

tak, jakby się ktoś bawił „kosmicznymi kloc

kami lego”. Nie ulega wątpliwości, że i w 

formowaniu się tej niezwykłej krainy głów

ną rolę odegrały ruchy tektoniczne, choć 

musiały one być wspomagane przez inne 

procesy geologiczne, ostateczną zaś postać 

nadał jej zapewne „wulkanizm wodny”. By

ła to zdaje się już końcowa faza tego egzoty

cznego wulkanizmu.

Najstarszą częścią tej kosmicznej ukła

danki jest terytorium Marius Regio (50° 

S/50° N, 150/230° W). Nie znaczy to jednak 

wcale, że w tym regionie Ganimedesa za

chowała się pradawna topografia, a więc że 

od czasów „wielkiego bombardowania” nic 

się tu nie zmieniło. I na tym obszarze księży

ca w późniejszych okresach przebiegały bu

rzliwe procesy geologiczne, toteż zachowały 

się tam wprawdzie pojedyncze kratery ude

rzeniowe, ale są już bardzo zniszczone i tyl

ko z trudem można je dziś rozpoznać. Do

skonale natomiast prezentują się młode kra

tery uderzeniowe na Philus Sulcus (55/36° 

N, 200/218° W), powstałe w wyniku upad

ków dużych brył meteorytowych, poruszają

cych się jednak z niewielkimi prędkościami. 

Ich energia kinetyczna była więc zbyt mała i 

prawdopodobnie tylko dlatego wybite przez 

nie kratery mają małe rozmiary. Ale -jak już 

zaznaczono - wyglądają świetnie i w związ

ku z tym uczeni się zastanawiają, czy te oko

lice Ganimedesa były wtedy jeszcze plasty

czne, czy też raczej pokrywała ją warstwa 

sypkiego materiału? Być może bardziej wni

kliwa analiza danych przekazanych przez 

sondę Galileo rzuci jakieś światło i na to 

frapujące zagadnienie.

Kallisto

Do omówienia pozostał ostatni z czterech 

galileuszowych księżyców Jowisza. Mowa 

oczywiście o Kallisto, z wymienionej 

czwórki najdalej obiegającego macierzystą 

planetę i - biorąc pod uwagę jego średnią 

gęstość - posiadającego przypuszczalnie 

najprymitywniejszą budowę swego wnętrza. 

Uczeni sądzą wprawdzie, że i on posiada 

niewielkie jądro kamienne i że dopiero to 

jądro otacza gruba powłoka lodowa. Lecz 

mimo tej prostoty Kallisto jest traktowany 

przez planetologów jako atrakcyjny obiekt, 

pod wieloma względami nie mający zdaje 

się konkurenta w całym Układzie Słonecz

nym, mogącym dostarczyć bezcennych in

formacji o jego pradawnych dziejach. Nie

stety, księżyc ten - jak się chociażby dowia

dujemy z łamów naszego miesięcznika - 

rzadko bywa odwiedzany przez sondę Gali

leo, która o wiele więcej uwagi poświęca 

trzem pozostałym księżycom „galileuszo-
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wym ” . A zatem i z tego powodu każda „no
w inka” o Kallisto może mieć dla astronomii 
planetarnej duże znaczenie.

Prastara powierzchnia Kallisto, to jakby 
„skam ieniałość” m ogąca dostarczyć infor
macji o procesach przebiegających w Ukła
dzie Słonecznym przed miliardami lat. Na 
żadnym innym ciele niebieskim nie odkryto 
dotąd tak archaicznego reliefu, w którym do
m inującą rolę odgrywają prawie wyłącznie 
kratery uderzeniowe, a których liczbę ocenia 
się na kilkadziesiąt tysięcy. Ten kosmiczny 
„tatuaż” księżyca zdaje się dowodzić, że 
„wielkie bom bardowanie” trwało nie m i
liard lat -  jak  dotychczas sądzono -  ale zna
cznie dłużej, w przeciwnym bowiem przy
padku gęstość kraterów uderzeniowych na 
Kallisto byłaby o wiele niższa. Ta prze
ogrom na liczba kraterów mówi jednocześ
nie o tym, iż pod względem geologicznym 
księżyc ten jest od dawna zupełnie lub pra
wie zupełnie m artwym  globem, a w każdym

razie obiektem o bardzo słabej aktywności 
tektonicznej i wulkanicznej. Być może jesz
cze w ramach misji Galileo dowiem y się 
czegoś bliższego o przejawach jakiejś słabej 
aktywności geologicznej Kallisto i ewentu
alnie będziemy mogli się przekonać, czy 
księżyc ten może generować pole m agnety
czne. Pewne światło na powyższe zagadnie
nia rzucają odkrycia, jakich ostatnio dokona
no w strukturze Valhalla (15° S/55° N, 
20/90° W), ściślej zaś mówiąc -  w jej środ
kowych obszarach. Na przekazanych przez 
sondę Galileo obrazach o dużej sile rozdziel
czej (zawierają szczegóły o średnicy 60 m) 
widać wielką liczbę małych kraterów, z któ
rych wałów obsunęły się lawiny pokruszo
nych skał i w ten sposób obnażona została 
warstwa jaśniejszego materiału, składające
go się głównie z lodu wodnego. W  odróżnie
niu jednak od innych obszarów Kallisto, 
gdzie też występuje ogrom na liczba małych 
kraterów, te z centralnych rejonów struktury

ASTRO-BIT
Ireneusz Włodarczyk 
ul. Rewolucjonistów 15/13  
42-500 BĘDZIN

Programy komputerowe, algorytmy, katalogi i inne materiały astronomiczne
KUPNO-SPRZEDAŻ



6/97 U R A N IA 173

M ozaika zdjęć ukazujących księżyc Kallisto. które zostały 
wykonane w 1979 roku przez sondy V oyager 1 (lewe) i Voyager 
2(prawe) oraz w  dniu 9 w rześnia 1996 roku przez sondę Galileo 
(w środku); zdolność rozdzielcza zdjęcia środkowego wynosi 
4,3 km (fot. NASA).

V alhalla są silnie naruszone „zębem  czasu” . 
D laczego akurat w tej okolicy księżyca nie 
w ystępuje nawet jeden dobrze zachowany 
krater uderzeniow y?

N ieco uw agi w arto też poświęcić drugiej 
co do w ielkości strukturze uderzeniowej na 
Kallisto. A sgard -  bo taką nazwę ona nosi -  
też leży na północnej półkuli księżyca 
(10/50“ N, 120/160° W), ma około 1700 km 
średnicy i -  podobnie jak  V alhalla -  wybita 
została przez sporych rozm iarów planetoidę, 
co praw dopodobnie nastąpiło w pierwszym  
okresie „w ielkiego bom bardow ania” . 
Św iadczą o tym liczne, prastare kratery ude
rzeniowe, częściow o niszczące pierścienie 
struktury Asgard. Nie brakuje tu jednak  mło
dych kraterów  uderzeniow ych, a najmłodszy 
i najw iększy z nich je s t krater Burr (42° N, 
135° W ), zarejestrow any już  na obrazach 
otrzym anych przed laty za pom ocą sond 
V oyager. Jego olśniew ająca biel i rozcho
dzące się we wszystkich kierunkach jasne 
smugi n iezbicie przecież dowodzą, że mamy 
tu do czynienia z utworem  uderzeniowym , 
który pow stał w niezbyt odległych -  z astro

nomicznego punktu w idzenia -  czasach. To 
samo możemy pow iedzieć o liniowych łań
cuszkach kraterowych Kallisto, sprawiają
cych planetologom  tyle trudności, gdyż nie 
łatwo było wyjaśnić mechanizm  powstawa
nia tych niezwykłych tworów topograficz
nych. Z pomocą przyszła dopiero sam a M at
ka Natura, czyli pojawienie się komety 
Shoemaker-Levy 9 i jej dram atyczne spotka
nie z Jowiszem. W szystko bowiem przema
wia za tym, iż owe liniowe łańcuszki krate
rowe, to utwory powstałe w wyniku zderze
nia Kallisto z fragmentami jąder kometar- 
nych lub planetoid, które uwięzione zostały 
w polu grawitacyjnym  Jowisza i pod jego 
wpływem rozpadły się na wiele części. Skut
ki takiej katastrofy pokazuje obraz przekaza
ny przez sondę Galileo.

Na powyższej inform acji wypada zakoń
czyć artykuł poświęcony wstępnym wyni
kom misji Galileo. Uzyskany w jej ramach 
m ateriał je s t bardzo bogaty i wym aga oczy
wiście solidnego opracowania, na co potrze
ba czasu. A przecież ten jakże udany ekspe
ryment astronautyczny jeszcze się nie za
kończył, sonda Galileo nadal okrąża Jowisza 
i od czasu do czasu zbliża się do jednego z 
czterech „galileuszowych” księżyców, zbie
ra o nim najprzeróżniejsze inform acje, które 
potem drogą radiow ą przekazuje na Ziemię. 
Tak więc em ocje dopiero przed nami.

Nazwa
księżyca

Promień
(km)

Masa
(kg)

Średnia
gęstość
(g/cm3)

lo 1815 8,94 1 022 3,57

Europa 1569 4,80 • 1022 2,97

Ganimedes 2631 1,48 1 023 1,94

Kallisto 2400 1,08 1 023 1,86

Mapki (Rys. 1, 2, 3, 4) opracowane zostały na 
podstawie obrazów otrzymanych za pomocą sond 
Voyager, a pochodzą z książki G.A. Burby: No
menklatura dietaliej rieliefa galiliewych sputni
ków Jupitiera (Moskwa 1984).
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Krzysztof Murawski -  Lublin

ZJAWISKA FIZYCZNE W ATMOSFERZE SŁOŃCA (II)

3. Heliosejsmologia

Badania Słońca -  najbliższej nam gwiaz
dy -  mają decydujące znaczenie w zrozu
mieniu zjawisk, zachodzących w innych 
gwiazdach, a w szczególności gwiazdach 
tzw. ciągu głównego, do którego należy 
Słońce. Widoczna część Słońca to fotosfera 
będąca warstwą grubości równej tysięcznej 
części promienia. Fotosfera dostarcza tylko 
nielicznych przykładów niejednorodności 
oraz struktur, często skomplikowanych i fa
scynujących (patrz część I). W szczególno
ści ruch plam słonecznych jest dowodem na 
to, że Słońce obraca się mniej więcej raz na 
miesiąc i ruch obrotowy jest szybszy na rów
niku niż na biegunach. W początkowej fazie 
ewolucji plamy pojawiają się w obszarach 
bardziej oddalonych od równika, a następnie 
bliżej, w rezultacie czego położenie ich 
przedstawia tzw. wykres motyla. Z plamami 
słonecznymi związane jest silne pole mag
netyczne, które zmienia się na Słońcu w spo
sób skomplikowany, co 22 lata (lub 11 lat 
jeśli nie uwzględniać zmian biegunowości). 
Inny przykład, to granule (fot. 9), przypomi
nające ziarenka ryżu lub komórki Bernarda 
z ich charakterystycznym czasem życia rzę
du kilku minut. Granulacja jest konsekwen
cją turbulentnej konwekcji w niższej war
stwie Słońca zwanej warstwą konwekty wną.

Takie zjawiska, jak np. plamy słoneczne 
są powierzchniowym uzewnętrznieniem się 
procesów zachodzących we wnętrzu Słońca. 
Procesy te pozostają wciąż w sferze domnie
mań. Nowa dziedzina zwana heliosejsmolo- 
gią, pozwala coraz lepiej penetrować’ wnę
trze Słońca.

Przyjmuje się, że pomiary oscylacji glo
balnych Słońca rozpoczęły się w 1960 roku

pomiarami przesunięć Dopplera. Wyniki po
miarów okazały się zaskakujące, plazma 
wznosiła się i opadała z okresem równym 
około 5 minut. Wyjaśnienie tego zjawiska, 
zwanego 5-minutowymi oscylacjami, pole
ga na tym, że we wnętrzu Słońca występują 
gradienty gęstości i temperatury. Różne war
stwy mogą odbijać i uginać fale akustyczne, 
zamykając je w ograniczonym obszarze. Od
bicie fal zachodzi tuż poniżej widzialnej po
wierzchni Słońca, gdzie gęstość plazmy ob
niża się gwałtownie z wysokością. Odbita 
fala akustyczna porusza się w kierunku do 
wnętrza Słońca. Tutaj gradient temperatury 
powoduje wzrost prędkości dźwięku wraz ze 
wzrostem odległości od powierzchni Słońca. 
W rezultacie tego głębsza część frontu falo
wego, poruszającego się ukośnie do wnętrza 
Słońca, jest szybsza niż płytsza część frontu. 
Stopniowo, poruszający się front falowy, 
ugina się i znowu porusza się w górę ku po
wierzchni Słońca, gdzie zostaje odbity. Pro
ces ten powtarza się i w konsekwencji fala 
akustyczna zostaje uwięziona. W dolnym 
punkcie granicznym prędkość fazowa K/fali 
jest równa lokalnej prędkości dźwięku. Po
nieważ Vf zależy od wektora falowego k, 
różne długości fal penetrują w różnym sto
pniu wnętrze Słońca.

Fale globalne przypominają fale sejsmi
czne na Ziemi. Dwa rodzaje fal sejsmicz
nych penetrują Ziemię. Jedna z nich jest falą 
poprzeczną, w której materiał drga w kierun
ku poprzecznym do kierunku propagacji. 
Druga fala ma natomiast charakter akustycz
ny, ponieważ materiał jest ściskany i rozcią
gany w kierunku propagacji fali. Ponieważ 
prędkość i kierunek rozchodzenia się fali za
leży od temperatury, składu fizycznego i 
strukturalności ośrodka, pomiary tej prędko-
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ści mogą dostarczyć wiadomości o ośrodku.

Na Słońcu propagują fale akustyczne, 

które są generowane prawdopodobnie przez 

turbulencję w warstwie konwekty wnej i pro

mienisty przepływ energii, powodujący 

kompresję i rozrzedzenia plazmy. Fale te nie 

mogą być mierzone w sposób bezpośredni. 

Ich wpływ na powierzchnię Słońca jest wi

doczny na spektrogramach dysku słoneczne

go i w pomiarach jasności powierzchni. 

Zbliżając się do powierzchni, falc powodują 

poruszanie się powierzchni w górę i w dół, a 

w rezultacie zmiany długości linii spektral

nych emitowanego światła w wyniku efektu 

Dopplera. Jednocześnie fale powodują zagę

szczenia i rozrzedzenia plazmy przy powie

rzchni Słońca, zmieniając w ten sposób tem

peraturę i w konsekwencji jasność powierz

chni.

Widmo fal akustycznych składa się z kil

ku milionów modów o różnych okresach i 

długościach fal .̂x w kierunku równoległym 

do powierzchni Słońca. Mody o najwię

kszych amplitudach mają okresy od 3 - 6 

minut, a ich długości fal Xx mogą być tak 

krótkie, jak rozmiary granul (200-2000 km) 

i tak długie, jak obwód Słońca - około 4.5 

min km. Indywidualne mody mają amplitu

dy (wyrażone tutaj w radialnej prędkości 

powierzchniowych oscylacji) równe 20cm/s 

lub mniejsze. Chaotyczna superpozycja mo

dów wytwarza jednak oscylacje o dużej am

plitudzie z maksimum równym 0.5 km/s.

Inny rodzaj drgań globalnych to wewnę

trzne fale grawitacyjne, które są oscylacjami 

obszarów płynu wokół położenia równowa

gi. Podczas gdy ciśnienie wywołuje siłę 

przywracającą równowagę dla fal akustycz

nych, siła wyporu spełnia takie zadanie dla 

fal grawitacyjnych. Fale grawitacyjne mogą 

poruszać się tylko w obszarach o stabilnej 

stratyfikacji i dlatego są szczególnie głęboko 

uwięzione we wnętrzu Słońca, poniżej nie

stabilnej warstwy konwektywnej. Z  tego po

wodu są one trudne do wykrycia na powierz

chni Słońca. Ich amplitudy są małe, a okresy 

wynoszą około jednej godziny. Teoria prze

widuje, że fal tych jest niezliczona ilość i ich 

częstości są bardzo zwarte. Do określenia z 

wystarczającą precyzją częstości fal, po to 

by fale mogły być użyte jako próbnik wnę

trza Słońca, będą konieczne jeszcze długo

trwałe obserwacje trwające wiele miesięcy, 

a może lata.

4. Fale magnetohydrodynamiczne

Powszechnie wiadomo, że materia na 

Słońcu znajduje się w stanie plazmy - gazie 

niemal w pełni zjonizowanym. Jednakże do

piero w ostatnich czasach dostrzeżono pod

stawową rolę, jaką ten fakt odgrywa w opisie 

przyrody. W  szczególności badania nad 

źródłami energii w kontrolowanych re

akcjach termojądrowych znacznie podniosły 

poziom wiedzy o wpływie pola magnetycz

nego na zjawiska zachodzące w plazmie sło

necznej. Badania te stymulowały modelo

wanie plazmy, w której pola magnetyczne 

odgrywają niezwykle istotną rolę, często na

wet warunkując przebieg danego zjawiska. 

Odpowiednim narzędziem do opisu plazmy 

w polu magnetycznym jest teoria magne- 

tohydrodynamiki (MHD).

Równania M HD mogą być wyprowadzo

ne z praw zachowania (masy, pędu i energii), 

równań Maxwella i prawa Ohma przy nastę

pujących założeniach:

a) skale przestrzenne związane ze zjawi

skami fizycznymi znacznie przekraczają 

charakterystyczne długości;

b) plazma znajduje się w równowadze 

termodynamicznej z funkcją dystrybucji 

zbliżoną do rozkładu Maxwella. Założenie 

to spełnione jest dla skal czasowych wię

kszych niż średnie czasy zderzeń i dla skal 

przestrzennych o wiele większych niż śred

nie drogi swobodne;
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c) właściwości plazmy (np. ciśnienie) są 
izotropowe;

d) efekty relatywistyczne (np. prąd prze
sunięcia) są zaniedby walnie małe, ponieważ 
prędkości przepływu plazmy są znacznie 
mniejsze niż prędkość światła.

Fale M HD dzielą się na fale A lfvena i fale 
magnetoakustyczne. W śród fal m agnetoaku- 
stycznych wyróżnić m ożna fale szybkie i fa
le powolne. Fala Alfvena  wymuszona jest 
przez siłę napięcia magnetycznego. Chara
kteryzuje ją  brak zmian ciśnienia i gęstości 
gazu, a oscylacje plazmy są prostopadłe za
równo do zewnętrznego pola m agnetyczne
go, jak  i do kierunku propagacji (własność 
polaryzacji). Fala Alfvena nie może propa
gować w kierunku prostopadłym do pola 
m agnetycznego (fala anizotropowa). Prze
pływ energii odbyw a się wzdłuż linii sił pola 
m agnetycznego z prędkością Alfvena.

Fala szybka  wym uszona jest przez siłę 
napięcia m agnetycznego i całkowite ciśnie
nie gazu. Zmianie ulega ciśnienie i gęstość 
plazmy. Ciśnienie gazu i ciśnienie m agnety
czne są zm ienne w fazie. Fala szybka w wa
runkach korony słonecznej jest prawie izo
tropowa. Propaguje ona najszybciej -  pro
stopadle do zewnętrznego pola m agnetycz
nego. Fala ta czasem, choć niepoprawnie, 
zwana jest ściśliwą falą Alfvena.

Fala powolna, podobnie jak  fala szybka, 
wym uszona je st przez siły napięcia m ag
netycznego i całkowite ciśnienie gazu. C iś
nienie gazu i ciśnienie m agnetyczne są w 
fazie przeciwnej. Fala powolna jest falą ani
zotropową -  nie może ona propagować w 
kierunku prostopadłym  do zewnętrznego 
pola magnetycznego. Przepływ energii ogra
nicza się głównie do kierunku pola m agnety
cznego.

W  modelu plazmy zimnej znika fala po
w olna i w układzie propaguje tylko fala 
szybka i fala Alfvena. Fala powolna i fala 
A lfvena różnią się polaryzacją. Falę Alfvena

m ożna wyelim inować z układu poprzez po
m inięcie polaryzacji w danym kierunku i za
łożenie stałości zm iennych w tym kierunku. 
Usuwając pole magnetyczne rugujemy falę 
A lfvena i falę powolną. Fala szybka staje się 
wtedy falą dźwiękową.

Fale M HD są bezdyspersyjne, jeśli pom i
nąć efekt Halla i niejednorodności ośrodka. 
Jeżeli natomiast ośrodek jest niejednorodny, 
może pojawić się dyspersja zwana geom e
tryczną. Dyspersja spowodowana jest zjawi
skiem całkowitego wewnętrznego odbicia 
fal. Zjawisko takie może zajść na przykład w 
pętli koronalnej. W  rezultacie tego fale zo
stają uwięzione w strukturze i konsekwen
tnie w spektrum takich fal pojawią się mody 
dyskretne. Fale uwięzione odpowiadają wte
dy modom wewnętrznym.

M inęło więcej niż pięć dekad od m om en
tu, kiedy Alfven w 1942 r. odkrył poprzecz
ne fale MHD, noszące dzisiaj jego imię. Od 
tego czasu datuje się okres badań nad falami 
MHD. Badania te często pozwalały zrozu
mieć podstawowe zjawiska, a zwłaszcza za
chodzące w ośrodku jednorodnym . Plazma 
słoneczna odznacza się jednak  wysokim sto
pniem strukturalności i niejednorodności. 
Struktury takie znaleźć można, np. w atm o
sferze słonecznej. Z powodu złożoności pro
blemu i ograniczonej możliwości badań, na
sza wiedza o zjawiskach falowych jest ciągle 
na etapie początkowym.

Od ponad 20 lat wiadomo, że w wietrze 
słonecznym (w odległości 2 - 1 0  prom ienia 
Słońca) propagują się fale Alfvena. Fale te są 
najprawdopodobniej pochodzenia słonecz
nego. Posiadają one dom inujące okresy rzę
du kilku godzin. Ponieważ wiatr słoneczny 
możemy badać dokładniej niż dolne war
stwy atmosfery, wykrycie fal A lfvena stało 
się impulsem do badań nad falami M HD w 
atmosferze słonecznej.

W górnych warstwach obszaru konwekcji 
liczby Reynoldsa są tak duże. że przewiduje
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Fot. 9 G ranulacja na Słońcu. W arta podkreślenia jest ostrość 
konturów  granul, eksplodujące (jasne) granule, rury 
m agnetyczne (małe jasne punkty m iędzy granulam i) oraz 
ciem ne punkty formujące sieć o nieznanym  pochodzeniu. (Fot. 
Pic du M idi Observatory.)

się w pełni rozwiniętą turbulencję. Turbu
lencja ta oddziałuje z polem magnetycznym, 
generując fale MHD, które następnie propa
gują w stronę atmosfery słonecznej. Oddzia
ływanie tych fal z atmosferą słoneczną jest 
odpowiedzialne za istnienie wielu obserwo
wanych zjawisk. Sugerowano, że fale MHD 
mogą ogrzewać koronę słoneczną, a w 
szczególności pętle koronalne, przyspieszać 
wiatr słoneczny i spikule. Zjawiska te dowo
dzą, że fale MHD odgrywają ważną rolę w 
aktywności słonecznej. W obszarze plazmy, 
jakim  jest atmosfera słoneczna, może propa
gować kilka różnych typów fal. Jednym z 
nich są fale akustyczne, obecne w atmosfe
rze dzięki ściśliwości i inercyjności plazmy.

Inercyjność plazmy może w dodatku utrzy
mywać efektywną równowagę z siłami mag
netycznymi lub siłami wyporu hydrodyna
micznego. W wyniku utrzymywania się ta
kiej równowagi, mogą powstawać fale 
magnetoakustyczne, fale Alfvena oraz we
wnętrzne fale grawitacyjne. Możliwa jest 
także kombinacja tych fal w wyniku jedno
czesnego działania pola magnetycznego i 
grawitacyjnego. Fale takie powinniśmy więc 
nazywać odpowiednio falami magneto-aku- 
styczno-grawitacyjnymi. Dla nieskończone
go i jednorodnego ośrodka teoria takich fal 
jest dobrze znana.

Nie ulega wątpliwości, że w plazmie sło
necznej mogą propagować się także innego 
rodzaju fale. Wśród nich wyróżnić można 
fale elektromagnetyczne z wektorem pola 
elektrycznego prostopadłym do kierunku 
rozchodzenia się fali. Częstości charaktery
styczne dla fal elektromagnetycznych są 
większe od częstości plazmowej elektronu. 
Fale elektromagnetyczne to światło widzial
ne, pochodzące głównie z fotosfery i pro
mieniowanie radiowe z charakterystycznym 
promieniowaniem synchrotronowym.

Innym przykładem oscylacji w plazmie 
słonecznej są fale elektrostatyczne, wśród 
których wyróżnić można fale Langmuira i 
fale jonowo-akustyczne. Fale Langmuira 
polegają na oscylacjach elektronów. Jony 
nie mogą nadążyć za szybkimi oscylacjami, 
tworząc niemobilne tło dla elektronów. Fale 
Langmuira występują między innymi w roz
błyskach. Oscylacje w falach jonowo-aku- 
stycznych są tak powolne, że dystrybucja 
elektronów podlega statystyce Boltzmana. 
Fale te są podobne do fal dźwiękowych, pro
pagują one w ośrodku, którego cząsteczki 
mają temperaturę elektronów i masę jonów.
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KRONIKA

Małe komctki: prawda czy kolejna 
„zimna fuzja” ?

Sztuczny satelita Ziemi Dynamics Explo
rer 1 został wystrzelony w sierpniu 1981 ro
ku i umieszczony na silnie ekscentrycznej 
orbicie, przebiegającej nad biegunami Zie
mi. Znajdujące się na jego  pokładzie trzy 
fotometry nadfioletu miały obserwować 
świecenie obszarów zorzowych, geokoronę 
oraz rozkład ozonu. Dzisiaj możemy już po
wiedzieć, że fotometr, mierzący w linii tle
nowej (Ol, 130.4 nm) zaobserwował zupeł
nie nowe zjawisko, a jego  interpretacja jest 
przedmiotem wielkich sporów.

Na obrazach górnej atmosfery Ziemi, 
przekazanych przez sondę Dynamics Explo
rer 1, pojawiały się pojedyncze ciemne pi
ksele. Przez kilka lat nikt nie przywiązywał 
do nich wagi, uważając je  bądź za szum apa
ratury, bądź za zakłócenia w telemetrii 
(przekazywaniu danych z satelity na Zie
mię). Dopiero w 1986 roku dr Louis A. 
F r a n k  z University o f Iowa (U SA ) wysu
nął hipotezę, że owe ciemne plamki są na
prawdę mierzone. Zaproponował on miano
wicie, że w przestrzeni kosmicznej znajduje 
się duża ilość lodowych kometek o średnicy 
kilku metrów. W padające do ziemskiej at
mosfery kometki parują wytwarzając obłok 
pary, który pochłania promieniowanie nad
fioletowe. Stąd biorą się ciemne plamki, któ
re zaobserwował fotometr.

Oszacowanie rozmiarów obłoku pary jest 
obarczone dużym błędem, ponieważ roz
miar kątowy widzianego obłoku jest bliski 
rozdzielczości kątowej fotometru. Do dal
szych rachunków Frank przyjął, że obłok pa
ry jest rozciągnięty na obszarze 2000 km2 i 
ma grubość równą jednej grubości optycz
nej. Stąd otrzymał, że m asa takiej kometki 
wynosi około stu ton. Zakładając dalej, że

kometka zbudowana jest ze słabo ubitego 
lodu o gęstości 0.1 kg/m3, Frank policzył, że 
średnica kometki wynosi 12 m. Jest rzeczą 
oczywistą, że ciemne plamki można obser
wować tylko po stronie dziennej planety. Po
jawiały się one średnio 10 razy na minutę. 
Do tego należy dodać drugie tyle kometek 
po stronie nocnej. Reasumując, według hi
potezy Franka, do ziemskiej atmosfery w 
każdej minucie wpada 20 kometek o średni
cy 12 m i wadze 100 ton. Taka ilość wody 
docierająca z kosmosu na Ziemię może w 
geologicznie rozsądnym czasie zapełnić 
ziemskie oceany. Prawdziwość hipotezy 
Franka pociągałaby za sobą konieczność 
zrewidowania naszych poglądów na powsta
nie Układu Słonecznego i ewolucję planet.

Hipoteza ta spotkała się z gwałtownym 
atakiem innych naukowców i zaczęła się 
wojna na argumenty za i przeciw istnieniu 
kometek. Chyba najpoważniejszy argument 
przeciw kometkom, to milczenie sejsm ogra
fów pozostawionych przez astronautów na 
Księżycu. Przyjmując oszacowania Franka, 
należy oczekiwać, że średnio co minutę ko
metki uderzają w pozbawiony atmosfery 
Księżyc. Frank kontruje też zarzut twier
dząc, że wobec bardzo małej gęstości ude
rzenie kometki przypominać będzie opada
jące luźne płatki śniegu, a nie jedną bryłę 
śniegową. Dr Alexander J. D e s s 1 e r z Uni
versity o f Arizona (U SA ) twierdzi jednak, że 
struktura kometki nie ma tu znaczenia. Przy 
tej prędkości uderzenia (10 -  15 km/s) musi 
nastąpić potężne łupnięcie. Ale Frank znowu 
się broni, wskazując na istnienie na Księży
cu pewnego tła sejsmicznego, którego po
chodzenie nie jest do końca jasne. Ale czy to 
tło jest dostatecznie silne, aby podtrzymać 
hipotezę o gradzie małych kometek? Przyto
czę tu jeszcze jeden argument podnoszony 
przeciw kometkom. Przyjmując, że hipote-
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tyczne kometki tracą cząsteczki wody w ta
kim samym tempie jak kometa P/Encke, 
można łatwo policzyć, że cząsteczki te po 
żjonizowaniu zwiększałyby 20-krotnie kon
centrację plazmy w wietrze słonecznym. A 
czegoś takiego nie obserwuje się. Frank 
kontrargumentował, że kometki muszą mieć 
znacznie niższe tempo parowania, być może 
spowodowane płaszczem pyłowym okrywa
jącym  kometkę.

Tu pozwolę sobie na drobną dygresję. 
Wspomniany już Dessler był i jest zagorza
łym przeciwnikiem teorii Franka. Jednak ja 
ko naczelny redaktor pisma Geophysical Re
search Letters wbrew opinii recenzentów 
zadecydował o publikacji kontrowersyjnego 
artykułu Franka. To chyba świadczy o klasie 
tego naukowca.

Bomba wybuchła 28 maja tego roku o go
dzinie dziesiątej podczas zjazdu Amerykań
skiej Unii Geofizycznej w Baltimore, gdy 
Frank obwieścił, że nowe, dokładniejsze po
miary potwierdzają jego hipotezę. Na sateli
cie Polar wystrzelonym w lutym 1996 roku 
Frank umieścił przyrząd obserwujący atmo
sferę w świetle widzialnym i w nadfiolecie. 
Przyrząd ten zaobserwował obłoki pojawia
jące się w wysokiej atmosferze. Analiza 
widmowa pozwoliła stwierdzić, że składają 
się one z wody. Duża rozdzielczość kątowa 
pomiarów nie pozostawia wątpliwości, że 
jest to efekt realny. O ile wcześniej pojedyn
czy ciemny piksel mógł być wynikiem ja
kichś zakłóceń, to teraz obłoki wypełniają 10 
-  20 pikseli. Prawdopodobieństwo wystą
pienia takiego zakłócenia jest znikome. Co 
więcej, Frankowi zdarzyło się zaobserwo
wać na kilku kolejnych ujęciach ten sam ob
łok, przesuwający się w atmosferze. Kierują
cy misją, pomimo usilnych starań, nie byli w 
stanie zapewnić planowanej stabilności sate
lity. Na skutek chybotania sondy otrzymy
wane obrazy atmosfery często wyglądają jak 
poruszone zdjęcia. Ale nie ma tego złego, co

by na dobre nie wyszło. Na tych poruszo
nych zdjęciach wyraźnie widoczny jest pod
wójny obłok. Wszystko to niezbicie dowo
dzi, że obłoki w górnej atmosferze są zjawi
skiem realnym. Jednak wciąż aktualnym po
zostaje pytanie, skąd się one biorą, jako że 
wątpliwości wobec hipotezy Franka pozo
stają te same. Chociaż niektórzy naukowcy 
domagają się pomiarów wykonanych przez 
inne grupy badaczy, a nie tylko wykonanych 
innym przyrządem, to realność tego efektu 
została ogólnie zaakceptowana i zaczęto już 
planować eksperymenty mające wyjaśnić to 
zjawisko. Tym bardziej, że Frank dał się 
wcześniej poznać jako poważny i rzetelny 
naukowiec.

Jeszcze w 1989 roku grupa profesora Sta
nisława G r z ę d z i e l s k i e g o  z Centrum 
Badań Kosmicznych w Warszawie zapro
ponowała metodę ewentualnej weryfikacji 
hipotezy Franka. Polegała ona na poszuki
waniu kometek w przestrzeni międzyplane
tarnej poprzez obserwacje nieba w nadfiole
cie, prowadzone z pokładu sondy kosmicz
nej. We współpracy z Instytutem Maxa Plan
cka d/s Aeronomii w Niemczech powstał 
projekt przyrządu mającego prowadzić takie 
poszukiwania. Aby bardzo słaby sygnał od 
kometki nie był zagłuszony przez potężny 
strumień nadfioletu rozproszony w geokoro- 
nie, fotometr musi być umieszczony na orbi
cie wychodzącej ponad geokoronę. Niestety, 
w ostatnich latach taki satelita nie był wy
strzelony.

Tomasz Żarnowiecki

Komety SOHO

Półtora roku pracuje już sonda kosmiczna 
SOHO (ang. Solar and Heliospheric Obser
vatory), będąca najbardziej zaawansowa
nym z dotychczasowych pozaziemskich ob
serwatoriów słonecznych. Po starcie z Ziemi 
w dniu 2 grudnia 1995 roku została umiesz-
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czona na orbicie okołosłonecznej, porusza
jąc się w taki sposób, że stale znajduje się 
pomiędzy Ziemią i Słońcem w pobliżu pun
ktu oddalonego od Ziemi o około 1.5 min km 
(jest to tzw. punkt Lagrange’a LI układu 
Słońce -  Ziemia). Dzięki takiemu usytuowa
niu monitoruje Słońce w sposób ciągły, 
przesyłając do jednej z trzech aktualnie wi
dzianych stacji odbiorczych na Ziemi (znaj
dujących się w Australii, Hiszpanii i USA) 
strumień informacji o stanie aktywności sło
necznej (niosący 200 kilobitów w ciągu se
kundy). Dane te pochodzą z aparatury, w 
której skład wchodzi układ teleskopów, spe
ktrometrów i koronografów do obserwacji 
atmosfery i korony Słońca oraz przyrządów 
do analizy in situ składu izotopowego jonów 
wiatru słonecznego.

Oprócz permanentnego śledzenia Słońca 
SOHO obserwował na przełomie kwietnia i 
maja 1996 roku słynną kometę Hyakutake, 
gdy znajdowała się na niebie blisko Słońca i 
wobec tego nie mogła być z Ziemi widoczna 
(patrz zdjęcia na czwartej stronie okładki nu
meru 7 -  8/1996). Do ciekawszych odkryć 
SOHO należy zaliczyć dostrzeżenie już kil
kunastu nowych komet muskających Słoń
ce. Terminem tym przyjęto określać komety 
przelatujące bardzo blisko Słońca, których 
odległości peryhelium są porównywalne z 
promieniem Słońca. Dotychczas obserwo
wano już ponad 20 tego typu komet. Zalicza 
się do nich m.in. komety obserwowane w 
latach 1843, 1880, 1882 i 1887, o których 
jeszcze w zeszłym stuleciu Heinrich C.F. 
K r e u t z  (1854 -  1907) wypowiedział 
przypuszczenie, że mają wspólne pochodze
nie, gdyż poruszają się po bardzo podobnych 
orbitach. Do grupy tej należy także słynna 
komete Ikeya-Seki (1965 VIII), która była 
widoczna nawet gołym okiem w 1965 roku i 
która 21 października 1965 roku przeszła w 
odległości od Słońca zaledwie 0.008 j.a.

Za pomocą koronografu SOL WIND zain
stalowanego na pokładzie amerykańskiego 
satelity wojskowego P78 wystrzelonego na 
orbitę okółoziemską w lutym 1979 roku od
kryto 6 komet muskających Słońce. Z kolei 
satelita słoneczny SMM (ang. Solar Maxi
mum Mission) odkrył w latach 1987 -  1989 
10 następnych komet muskających Słońce. 
Wiele z nich skończyło swój żywot zderze
niem ze Słońcem, ale niektóre zdołano jesz
cze zaobserwować po przejściu w pobliżu 
Słońca.

I wreszcie najnowsze odkrycia SOHO 
wzbogaciły dotychczasowy zbiór komet 
muskających Słońce o 13 nowych obiektów. 
Ich orbity wyznaczone przez Briana G. 
M a r s d e n a  wskazują, że należą one także 
do grupy Kreutza. Wiele przemawia za tym, 
że obserwowane współcześnie komety mu
skające Słońce są rezultatem jakiegoś daw
nego rozpadu dużej komety, której części 
ulegają dalszej fragmentacji, jak np. obser
wowany już rozpad jądra komety 1882II na 
4 lub 5 części czy też podział jądra komety 
Ikeya-Seki na dwie części.

K rzysztof Ziołkowski

Niebo dla wszystkich

Po ćwierćwieczu działalności Olsztyń
skiego Planetarium i Obserwatorium Astro
nomicznego, postanowiliśmy objąć pewny
mi jej formami tych, którzy do tej pory z niej 
nie korzystali. Usytuowanie obserwatorium 
w byłej wieży ciśnień powoduje, że w poka
zach nieba nie mogą uczestniczyć osoby nie
pełnosprawne. Pokonanie pięciu pięter po 
schodach jest wysiłkiem nawet dla osób 
zdrowych. Również wiele dzieci z biednych 
gminnych szkół i domów dziecka nie ma 
możliwości przyjazdu do Olsztyna.

Dlatego chcieliśmy kupić dobry przenoś
ny teleskop umożliwiający prowadzenie po
kazów nieba w terenie. Taki teleskop pozwą-
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la też na wyjazdy na zaćmienia Słońca, ro
bienie zdjęć słabych obiektów w terenie po
zbawionym świateł, itp.

Nasz projekt „Niebo dla wszystkich”, 
którego autorką jest mgr Ewa J a n a s z a k  
wsparła finansowo Fundacja dla Polski, prze
znaczając na ten cel równowartość 14.700 FF.

Fundacja dla Polski utworzona została 
pod patronatem Fondation de France, jednej 
z największych prywatnych fundacji francu
skich, powstałej z inicjatywy Generała de 
G a u 11 e ’ a i Andre M a l r a u x  w roku 
1969. Inauguracja działalności Fundacji w 
Polsce nastąpiła w roku 1990. Od stycznia 
1997 roku Fundacja dla Polski rozpoczęła 
działalność jako fundacja polska, przejmu
jąc wszystkie działania przedstawicielstwa. 
Fundacja wspiera różnorodne formy aktyw
ności społecznej w dziedzinach edukacji, 
kultury, pomocy społecznej i samorządności 
lokalnej. W pierwszym roku działalności 
Fundacja dofinansowała 7 projektów, a w 
roku 1996 takich projektów było już 100.

Z dotacji zakupiony został teleskop 
Schmidta-Cassegraina LX 200 amerykań
skiej firmy MEADE. Średnica obiektywu 
wynosi 203 mm. Teleskop ma możliwość 
ręcznego i elektronicznego ustawiania, a 
biblioteka obiektów, na które można auto
matycznie ustawić teleskop jest wyjątkowo 
bogata i zadowolić może nawet bardzo za
awansowanych miłośników astronomii.

Teleskopowi nadano imię Camille’a 
F l a m m a r i o n a .  Nie tylko był to ukłon w 
kierunku ofiarodawców, ale także przypo
mnienie sylwetki tego wielkiego populary
zatora astronomii. Ponieważ teleskop ma 
służyć głównie popularyzacji, wybór patro
na jest trafny.

Nicolas Camille F l a m m a r i o n  urodził 
się 26 lutego 1842 roku w Montigny-le-Roi 
w Haute Marne. Od najmłodszych lat intere
sował się astronomią, a w wieku 16 lat napi
sał pracę Cosmogenie universelle. Praca ta

zainteresowała dyrektora Obserwatorium 
Paryskiego Urbaina L e V e r r i e r a  i w ro
ku 1858 Flammarion został rachmistrzem 
najpierw do 1862 w obserwatorium, a w la
tach 1862 -  1876 w Biurze Długości. Od 
1876 roku pracował znowu w Obserwato
rium Paryskim, jako astronom. W 1883 roku 
założył obserwatorium w Juvisy-sur-Orge 
pod Paryżem i był jego dyrektorem do 
śmierci. Zmarł 3 czerwca 1925 roku i został 
pochowany w parku obok obserwatorium.

Flammarion zajmował się obserwacjami 
Księżyca, Marsa, komet oraz gwiazd pod
wójnych i wielokrotnych. W roku 1909 
opublikował swoje wieloletnie obserwacje 
Marsa oraz zebrane obserwacje tej planety 
wykonane przez innych od roku 1636. 
Książka nosiła tytuł Planeta Mars i warunki 
je j zamieszkania i wyrażała, błędne, jak obe
cnie sądzimy, przekonanie autora, że na 
Marsie rozwija się życie łącznie z jego rozu
mnymi formami.

W uznaniu zasług Flammariona w obser
wacjach Księżyca i Marsa, na obu ciałach 
niebieskich są kratery nazwane jego imie
niem.

Zainteresowania naukowe Flammariona 
były rozległe. Oprócz astronomii zajmował 
się geofizyką, wulkanologią, klimatologią i 
meteorologią. W latach 1867 -  1880 odbył 
12 lotów balonem w celu badania zjawisk 
atmosferycznych.

Jednak Camille Flammarion był przede 
wszystkim wspaniałym popularyzatorem 
astronomii. W tej dziedzinie wykazał się 
nadzwyczajnym talentem i śmiało można 
powiedzieć, że to właśnie on zapoczątkował 
nową epokę w popularyzacji astronomii.

Wcześniej wielu astronomów, między in
nymi F o n t e n e l l e ,  L a l a n d e ,  A r a g o ,  
poświęcało swój czas popularyzacji. Jednak 
dopiero Flammarion uczynił z popularyzacji 
astronomii swego rodzaju misję i główny cel 
pracy.
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W 1861 ukazała się książka Flammariona 
Wielość światów zamieszkanych, która była 
pierwszą z całej serii popularnych książek, 
poświęconych astronomii. Za książkę Astro
nomia popularna, wydaną w roku 1879, 
Flammarion otrzymał nagrodę Akademii 
Nauk w Paryżu. Wszystkie książki były tłu
maczone na wiele języków, także na polski, 
były również wielokrotnie wydawane.

Od roku 1864 przez prawie 60 lat Flam
marion wydawał comiesięczne mapy nieba, 
z naniesionymi położeniami planet. Prze
znaczone były dla miłośników astronomii, 
którzy chcieliby samodzielnie wykonać ob
serwacje astronomiczne. Mapki były publi
kowane najpierw w czasopismach, z którymi 
współpracował Flammarion, a od 1882 w za
łożonym przez niego popularno-naukowym 
miesięczniku L ’Astronomie, który wychodzi 
do dziś.

W 1886 roku Flammarion zaczął wygła
szać comiesięczne odczyty na tematy astro
nomiczne, na Bulwarze Kapucynów. Elity 
intelektualne Paryża tłumnie przybywały na 
te odczyty. Flammarion przygotowywał się 
do nich bardzo starannie. Wykonywał nawet 
osobiście pomoce naukowe -  mapy nieba, 
globusy Księżyca i Marsa. Z odczytami 
objeździł nie tylko wiele miast Francji, ale 
także wiele miast w różnych krajach Europy. 
Podróże i odczyty wiązały się z wieloma ko
sztami -  afisze, zaproszenia i ich wysyłka. 
Często Flammarion sam rysował, malował i 
rozlepiał afisze.

Na kilka miesięcy przed śmiercią, 26 li
stopada 1924 roku, Flammarion wygłosił 
odczyt przed mikrofonem radiowym, zain
stalowanym w jego obserwatorium w Juvi- 
sy-sur-Orge. Niestety z tej możliwości popu
laryzowania astronomii dziesiątkom i set
kom tysięcy ludziom nie mógł już skorzy
stać.

Uroczyste nadanie teleskopowi imienia 
Cammile’a Flammariona odbyło się 23 mar
ca 1997 -  w VII Międzynarodowym Dniu 
Planetariów. Dzień ten obchodzony jest w 
niedzielę najbliższą wiosennego zrównania 
dnia z nocą przez wiele planetariów w Euro
pie, jako dzień otwartych drzwi.

W tym dniu w Olsztyńskim Planetarium 
odbyły się dwie popularne projekcje astro
nomiczne: „Wielka kosmiczna podróż” oraz 
„Zwiedzamy Kosmos”, na które przyszło 
270 osób.

Na okolicznościowej wystawie zgroma
dziliśmy kilka książek Flammariona, w wy
daniach francuskich i polskich z ubiegłego i 
początków tego stulecia. Na tych książkach 
wychowały się całe pokolenia astronomów i 
miłośników astronomii, aż do połowy XX 
wieku.

Na wieczorną uroczystość przybyli 
przedstawiciele Fundacji dla Polski -  Sekre
tarz Generalny Anne D e r u f l e ’ - Ł o z i ń -  
s k i i Asystent ds. projektów z dziedziny 
spraw socjalnych Katarzyna M o r a w s k a  
oraz przedstawiciele władz samorządowych, 
a także liczni goście, w tym dzieci niepełno
sprawne z opiekunami, które w przyszłości 
korzystać będą z programu „Niebo dla wszy
stkich”. Pod kopułą odbył się pokaz okolicz
nościowy na temat wiosennego nieba oraz 
komety Hale-Boppa. Przygotowali go mgr 
Bogusław K u l e s z a  i dr Kazimierz 
S c h i l l i n g .

Planowaliśmy też pokaz gwieździstego 
nieba, na którym królowała kometa Hale- 
Boppa, Księżyc i Mars, ale niestety pogoda 
nie dopisała i skończyło się na oglądaniu no
wego teleskopu.

Program „Niebo dla wszystkich” spotkał 
się z zainteresowaniem władz oświatowych, 
jako ciekawa forma zajęć dla dzieci i mło
dzieży. Już w czasie wakacji planowane są 
pierwsze wyjazdy na obozy letnie.

Jadwiga Biała
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KĄCIK OLIMPIJCZYKA

XLI Olimpiada Astronomiczna 
-  1997/1998 -  

Informacje regulaminowe

1. O lim piada A stronom iczna jest organi
zow ana dla uczniów  szkół średnich.

2. Zawody olim piady są trójstopniow e. W 
zaw odach I stopnia (szkolnych) każdy ucze
stnik rozwiązuje dw ie serie zadań, w tym 
zadanie obserwacyjne. Rozw iązyw anie za
dań zawodów II stopnia i III stopnia odbywa 
się w warunkach kontrolow anej sam odziel
ności.

3. W  pierwszej serii zadań zawodów I sto
pnia należy nadesłać, do 13 października 
1997 r., rozw iązania 3 zadań, dow olnie wy
branych przez uczestnika spośród zestawu 
zaw ierającego 4 zadania.

4. Rozw iązanie zadania obserw acyjnego 
należy przesłać wraz z rozw iązaniam i zadań 
drugiej serii I etapu, do 17 listopada br. De
cyduje data stem pla pocztow ego. N adesła
nie rozw iązania zadania obserwacyjnego 
je s t w arunkiem  koniecznym  dalszego udzia
łu w olim piadzie.

5. W  przypadku nadesłania rozwiązań 
większej liczby zadań z danego zestawu, do 
klasyfikacji zaliczane będą rozw iązania oce
nione najwyżej (po trzy zadania z każdej se
rii i jedno  zadanie obserw acyjne).

6. Rozw iązania zadań zaw odów  I stopnia 
należy przesłać za pośrednictw em  szkoły 
pod adresem: Kom itet G łów ny Olimpiady 
A stronom icznej, Planetarium  Śląskie, 41- 
500 Chorzów, skr. poczt. 10, w term inach 
podanych w p. 3 i 4.

7. Rozw iązania zadań pow inny być krót
kie i zwięzłe, ale z w ystarczającym  uzasad
nieniem . W  przypadku polecenia sam odziel
nego w yszukania danych, należy podać ich 
źródło. Jako dane traktuje się rów nież pod
ręcznikow e stałe astronom iczne i fizyczne.

8. Rozwiązanie każdego zadania należy 
napisać na oddzielnym arkuszu papieru for
m atu A-4. Każdy arkusz oraz wszelkie załą
czniki (mapki, wykresy, tabele itp.) należy 
podpisać imieniem i nazwiskiem. W  na
główku zadania o najniższej numeracji nale
ży umieścić dodatkowo: rok i m iejsce uro
dzenia, pełną nazwę szkoły, je j adres, klasę i 
je j profil oraz adres prywatny (z kodami po
cztowymi).

9 .0  uprawnieniach laureatów i finalistów 
olim piady decydują senaty wyższych uczel
ni. W śród nagród dla najlepszych znajdują 
się teleskopy.

* * *

Zalecana literatura: obowiązujące w 
szkołach średnich podręczniki do przedm io
tów ścisłych; H. Chrupała, M.T. Szczepań
ski 25 lat olim piad astronomicznych ; Zada
nia olim piad astronomicznych XXVI  -  XXXV  
(w dwóch częściach); J.M. Y jzm ex Astrono
mia z astrofizyką ; J. M ietelski Astronomia w 
geografii; E. Rybka Astronomia ogólna; Da
vid H. Levy Niebo -  Poradnik użytkownika; 
D.L. M oche Astronom ia -  przewodnik po  
Wszechs'wiecie\ Słownik szkolny -  Astrono
mia -  praca zbiorowa; atlas nieba; obrotowa 
mapa nieba-, czasopisma: Urania, Postępy 
Astronomii, Wiedza i Życie, Świat nauki, De
lta, Fizyka w Szkole.

XLI Olimpiada Astronomiczna 
Pierwsza seria zadań

1. Na lato bieżącego roku przewidziano 
lądowanie sond kosm icznych na Marsie. 
W yniki badań będą przesyłane na Ziemię 
drogą radiow ą przez kilka lat. Zakładając, że 
orbity Ziemi i M arsa są kołowe i współpłasz- 
czyznowe, wyznacz minimalny przedział 
częstotliw ości odbiornika rejestrującego w 
tym  czasie na Ziemi sygnał, em itowany z
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częstotliwością v przez nadajnik na Marsie. 
W  obliczeniach przyjmij częstotliwość v = 
12 Ghz oraz wartości umieszczone w tabel
ce:

2. Grupa 10 obserwatorów dysponująca 
identycznymi lunetami podjęła równoczes
ną obserwację z zamiarem odnalezienia ko
mety o nieznanym położeniu, a będącej w 
zasięgu ich instrumentów. Każdy z nich do
konał obserwacji jednego, losowo wybrane
go fragmentu nieba m ieszczącego się w polu 
w idzenia lunety. Oblicz prawdopodobień
stwo odnalezienia komety wiedząc, że 
gwiazda o deklinacji 8 = -6° przechodzi 
przez średnicę pola widzenia lunety w czasie 
t =  7 minut.

3. Które z gwiazd jaśniejszych od 4m m o
głyby być obecnie obserwowane podczas 
zaćmień Słońca blisko brzegu tarczy słone
cznej? Czy liczba takich gwiazd może ulec 
zm ianie w przeciągu kilkudziesięciu tysięcy 
lat?

4. Napisz krótki artykuł popularnonauko
wy na temat „Podobieństwa i różnice m ię
dzy planetoidami a kom etam i” . Do artykułu, 
którego objętość nie może przekroczyć 2 
stron (3600 znaków) należy dołączyć spis 
wykorzystanej literatury.

Zadania obserwacyjne

1. Tabelka podaje momenty zakryć obie
któw przez Księżyc dla W arszawy. Zakrycia 
m ogą być obserwowane również w innych 
m iejscowościach, oczywiście w innym cza
sie. Dokonaj próby zaobserwowania przy
najmniej jednego z tych zakryć. Niezależnie, 
czy zakrycie nastąpi, czy też nie, do opisu 
obserwacji dołącz mapkę przebiegu zjawi

ska. Przedyskutuj zgodność między przewi
dywanym a zaobserwowanym przebiegiem 
zjawiska.

data
moment zakrycia 

h m

jasność obiektu 

m

21.09.1997 2054,3 5,5

21.09.1997 2002,2 3,6 G Tau

16.10.1997 2218,2 4,5

9.11.1997 1816,0 3,8 X Aqr

12.11.1997 01 35,3 0,7 Saturn

2. W tabelce podano przybliżone efem e
rydy planetoidy (4) Vesta. Przeprowadź ob
serwację tej planetoidy i przedyskutuj zgod
ność między efemerydą, a wynikami swoich 
obserwacji. Do rozw iązania dołącz sam o
dzielnie w ykonaną mapkę zaobserwowa
nych pozycji planetoidy.

data
rektascensja 

h m

deklinacja jasność

m

10.09.1997 0211 +1,8 7,0

25.09.1997 0205 +0,5 6,7

10.101997 01 52 -1,0 6,4

25.10.1997 01 38 -2,2 6,4

10.11.1997 01 25 -2,7 6,8

3. Jako rozwiązanie zadania obserwacyj
nego m ożna również nadesłać opracowane 
wyniki innych własnych obserwacji astrono
micznych prowadzonych w latach 1996, 
1997, a w szczególności obserwacji zaćm ie
nia Księżyca 16.09.1997 r.

Rozwiązanie zadania obserwacyjnego 
powinno zawierać: dane dotyczące przyrzą
dów 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 foto graficz-

R orbity 

[106 km]

R planety 

[km]

T obiegu 

[doby]

T obrotu I 

[godz.]

Ziemia 149.6 6378 365.26 23,9

Mars 227.9 3393 686.98 24,6
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nej należy dołączyć negatyw. Rozwiązanie 
jednego zadania obserwacyjnego należy na
desłać wraz z rozwiązaniami drugiej serii

PORADNIK OBSERWATORA

Zakrycia Hiad i Aldebarana widoczne 
w Polsce w 1997 roku (II)

Zakrycie Aldebarana przez Księżyc 14 
marca 1997 r. było (niestety) niewidoczne w 
znacznej części naszego kraju, zwłaszcza w 
centrum (m.in. w Łodzi i w Warszawie), 
gdzie przez cały wieczór padał deszcz). W 
drugiej połowie br. roku zakrycia Hiad i Al
debarana nie będą zbyt efektowne, ale obser
watorzy dysponujący większymi przyrząda
mi mogą obserwować poniższe zjawiska:

02-07-1997 Rano, przed wschodem Słoń
ca, odkrycia gwiazd 0 1 (ZC669) i 02 (ZC 
671) Tau (nisko nad horyzontem), a nastę
pnie dzienne odkrycia ZC 677 oraz ZC692 
(Aldebarana). Zjawisko ma opcję 9, ale mała 
elongacja Księżyca (31°) może być dużym 
utrudnieniem.

29-07-1997 Drugie w lipcu dzienne za
krycie (a właściwie odkrycie) Aldebarana i 
Hiad. Zjawisko zacznie się od zakrycia 
gwiazdy ZC635 = yTau, a następnie dzien
nego odkrycia gwiazdy 02 Tau i wreszcie ok. 
13.7h CWE zakrycie (a ok. 14.4h -  odkrycie) 
Aldebarana. Warto zauważyć, że mimo wię
kszej elongacji Księżyca zjawisko ma niższą 
opcję niż 2 lipca (z powodu małej wysokości 
Księżyca nad horyzontem).

21-09-1997 Kilka dni po zaćmieniu Księ
życa tym razem wieczorne zakrycie Hiad, 
ale... bez Aldebarana. W północno-zachod- 
niej Polsce, widoczne odkrycie ZC704 = a 2 
Tau.

10-10-1997 Kolejne zakrycie Hiad bez 
Aldebarana. W iększość zjawisk zachodzi po 
wschodzie Słońca, dlatego zakrycia tylko

zadań zawodów 1 stopnia -  do dnia 17 listo
pada 1997 r.

dwóch najjaśniejszych (oprócz Aldebarana) 
gwiazd mogą być obserwowane za dnia.

15-11-1997 W 3.5 dnia po zakryciu Sa
turna przez Księżyc wieczorne zakrycie 
Hiad, z Aldebaranem, ale Księżyc bliski peł
ni poważnie ograniczy ilość zjawisk, które 
można będzie dostrzec. W centralnej i 
wschodniej Polsce brzegowe zakrycie 
gwiazdy ZC677 (nisko nad horyzontem!). 
Ciekawostką będzie brzegowe zakrycie Al
debarana widoczne „brzegowo” w Polsce -  
w Bieszczadach, przy granicy ze Słowacją. 
Zjawisko zajdzie o 19h 41m CSE. (Korzyst
niej wybrać się na obserwację do Słowacji).

12/13-12-1997 Ostatnie w tym roku za
krycie Hiad (znów bez Aldebarana), ale za to 
ponownie przy fazie Księżyca bliskiej pełni. 
Tak jak poprzednio, najłatwiej będzie można 
zobaczyć zakrycia 0 1 i 92 Tau.

Załączona tabela zawiera zakrycia i od- 
kryciajaśniejszych gwiazd Hiad, które mogą 
być obserwowane w stosunkowo trudnych 
warunkach (Księżyc bliski pełni lub zjawi
ska dzienne).

Poniżej -  najważniejsze informacje do
datkowe: Sp -  typ widmowy gwiazdy; zj -  
zjawisko (zakrycie lub odkrycie); ob -  ob- 
serwowalność (w skali 1 -9 ) ;  UT -  moment 
zjawiska w UT (godziny i minuty dla 9 
miast). Do końca października należy dodać 
2 godziny (aby otrzymać czas urzędowy), 
potem 1 godz.;E lon-elongacja Księżyca od 
Słońca (ujemna dla fazy po pełni); AzyK -  
azymut Księżyca liczony od pin; PA -  kąt 
pozycyjny zjawiska liczony od płn. bieguna 
nieba; CA -  kąt pozycyjny liczony od termi
natora; w uwagach podano: nazwę miasta,



EFEMERYDY ZAKRYĆ HIAD I ALDEBARANA PRZEZ KSIĘŻYC W 1997r (II poł.)
DATA GWIAZDA Ma? Sp ob UT Łódź Gdań Krak Lubi Ol s z Pozn Szcz Wars Wroc El on WysS WysK AzyK PA CA UWAGI
MM DD zc h m m m m m m m m m o o o o o o mlas odl

7 2 669 4 . 0 KO o 8 1 3 2 . 9 3 7 . 0 3 0 . 1 3 1 . 0 3 5 . 6 34 . 7 3 7 . 0 3 3 . 0 3 2 . 7 -33 -6 5 70 251 8 9s
7 2 671 3 . 3 F0 o 9 1 2 9 . 9 3 4 .8 2 6 . 6 2 7 . 6 3 3 . 0 3 2 . 1 3 4 . 9 3 0 . 0 2 9 . 8 -33 -6 4 69 229 67s
7 2 677 4 . 8 A5 o 6 2 2 4 . 4 2 7 . 6 2 2 . 2 2 3 . 9 2 7 . 0 2 5 . 2 2 6 . 5 2 5 . 0 2 3 . 6 -32 -1 12 79 281 62n
7 2 692 0 . 9 K5 z 9 3 6 1 .6 6 7 .7 5 7 . 8 60 .9 6 6 . 5 6 2 . 9 65 . 4 6 2 . 8 59.  9 -31 11 27 97 46 -64n
7 2 692 0 . 9 K5 o 9 4 5 6 . 6 5 8 . 1 5 5 . 3 5 9 . 1 5 9 . 4 5 4 . 8 5 3 .6 5 8 . 5 5 3 .7 -31 19 35 109 288 54n
7 29 626 6 . 4 F5 o 8 1 2 3 . 5 2 8 . 1 2 0 . 3 2 2 . 9 2 7 . 4 2 4 . 4 2 6 . 0 2 4 . 5 2 2 . 0 -61 -11 21 91 245 79s
7 29 635 3 . 9 KO z 6 2 2 1 . 2 2 4 . 8 1 9 . 1 2 2 . 5 2 4 . 9 2 0 . 8 2 1 . 4 2 2 . 8 1 8 .9 -61 -5 29 102 90 - 78 s
7 29 635 3 . 9 KO o 6 3 2 5 . 8 3 0 . 1 2 2 . 7 2 7 . 1 3 0 . 4 2 5 . 2 2 5 . 6 2 7 . 8 2 2 . 8 -60 3 39 117 242 75s
7 29 692 0 . 9 K5 z 6 11 4 3 .8 4 4 . 1 4 4 . 2 4 5 . 9 4 5 . 2 4 2 . 0 40 . 3 45 . 0 42 .0 -57 55 23 268 39 -51n
7 29 692 0 . 9 K5 o 6 12 2 4 . 4 1 6 . 6 2 8 . 8 2 5 . 0 1 8 . 0 2 3 . 1 20.  4 2 2 . 7 2 6 . 6 -57 52 17 275 315 33n
9 21 671 3 . 3 FO o 8 20 2 . 0 3 . 7 0 . 8 1 .4 3 . 2 2 . 6 3 . 5 2 . 2 1 . 8 -111 3 68 309 45n
9 21 675 5 . 7 FO o 7 20 3 9 . 6 4 4 . 3 3 6 . 4 3 7 . 8 4 2 . 9 4 1 . 5 43 .9 3 9 . 9 3 9 . 2 -110 9 75 237 64a
9 21 678 5 . 5 A5 o 7 20 5 3 . 8 5 8 . 4 5 0 . 7 5 2 . 3 5 7 . 1 5 5 .4 57 . 6 5 4 . 3 53 . 2 -110 11 78 244 71s
9 21 682 6 . 0 FO o 7 21 2 7 . 9 31 .8 2 5 . 3 2 7 . 4 3 1 . 1 2 8 .8 3 0 . 3 2 8 . 7 2 6 . 8 -110 16 84 265 90n
9 21 695 6 . 7 F8 o 7 23 2 7 . 3 3 4 . 4 2 1 . 9 2 5 . 9 3 3 . 3 2 8 . 8 31 .2 2 8 . 8 2 5 . 1 -109 33 107 208 35s
9 22 699 5 . 8 FO o 8 0 2 4 . 0 2 8 . 9 2 0 . 3 2 5 . 0 2 9 . 0 2 3 . 6 2 4 . 3 2 6 . 1 2 0 . 9 -108 41 121 230 57s
9 22 704 4 . 8 A3 o 9 0 --- 3 2 . 3 --- --- --- --- 3 0 . 6 --- --- -108 40 124 176 2 s Gdaxi 4"

10 19 626 6 . 4 F5 o 6 0 6 0 . 2 6 3 . 7 5 6 . 9 62 . 8 6 5 . 0 58 . 4 5 7 . 6 6 3 . 0 5 6 . 0 -140 54 178 218 42s
10 19 635 3 . 9 KO z 6 2 1 7 . 1 1 3 . 1 2 0 . 5 2 2 . 5 1 6 . 2 12 .5 8 . 1 1 8 . 9 14 . 3 -140 51 207 110 - 67 s
10 19 635 3 . 9 KO o 9 3 2 0 . 8 2 0 . 3 20 .  4 2 4 . 4 2 2 . 4 17 . 8 15 .3 2 2 . 9 17 .3 -139 46 228 231 558
10 19 669 4 . 0 KO z 4 6 3 8 . 6 3 4 . 9 4 1 .2 3 9 . 9 3 6 . 1 3 7 . 1 35 . 0 3 8 . 3 3 9 . 1 -138 11 19 273 89 - 88 s
10 19 671 3 . 3 FO z 6 6 4 2 . 7 3 7 . 8 4 6 . 0 4 3 . 8 3 9 . 1 41 .2 38 . 8 41 . 9 43 . 8 -138 12 18 273 110 -68a
11 15 677 4 . 8 A5 o 4 16 3 5 . 2 --- 3 6 . 6 3 7 . 1 --- --- --- 3 5 . 7 3 4 .6 -164 5 70 336 36xi 13"
11 15 682 6 . 0 FO o 4 17 1 5 . 0 2 0 . 0 1 1 . 5 1 3 . 0 18 . 4 16 .9 19 . 4 1 5 . 3 1 4 .5 -163 10 77 228 37s 14"
11 15 685 6 . 5 FO o 4 17 5 5 .5 5 4 . 1 5 5 . 4 5 7 . 4 56 . 2 5 3 . 7 50 . 4 5 6 . 6 54 . 0 -163 16 84 321 5 ln
11 15 699 5 .8 FO o 5 19 --- --- --- --- --- --- 42 .8 --- --- -162 29 102 191 l s Szc z 0"
12 12 635 3 . 9 KO z 8 22 4 0 .7 3 1 . 5 5 3 . 5 48.  6 3 5 . 8 3 4 . 0 2 7 . 2 4 1 . 7 3 9 . 5 164 52 207 144 8s 1"
12 13 667 5 . 3 G5 z 6 3 9 . 5 --- 7 . 7 1 1 . 6 --- 8 . 2 8 . 0 1 2 . 5 6 . 4 166 18 274 17 49xi 17"
12 13 667 5 . 3 G5 o 5 3 2 9 . 9 --- --- 2 9 . 8 --- 28.  9 2 5 . 5 2 6 . 3 166 15 278 335 7xi 0 "
12 13 669 4 . 0 KO z 8 2 5 6 . 2 5 0 . 6 6 0 . 1 5 7 . 4 5 2 . 0 5 4 . 6 5 1 . 9 5 5 .3 5 7 . 6 165 20 271 120 30s 7"
12 13 671 3 . 3 FO z 5 3 9 . 4 0 . 7 1 7 . 5 1 0 . 0 2 . 2 7 . 9 4 . 5 7 . 2 14 .0 166 18 274 150 -  2 s
12 13 671 3 . 3 FO o 5 3 3 3 . 8 3 4 . 9 3 0 . 7 3 5 .3 3 5 . 6 3 2 .7 3 2 . 1 3 5 . 2 3 0 .4 166 14 278 201 - 53 s
12 13 677 4 . 8 A5 z 6 3 4 4 . 3 4 1 . 4 4 6 . 3 45 .0 4 2 .3 4 3 .3 41 .8 43 . 9 44 . 8 166 13 280 76 73 s

186 
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dla którego podano w/w. dane, jeśli zjawisko 
nie jest widoczne w Łodzi oraz odległość 
gwiazdy od jasnego brzegu Księżyca (istot
ne zwłaszcza dla zjawisk przy fazie Księży
ca bliskiej pełni (przy odległościach mniej
szych od 3 -  5” gwiazda o jasności 4 mag 
może być niewidoczna przy jasnym brzegu 
Księżyca).

Zakrycie Aldebarana warto spróbować 
obserwować przez czerwony filtr, który 
osłabi nieco jasność Księżyca w porównaniu 
do tej czerwonej gwiazdy. Różnica ta może 
być bardziej widoczna podczas obserwacji 
wykonywanych czarno-białą kamerą CCD, 
której przetwornik ma większą czułość na 
barwę czerwoną (a nawet na podczerwień).

Obecna seria zakryć Hiad i Aldebarana 
jest mniej efektowna niż poprzednia (18 lat 
temu). Ale w kwietniu 1998 r. będziemy mo
gli obserwować brzegowe zakrycie Aldeba
rana widoczne w Polsce centralnej.

Roman Fangor

Konkurs Uranii 1997

Tradycyjnie już ogłaszamy konkurs na 
Wakacyjne Zdjęcie Nieba! Spodziewamy 
się (i wszystkim tego życzymy), że czas wa
kacji to okres kiedy możemy poświęcić swój 
czas na to, co lubimy. Jest tylu miłośników 
astronomii i tylu fotoamatorów, że z miłym 
dreszczykiem emocji czekamy na konkurso
we koperty -  zawsze sprawiają dużo radości 
najpierw redakcji, a potem Czytelnikom 
(gdy publikujemy zwycięskie zdjęcia). Co 
więcej Wasze, Czytelnicy zdjęcia, staramy

ELEMENTARZ URANII

Zbiorowiska gwiazd

Zbiorowiska gwiazd -  mniej lub bardziej 
liczne zbiory gwiazd położonych blisko sie-

się promować w różnych wydawnictwach i z 
kilku skorzystały już (po uzgodnieniu z Au
torami) Wydawnictwa Szkolne i Pedagogi
czne. Warto się więc postarać. Liczymy za
równo na uczestników poprzednich konkur
sów, jak i na debiutantów -  doświadczenie 
uczy, że wygrywają i jedni i drudzy.

Nagrodą pierwszą jest -  tak jak przez 
ostatnich 5 lat -  teleskop firmy Uniwersał z 
Żywca. Przy okazji -  dziękujemy naszym 
wiernym sponsorom.

Nagrody dalsze to bezpłatna prenumerata 
Uranii na 1998 rok oraz nagrody książkowe 
(z serii Biblioteczka Uranii).

Uczestnikom konkursu przypominamy, 
że opis obserwacji powinien zawierać: na
zwę fotografowanego obiektu, jego położe
nie na niebie, dokładną datę, czas i miejsce 
dokonywania obserwacji, nazwę instrumen
tu, z jakiego korzystamy (aparatu fotogra
ficznego, błony, czasu naświetlania, przesło
ny), ewentualne dodatkowe uwagi. Zależy 
nam na tym, by przy okazji konkursu mogli 
się czegoś nauczyć początkujący miłośnicy 
mający często kłopoty z doborem optymal
nych materiałów fotograficznych, czasu na
świetlania itp. Chcielibyśmy im oszczędzić 
kosztownych eksperymentów.

Termin nadsyłania prac upływa 30 
października br.

A zatem życząc wszystkim miłych waka
cji, dobrego wypoczynku i pięknej pogody 
dorzucamy jeszcze dodatkowo życzenia 
bezchmurnych nocy i pięknych zdjęć.

Redakcja

bie w przestrzeni i dlatego powiązanych 
między sobą w istotny sposób siłami grawi
tacji. (Pojęcie bliskości jest tu dość elastycz
ne -  w zależności od skali, w jakiej badamy
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interesujące nas zbiorowiska gwiazd fizycz
nie powiązanych ze sobą -  tę bliskość defi
niuje się inaczej).

Rozkład gwiazd na niebie na ogół nie ma 
nic wspólnego z ich rozkładem w przestrze
ni, ułożenie tych słabiej i mocniej świecą
cych punkcików na sferze niebieskiej jest na 
ogół przypadkowe. Tym niemniej właśnie 
owo losowe ułożenie jest nam najlepiej zna
ne, gdyż są to po prostu gwiazdozbiory 
(patrz Urania 5/1997). Z różnych miejsc 
(nawet na Ziemi -  nie mówiąc o różnych 
miejscach w samej Galaktyce) niebo wyglą
dałoby różnie. „Punkt widzenia zależy od 
punktu siedzenia” -  lepiej byłoby powie
dzieć, że to co widzimy, zależy od tego, 
gdzie jesteśmy. Z Polski np. nigdy nie widzi
my Krzyża Południa, z Australii nie widać 
Wielkiego Wozu.

Gdyby kiedyś ludziom udało się znaleźć 
blisko galaktycznego centrum -  najprawdopo
dobniej nie byłoby widać nawet śladu Drogi 
Mlecznej, niebo w miarę jednolicie świeciłoby 
wszędzie. Podobnie wyglądałby nieboskłon 
oglądany ze środka np. gromady kulistej.

Natomiast całkiem inne niebo widziałby 
obserwator umieszczony na zewnętrznym 
skraju galaktycznego dysku -  odpowiednik 
Drogi Mlecznej przecinałby tylko pół sfery. 
Z odległych rejonów galaktycznego halo 
mógłby np. nad głową widzieć spiralne ra
miona Galaktyki, wyglądające jak giganty
czny wir.

Szacuje się, że w całej Galaktyce, w obję
tości o średnicy około 30 kpc, mamy około 
2 x  10" gwiazd. W okolicy centrum, w kuli 
o średnicy około 5 kpc, znajduje się ich zna
komita większość. Często gwiazdy to układy 
gwiazd podwójnych, czy układy wielokrot
ne. Gwiazdy są oddalone od siebie wówczas
o ułamki parseka (oddalone o kilka swoich 
promieni w ciasnych układach podwójnych, 
albo nawet połączone w układach kontakto
wych).

Takie obiekty średnio rzecz biorąc grupu
ją  się wokół płaszczyzny galaktycznego dys
ku. Liczniejsze zbiory gwiazd to znane nie
wątpliwie gromady -  zarówno otwarte, jak 
kuliste. Mniej liczne i młodsze gromady 
otwarte mają na ogół po parę tysięcy gwiazd
i zajmują obszary o średnicach kilkadziesiąt 
parseków. Gromady kuliste rozłożone są w 
miarę symetrycznie względem centrum ga
laktyki, co oznacza, że dobrze je widać w 
halo. Liczą po około milion gwiazd w obję- 
tościach o średnicy do 30 pc.

Najliczniejsze galaktyczne zbiory gwiaz
dowe to jednak centrum oraz ramiona spiral
ne.

Nie jest to oczywiście obraz statyczny -  
Galaktyka jako całość obraca się, co ozna
cza, że gwiazdy obiegają jej centrum jak pla
nety Słońce. Gwiazdy dysku krążą po orbi
tach niewiele tylko nachylonych do płasz
czyzny galaktycznego równika (dałyby się 
zatem wpisać te orbity w bardzo niski walec; 
średnicą walca byłyby zewnętrzne krańce 
spiralnych ramion, a wysokością -  grubość 
dysku). Planety w Układzie Słonecznym też 
krążą blisko płaszczyzny ekliptyki. Nato
miast gwiazdy halo poruszają się podobnie 
do komet -  orbity ich mogą być nachylone 
pod kątami od 0° do 90° do dysku (tzn. na
chylenia są różne, ale ruch jest prosty, a nie 
wsteczny).

Spiralne ramiona też nie są tworami 
„sztywnymi”, jest to rodzaj fali gęstościowej 
w galaktycznym dysku. Fala taka przenosi 
zaburzenie gęstości podobnie jak długa sprę
żyna: ściśnięta na początku rozpręża się i 
zagęszczenie zwojów widzimy w coraz to 
większej odległości od miejsca pierwotnego 
zaburzenia. Czym innym jest ruch sprężyny, 
czym innym ruch zagęszczonych zwojów. 
Podobnie w trakcie obiegowego ruchu wo
kół galaktycznego centrum gwiazdy doga
niają ramiona spiralne, wpływają do tych lo
kalnych zagęszczeń, a że gęstość materii jest
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większa, prędkość gwiazd nieco maleje. 
(Zagęszczenia zresztą owocują rodzeniem 
się nowych gwiazd w ramionach). Gdy z te
go ramienia wypływają i znów ich prędkość 
obiegu rośnie.

Reasumując -  wydaje się obecnie, że 
gwiazdy nie żyją jak pustelnicy -  gromadzą 
się w galaktykach, w nich najchętniej sku
piają się w ramionach spiralnych lub w oko
licy jądra, część znajduje się w galaktycz

Słońce
Słońce w swym ruchu rocznym po eklip- 

tyce 22 września przekracza równik niebie
ski w punkcie równonocy jesiennej, wstępu
jąc w znak Wagi, a dni stają się ciągle coraz 
krótsze.

W Warszawie 1 września Słońce wscho
dzi o 3h47m, zachodzi o 17h24m, a 30 wrześ
nia wschodzi o 4h35m, zachodzi o 16h 16m.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli na 

początku i pod koniec września, bowiem ko
lejność faz Księżyca jest w tym miesiącu 
następująca: nów ld23h52m, pierwsza kwa
dra lO ^ l 1̂ " 1, pełnia 16d18h51m, ostatnia 
kwadra 23d13h35m. W apogeum Księżyc 
znajdzie się 2d21h19m, w perygeum 
16d15h25m, i znowu w apogeum 29d23h30m.

Planety i planetoidy
Około połowy miesiąca na porannym nie

bie można próbować znaleźć M e r k u r e -  
g o nisko nad wschodnim horyzontem, jako 
gwiazdę 0m. W e n u s  zbliża się do swojej 
maksymalnej elongacji od Słońca, pod ko
niec miesiąca osiągając 45°, jaśniejąc wie
czorem jako gwiazda —4m. Wieczorem, po 
zachodzie Słońca, w gwiazdozbiorze Wagi 
można próbować znaleźć M a r s a  jako 
gwiazdę około l m. Średnica tarczy planety

nym halo (są tam albo luźno porozrzucane, 
albo skupione w gromadach kulistych). 
Wszędzie -  i w gromadach, i w dysku, i w 
halo -  wiele gwiazd powiązanych jest w 
mniej lub bardziej ciasne pary. Natomiast 
między galaktykami, w ogromnych prze
strzeniach pozagalaktycznych, gwiazd -  pu
stelników, albo w ogóle nie ma, albo jest ich 
bardzo, bardzo mało.

MSK

Wrzesień 1997

wynosi zaledwie około 5”. Przez całą noc 
można obserwować J o w i s z a  w gwiaz-

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 0h czasu uniwersalnego)

Data
1997

P
[’]

Bo
f]

Lo
[•]

IX 1 21.08 7.19 92.02
3 21.57 7.22 65.61
5 22.05 7.24 39.19
7 22.50 7.25 12.78
9 22.92 7.25 346.37

11 23.33 7.24 319.96
13 23.71 7.23 293.55
15 24.06 7.20 267.14
17 24.39 7.17 240.74
19 24.70 7.13 214.34
21 24.98 7.08 187.94
23 25.23 7.02 161.54
25 25.46 6.96 135.14
27 25.66 6.89 108.75
29 25.84 6.80 82.35

X 1 25.98 6.71 55.96 I

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy; Ba Lo -  heliogra- 
ficzna szerokośćć i długość środka tarczy; 7d23h15m 
-  heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0'.

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
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dozbiorze Koziorożca, jako gwiazdę -2.8m. 

Całą noc można także obserwować S a t u r 

na w gwiazdozbiorze Ryb jako gwiazdę 

0.3m. W pierwszej połowie nocy można tak

że obserwować U r a n a jako gwiazdę 5.7m 

oraz Nep t u na ,  jako gwiazdę 7.8m. Oby

dwie planety znajdują się w gwiazdozbiorze 

Koziorożca. Współrzędne równikowe na 

dzień 15 września - Uran: 20h30.4m; 

-19*37.’, Neptun: 19h57.3m; -20° 18’. Przez 

teleskopy o średnicy obiektywu co najmniej 

15 cm wieczorem można próbować odszu

kać P l u t o n a  jako obiekt 13.8m w gwiaz

dozbiorze Wężownika.

We wrześniu możemy obserwować w 

opozycji kilka planetoid:

(1) Ceres (jasność 7.7m). 8 IX: 22h51.8m, 

-24°03’; 18 IX: 22h43.7m, -24°36’; 28 IX: 

22h36.8m, -24°50’.

(4) Westa, (jasność 6.6m). 8 IX: 2h12.2m, 

2°01’; 18IX: 2h08.9m, 1° 11’; 28IX: 2h02.8m, 

0°13’.

(8) Flora, (jasność 8.1m). 8 IX: 00h48.3m, 

-6°33’; 18 IX: 00h42.2m, -7°58’; 28 IX: 

00h34.1m, -9°18’.

(40) Harmonia, (jasność 9.4m). 8 IX: 

23h45.8m, -9°53’; 18 IX: 23h36.6m,-10“59’; 

28 IX: 23h27.6m, — 11°51’.

Meteory

Od 6 do 10 września promieniują meteory 

z roju D r a k o n i d, związanego z kometą 

Giacobini-Zinnera. Radiant meteorów leży 

w gwiazdozbiorze Smoka i ma współrzędne: 

rekt. 17h28m, deki. +54°. Maksimum aktyw

ności roju przypada około 10 września, po

rannym obserwacjom nie będzie już prze

szkadzał Księżyc w pierwszej kwadrze.

1d17h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 3'.

2d Częściowe zaćmienie Słońca, niewidoczne w Polsce. Cień 

Księżyca przechodzi pod południowymi obszarami bie
gunowymi Ziemi. Zaćmienie widoczne w Australii, Nowej 

Zelandii, w płd.-wsch. części Oceanu Indyjskiego, płd.- 

zach. części Oceanu Spokojnego oraz na przylegających

obszarach przybrzeżnych Antarktydy. Faza maksymalna 

równa 0.900 nastąpi o godzinie 0h05m i będzie widoczna 

w punkcie o współrzędnych $ = 72'S, X=  115*E.

3d22*105m Początek zakrycia III księżyca Jowisza (Ganimede- 
sa) przez tarczę planety.

3d22h56m Początek przejścia II księżyca Jowisza (Europy) na 

tle tarczy planety.

początek ok ryc ia  I księżyca Jowisza (lo) przez 

tarczę planety.

4d00h10m Cień II księżyca Jowisza (Europy) pojawia się na 

tarczy planety.

4d19h08m Początek przejścia IV księżyca Jowisza (Callisto) na 

tle tarczy planety.

4d20h37m Początek przejścia I księżyca Jowisza (lo) na tle 

tarczy planety.

4d21h16m Cień I księżyca Jowisza (lo) pojawia się na tarczy 

planety.

4d22h55m I księżyc Jowisza (lo) schodzi z tarczy planety.

4d23h34m Cień I księżyca Jowisza (lo) opuszcza tarczę plane

ty-

4d23h58m IV księżyc Jowisza (Callisto) schodzi z tarczy plane

ty-

5d12h Złączenie Wenus z  Księżycem w odl. 3'.

5d17h28m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) 

przez tarczę planety.

5d17h51m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez 
tarczę planety.

5d20h47m Koniec zaćmienia I księżyca (lo)przez cień Jowisza.

5d21h45m Koniec zaćmienia II księżyca (Europy) przez cień 

Jowisza.

6d17h22m I księżyc Jowisza (lo) schodzi z tarczy planety.

6d18h03m Cień I księżyca Jowisza (lo) opuszcza tarczę plane

ty-
7d10h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 5‘ .

7d18h26m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) opuszcza 

tarczę planety.

' f  Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschod

niej.

11d22h23m Początek przejścia I księżyca Jow isza (lo) na tle 

tarczy planety.

1 i W l  1m Cień I księżyca Jowisza (lo) pojawia się na tarczy 
planety.

12d19h37m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez 

tarczę planety.

12d19h49m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) 

przez tarczę planety.

12d22h42m Koniec zaćmienia I księżyca (lo) przez cień Jowi
sza.

13d15h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4'.

13d15h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4'.



6/97 URANIA 191

13d17h40m Cień I księżyca Jowisza (lo) pojawia się na tarczy 
planety.

13d19h08m i księżyc Jowisza (lo) schodzi z tarczy planety.
13d19h59m Cień I księżyca Jowisza (lo) opuszcza tarczę pla

nety.
14d04h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4‘.
14d17h11m Koniec zaćmienia I księżyca (lo) przez cień Jowi

sza.
14d17h15m II księżyc Jowisza (Europa) schodzi z tarczy plane

ty-
14d18h48m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) pojawia 

się na tarczy planety.
14d18h55m Cień II księżyca Jowisza (Europy) opuszcza tarczę 

planety.
14d19h01m III księżyc Jowisza (Ganimedes) schodzi z tarczy 

planety.
14d22h27m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) opuszcza 

tarczę planety.
15d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachod

niej.
16“21h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej (17'53’).
16d Całkowite zaćmienie Księżyca widoczne w Polsce. Za

ćmienie widoczne w Azji, Europie, Afryce, Australii i na 
Oceanie Indyjskim. Kolejne fazy zaćmienia: początek za
ćmienia półcieniowego: 16h11m, początek zaćmienia 
częściowego: ^ O S "1, początek zaćmienia całkowitego: 
18h15m, faza maksymalna: 17ł147m, koniec zaćmienia 
całkowitego: 19h18m, koniec zaćmienia częściowego: 
20h25m, koniec zaćmienia półcieniowego: 21h22m.

18d10h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 0.2\
19d21h24m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez 

tarczę planety.
19d22h11m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) 

przez tarczę planety.
20d18h38m Początek przejścia I księżyca Jowisza (lo) na tle 

tarczy planety.
20d19h36m Cień I księżyca Jowisza (lo) pojawia się na tarczy 

planety.
20d20h56m I księżyc Jowisza (lo) schodzi z tarczy planety.
20d21h54m Cień I księżyca Jowisza (lo) opuszcza tarczę pla

nety.
21d16h43m Początek przejścia II księżyca Jowisza (Europy) na 

tle tarczy planety.
21d18h38m Cień II księżyca Jowisza (Europy) pojawia się na 

tarczy planety.
21d18h52m Początek przejścia III księżyca Jowisza (Ganime

desa) na tle tarczy planety.
21d19h06m Koniec zaćmienia I księżyca (lo) przez cień Jowi

sza.

21d19h30m Cień IV księżyca Jowisza (Callisto) pojawia się na 
tarczy planety.

21d19h35m II księżyc Jowisza (Europa) schodzi z tarczy plane
ty-

21d21h30m Cień II księżyca Jowisza (Europy) opuszcza tarczę 
planety.

21d22h31m III księżyc Jowisza (Ganimedes) schodzi z tarczy 
planety.

21d22h49m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) pojawia 
się na tarczy planety.

22d23h49m Słońce wstępuje w znak Wagi, jego długość eklip- 
tyczna wynosi wówczas 180", mamy zrównanie dnia z 
nocą i początek jesieni astronomicznej.

23d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschod
niej.

27d20h27m Początek przejścia I księżyca Jowisza (lo) na tle 
tarczy planety.

27d21h31m Cień I księżyca Jowisza (lo) pojawia się na tarczy 
planety.

27d22h45m I księżyc Jowisza (lo) schodzi z tarczy planety.
28d17tl39m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez 

tarczę planety.
28d19h05m Początek przejścia II księżyca Jowisza (Europy) na 

tle tarczy planety.
28d21h01m Koniec zaćmienia I księżyca (lo) przez cień Jowi

sza.
28d21h14m Cień II księżyca Jowisza (Europy) pojawia się na 

tarczy planety.
28d21h57m II księżyc Jowisza (Europa) schodzi z tarczy plane

ty.
28d22h27m Początek przejścia III księżyca Jowisza (Ganime

desa) na tle tarczy planety.
29d17h13m I księżyc Jowisza (lo) schodzi z tarczy planety.
29d18h01m Cień I księżyca Jowisza (lo) opuszcza tarczę pla

nety.
29d19h19m Początek zakrycia IV księżyca Jowisza (Callisto) 

przez tarczę planety.
30d19h00m Koniec zaćmienia II księżyca (Europy) przez cień 

Jowisza.
30d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachod

niej.

Uwaga: Momenty wszystkich zjawisk podane są
w czasie uniwersalnym UT (Greenwich). Aby
otrzymać datę w obowiązującym we wrześniu w
Polsce „czasie letnim” należy dodać 2 godziny.

Opracował T. Ścięior
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Kilka lat temu w amerykańskim programie eksplo
racji Układu Słonecznego zaczęto zmieniać filozo
f ie  działania. Okazało się bowiem, że optymalne 
wykorzystanie środków przeznaczonych na bada
nia kosmiczne sugeruje rezygnację z dużych, 
wielozadaniowych i długotrwałych misji na rzecz 
małych, ukierunkowanych tematycznie i szybko 
realizowanych przedsięiuzięć. A więc np. zamiast 
ogromnych i kosztownych projektów typu Galileo 
(badania układu Jowisza) więcej można zyskać za 
pomocą kilku skromniejszych i tańszych sond w 
rodzaju Clementine (badania Księżyca). Wymie
nione przykłady dobrze ilustruję tę tezę, bowiem w 
obu przypadkach ma się do czynienia zarówno z 
wielkim sukcesem, jak i z przykrą porażką (przy
pomnijmy: Galileo -  utrata głównej anteny, Cle
mentine-zamilknięcie przed planowanym przelo
tem koło planetoidy Geographos). Zrozumienie te
go doprowadziło do utworzenia w NASA nowego 
programu Discovery, który charakteryzują trzy 
słowa: taniej, szybciej, lepiej. W połowie tego roku 
byliśmy świadkami pierwszych jego wyników. W 
końcu czenuca sonda kosmiczna NEAR -  w dro
dze do planetoidy Eros, którą ma osiągnąć w 1999 
roku -  przeleciała koło planetoidy Matylda i prze
kazała na Ziemię zdjęcia obiektu, który okazał się 
intrygujący ze względu na bardzo małą gęstość. 
Na początku lipca wiele emocji dostarczyło wszy
stkim lądowanie na Marsie sondy kosmicznej 
Mars Pathfinder, która umieściła na powierzchni 
czerwonej planety samobieżny pojazd Sojourner. 
Projekty NEAR i Mars Pathfinder są pierwszymi 
misjami programu Discovery. Ostatnim wielkim 
projektem typu Galileo będzie misja Cassini, która 
ma się rozpocząć xv paździem iku tego roku startem 
sondy dla zbadania Saturna i jego satelity Tytana. 
W niniejszym numerze relacjonujemy pienosze 
osiągnięcia sond NEAR i Mars Pathfinder, a nie
długo opublikujemy informacje o misji Cassini.
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Krzysztof Ziołkowski -  Warszawa

SONDOWANIE MARSA

Niedawne lądowanie na Marsie sondy 
kosmicznej Mars Pathfinder i ubiegłoroczne 
doniesienia o odkryciu w meteorycie pocho
dzącym z Marsa śladów dawnego życia wy
wołały znowu przypływ zainteresowań tą 
planetą oraz jej dotychczasowymi i plano
wanymi w najbliższej przyszłości badania
mi. Pierwszą taką falę ciekawości spowodo
wały dwa odkrycia ogłoszone w 1877 roku. 
Włoski astronom Giovanni V. S c h i a p a 
r e l l i  (1835-1910) doniósł wtedy o dostrze
żeniu rzekomych “kanałów” na Marsie, co 
pociągnęło za sobą lawinę domysłów o ist
nieniu cywilizacji marsjańskiej. W tym sa
mym roku amerykański astronom Asaph 
H a l l  (1829-1907) zaobserwował dwa in
trygujące księżyce krążące wokół tej plane
ty. Mars stał się więc odtąd jednym z najpil
niej obserwowanych ciał niebieskich, wokół 
którego nagromadziło się bardzo dużo, po
kutujących jeszcze czasem do dziś, fałszy
wych wyobrażeń i koncepcji. Drugim okre
sem szczególnych zainteresowań Marsem 
były lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte 
obecnego stulecia, w których do Marsa za
częły dolatywać pierwsze sondy kosmiczne; 
jego uwieńczeniem był spektakularny su
kces misji Viking. Przypomnienie w tym ar
tykule najważniejszych osiągnięć w sondo
waniu Marsa oraz opis ostatniego lądowania 
na jego powierzchni poprzedźmy krótkim 
przeglądem obecnego stanu wiedzy o plane
cie będącej przedmiotem tych badań.

Trochę danych o Marsie

Mars jest czwartą według oddalenia od 
Słońca planetą, którą starożytni Rzymianie 
nazwali imieniem swego boga wojny. Na 
niebie wyróżnia się wyraźnie rdzawym za

barwieniem i dlatego często mówi się o nim 
“czerwona planeta”. Mars porusza się wokół 
Słońce po prawie kołowej orbicie (o mimo- 
środzie 0,09) w odległości przewyższającej 
półtora raza odległość Ziemi od Słońca. 
Okres obiegu Słońca jest równy 1,9 roku, a 
średnia prędkość ruchu orbitalnego wynosi 
około 24 km/s. Najbliżej Ziemi jest wtedy, 
gdy znajduje się w opozycji tzn. wówczas, 
gdy Słońce, Ziemia i Mars położone są w 
przestrzeni mniej więcej na jednej linii pro
stej. Minimalna odległość dzieląca wtedy te 
planety wynosi 55 min km, ale ze względu 
na eliptyczność obu orbit bywa najczęściej 
większa, dochodząc nawet do 100 min km 
(średnica widocznej na niebie tarczy Marsa 
będącego w opozycji zmienia się odpowie
dnio od 18" do 14"). Opozycje, przy których 
minimalna odległość między Ziemią i Mar
sem jest bliska 55 min km, noszą nazwę 
wielkich opozycji i zdarzają się mniej wiecej 
co 15 lat; najbliższa nastąpi w 2003 roku. 
Odległość między Ziemią i Marsem może 
sięgać aż 400 min km i wtedy średnica kąto
wa jego tarczy na niebie wynosi zaledwie 4".

Mars obraca się wokół osi bardzo podob
nie do Ziemi: okres obrotu jest równy 24,6 
godziny (doba marsjańska jest tylko o 37 
minut dłuższa od ziemskiej), a prostopadła 
do osi obrotu płaszczyzna równika jest na
chylona do płaszczyzny ekliptyki pod kątem 
24° (w wyniku tego na Marsie zachodzą pory 
roku analogiczne do ziemskich, chociaż są 
od nich prawie dwukrotnie dłuższe). Mars 
jest znacznie mniejszy od Ziemi; jego pro
mień równikowy ma 3397 km, czyli jest tyl
ko trochę większy od połowy promienia Zie
mi. Masa Marsa, stanowiąca zaledwie 0,1 
masy Ziemi, jest ponad 3 miliony razy 
mniejsza od masy Słońca. Średnia gęstość
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m aterii, z której jest zbudowany, wyraźnie 
m niejsza niż pozostałych planet grupy ziem
skiej, wynosi 3.93 g/cm3.

N ajbardziej prawdopodobny model stru
ktury w nętrza globu m arsjańskiego wskazu
je  na jąd ro  żelazo-niklowe o prom ieniu oko
ło 1700 km otoczone grubym skalistym pła
szczem przykrytym  stosunkowo cienką, 
przypuszczalnie około trzydziestokilom e
trow ą skorupą pokrytą w arstwą regolitu i py
łu bogatego w tlenki żelaza (które powodują 
czerw onaw e zabarwienie Marsa). Tem pera
tura pow ierzchni planety zm iania się od oko
ło 170 K do około 300 K. Ilość energii sło
necznej padającej w jednostce czasu na jed 
nostkę pow ierzchni M arsa stanowi zaledwie 
0,4 ilości energii docierającej do powierzch
ni Ziemi.

U kształtowanie powierzchni Marsa, po
krytej -  podobnie jak  Księżyc -  licznymi 
krateram i uderzeniowymi, jest szczególnie 
urozm aicone: rozległe równiny, łańcuchy 
w ysokich gór, olbrzym ie doliny, wygasłe 
wulkany, uskoki i szczeliny, struktury przy
pom inające wyschnięte koryta rzek, jasne 
czapy polarne. N a uwagę zasługuje giganty
czny wulkan Olym pus M ons o wysokości 25 
km, średnicy podstawy około 500 km i śred
nicy szczytow ego krateru około 60 km; jest 
to praw dopodobnie najwyższe wzniesienie 
w U kładzie Słonecznym . Inną osobliwością 
M arsa je st gigantyczna szczelina w powierz
chni planety -  zwana Doliną M arinerów -  
rozciągająca się w okolicy równika na prze
strzeni mniej więcej 5000 km; jej szerokość 
dochodzi do 200 km, a głębokość do 5 km. 
Równie ciekaw e są liczne kanały o szeroko
ściach od 1 do 50 km i długościach od 100 
do 2000 km. U w aża się, że zostały one wy
żłobione przez wodę płynącą przed miliar
dam i lat, gdy na M arsie m ogła być dostate
cznie gęsta atm osfera zdolna utrzym ać wodę 
na pow ierzchni planety. Dziś woda m oże je 
szcze pozostaw ać w postaci warstw lodo

wych tworzących obserwowane czapy po
larne, których powierzchnia pokryta jest jed 
nak przede wszystkim piachami i zestalo
nym dwutlenkiem węgala czyli tzw. suchym 
lodem.

Atm osfera M arsa jest obecnie znacznie 
cieńsza i rzadsza niż atm osfera Ziemi. Skła
da się głównie z dw utlenku węgla (95%) 
oraz azotu (2,7% ), argonu (1,6% ), tlenu 
(0,15% ) i śladowych ilości tlenku węgla, pa
ry wodnej, neonu, kryptonu i ksenonu. Na 
wysokości około 15 km nad powierzchnią 
m ogą tworzyć się chm ury złożone z krysz
tałków suchego lodu, a także lodu wodnego. 
Bliżej powierzchni pow stają żółte obłoki py
łowe, unoszone do wysokości kilku km pod
czas częstych burz piaskowych. Stosunkowo 
duże różnice tem peratur powierzchni M arsa 
pow odują powstawanie wiatrów, których 
prędkości mogą dochodzić nawet do 300 
km/godz, oraz są przyczyną dużych fluktu
acji ciśnienia i gęstości atmosfery sięgają
cych 30%. Ciśnienie atm osferyczne przy po
wierzchni M arsa jest około 100 razy mniej
sze niż na Ziemi.

M ars -  podobnie jak  druga najbliższa Z ie
mi planeta W enus -  nie m a zauważalnego 
pola m agnetycznego, a więc i magnetosfery, 
czego przyczyny upatruje się w braku cie
kłego jądra planety.

W okół M arsa krążą dwa księżyce, które 
nazwano Phobos (strach) i Deimos (groza), 
czyli imionami synów mitycznego boga 
wojny Marsa. O biegają one planetę po pra
wie kołowych orbitach położonych w płasz
czyźnie jej równika w średnich odległo
ściach od środka w ynoszących odpowiednio 
9,4 tys. km i 23,5 tys. km czyli zaledwie 2,7 
i 6,9 promienia M arsa. Ta bliskość m acie
rzystej planety powoduje, że Phobos okrąża 
M arsa w ciągu 7h39m (a zatem trzy razy na 
dobę), a okres obiegu Deim osa wynosi 
30h18m. Obracają się one w ten sposób, że -  
podobnie jak  ziemski Księżyc -  stale zwró-
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cone są do M arsa tą sam ą stroną. Oba księ
życe są nieregularnymi bryłami o rozm ia
rach odpowiednio 27x21x19 i 15x12x11 km 
i średnich gęstościach 2,0 i 1,7 g/cm 3. Pokry
te kraterami uderzeniowymi ich pow ierzch
nie odbijają tylko 6% padającego na nie pro
m ieniowania słonecznego. Podejrzewa się, 
że są schwytanymi przez M arsa planetoida- 
mi.

M ars jest planetą najbardziej podobną do 
Ziemi i dlatego od daw na podejrzewa się, że 
na jego  powierzchni mogą istnieć (lub istnia
ły) jakieś formy życia. W 1996 roku ogło
szono, że w znalezionym na Antarktydzie w 
1984 roku i pochodzącym  najprawdopodob
niej z M arsa m eteorycie A LH 84001, stwier
dzono obecność śladów prym itywnego ży
cia. Spośród 12 dotychczas znalezionych 
meteorytów marsjańskich obiekt 
ALH84001, mający masę 1.9 kg, jest naj
starszym, a oszacowania jego wieku prowa
dzone różnymi m etodam i wskazują, że po
wstał około 4.5 mld lat temu czyli w okresie 
form owania się planety. Prawdopodobnie 16 
min lat temu m eteoryt ten opuścił pow ierz
chnię Marsa, w rezultacie być może jakiegoś 
uderzenia w nią planetoidy lub komety, a 
około 13 tys. lat temu spadł na Ziemię. W ni
kliwe badania meteorytu ALH84001 dopro
wadziły do odkrycia w nim obecności, po 
pierwsze, m olekuł organicznych (czyli 
związków węgla stanowiących podstawę 
żywych organizmów), po drugie, m inerałów 
charakterystycznych dla aktywności biolo
gicznej (ich wiek oszacowano na 3.6 mld 
lat), których struktura i skład chemiczny 
wskazują, że m ogą być produktem prym i
tywnych m ikroorganizm ów i wreszcie po 
trzecie, skamieniałości prawdopodobnie 
jednokom órkowych organizm ów bakterio- 
podobnych. Te wszystkie trzy odkrycia, do
konane we fragm encie m eteorytu o rozm ia
rach nie przekraczających -  jak obrazowo 
podano -  0.01 średnicy włosa ludzkiego,

zinterpretowano jako  ślady prymitywnych 
form życia sprzed 3.6 mld lat. Nie jest to 
naturalnie dowód, że na M arsie istniało ży
cie, a stwierdzone fakty obserwacyjne dopu
szczają oczywiście również i inne interpreta
cje.

Dotychczasowe misje

Pierwszą próbę osiągnięcia M arsa podję
ła radziecka sonda M ars I wystrzelona 1 li
stopada 1962 roku. Obiekt o masie 893 kg 
był wyposażony w wiele instrumentów na
ukowych, wśród których była również ka
m era telewizyjna. Spodziewano się, że 25 
czerwca 1963 roku przeleci koło planety w 
odległości kilku tysięcy kilometrów od jej 
powierzchni. N iestety 21 m arca 1963 roku 
łączność z sondą została utracona.

Następne sondy wystrzelono w kierunku 
M arsa po ponad dw óch latach. W  listopadzie 
1964 roku, w odstępie trzech tygodni, wy
startowały dwie bliźniacze sondy am erykań
skie M ariner 3 i 4 (o masie 261 kg). Ich 
głównym celem miało być sfotografowanie 
powierzchni M arsa z niewielkiej odległości. 
Udało się to tylko M arinerowi 4, który 14 
lipca 1965 roku przeleciał w odległości 9845 
km od powierzchni M arsa i przekazał na 
Ziem ię 21 zdjęć o zdolności rozdzielczej 3 
km (patrząc na M arsa z Ziemi przez najwię
ksze wtedy teleskopy można było rozróżnić 
szczegóły o rozmiarach powyżej 160 km). 
M ariner 3 zamilkł wkrótce po starcie.

W  1969 roku przeleciały koło M arsa ko
lejne sondy M ariner 6 i 7 (o masie 412 kg), 
znacznie udoskonalone i lepiej wyposażone 
niż ich poprzedniczki. W ystrzelone z Ziemi 
24 lutego i 27 m arca osiągnęły M arsa odpo
wiednio 31 lipca i 5 sierpnia zbliżając się do 
powierzchni planety na odległość nieco 
m niejszą niż 3500 km. Przekazały na Ziemię 
ponad 200 zdjęć o zdolności rozdzielczej od 
kilku km do nawet 100 m. Łącznie z danymi
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pochodzącym i z wielu innych przyrządów 
naukowych wydatnie wzbogaciły wiedzę o 
M arsie.

Na kolejny sukces nie trzeba było długo 
czekać. W prawdzie niepowodzeniem za
kończył się start w kierunku M arsa M arinera 
8 (10 m aja 1971 roku) ale sonda M ariner 9 
(o m asie 974 kg), wystrzelona z Ziemi 30 
m aja 1971 roku, stała się pierwszym  sztucz
nym satelitą M arsa rozpoczynając 14 listo
pada tego sam ego roku okrążanie planety w 
okresie około 12 godzin po orbicie odległej 
od jej powierzchni od około 1300 km w pe- 
rycentrum  do około 18 tys. km w apocen- 
trum. Kilkum iesięczny okres pracy tej sondy 
zaow ocow ał zebraniem około 7300 zdjęć (o 
zdolności rozdzielczej dochodzącej do 100 
m) całej powierzchni M arsa oraz poznaniem 
podstaw ow ych charakterystyk atmosfery i 
powierzchni planety oraz ich zmianami w 
czasie. M ariner 9 dostarczył też pierwszych 
szczegółow ych obrazów satelitów Marsa.

W roku 1971 poszybowały w kierunku 
M arsa rów nież dwie sondy radzieckie M ars 
2 i 3, których starty odbyły się 19 i 28 maja. 
Obie m iały bardzo dużą (w porównaniu z 
M arinerem  9) masę (4650 kg), przewyższa
jącą  nawet masy późniejszych Vikingow, 
które wylądowały na M arsie, ale zarówno 
ich cele, jak  i wyposażenie w aparaturę na
ukow ą pozostają nieznane. W  dniach 27 li
stopada i 2 grudnia 1971 roku zostały w pro
w adzone na orbity okołom arsjańskie stając 
się sztucznym i satelitam i czerwonej planety. 
W iadom o ponadto, że od M arsa 3 odłączony 
został lądownik, który osiadł na pow ierzchni 
i przez kilkadziesiąt sekund utrzym ywana z 
nim była łączność. Znaczących inform acji 
naukow ych sondy te jednak nie dostarczyły.

Dwa lata później wystrzelono kolejne 
cztery sondy M ars 4 ,5 ,6  i 7 (starty odpow ie
dnio w dniach 21 i 25 lipca oraz 5 i 9 sierpnia 
1973 roku) o masach równie w ielkich jak  
M arsa 2 i 3. W ydaje się jednak, że ich misje

też skończyły się niepowodzeniem. W iado
mo bowiem o nich niewiele więcej oprócz 
tego, że po ponad półrocznej podróży M ars 
4 przeleciał 10 lutego 1974 roku koło plane
ty w odległości około 2200 km od powierz
chni, M ars 5 został wprowadzony 12 lutego 
na orbitę okołom arsjańską (której najm niej
sza i największa odległość od powierzchni 
planety wynosiły odpow iednio 1760 i 32500 
km), część lądująca M arsa 6 znalazła się na 
powierzchni planety w dniu 12 marca, a 
M ars 7 m inął planetę 9 m arca w odległości 
około 1300 km od powierzchni.

M isja Viking rozpoczęła się w ystrzele
niem w 1975 roku w kierunku M arsa dwóch 
identycznych sond kosm icznych (o masie 
3399 kg): Viking 1 (20 sierpnia) i Viking 2 
(9 września). Pierwsza z nich doleciała do 
M arsa 19 czerw ca 1976 roku i została w pro
wadzona na orbitę wokół tej planety, której 
perycentrum  i apocentrum wynosiły odpo
wiednio 1,5 tys. i 50 tys. km, a okres obiegu 
42 godz. 37 min. Odłączona od niej część 
lądująca sondy (o masie 1120 kg) osiadła 
łagodnie na planecie 20 lipca 1976 roku. V i
king 2 osiągnął M arsa 24 lipca 1976 roku i 
stał się jego  sztucznym satelitą krążącym  po 
orbicie, której perycentrum i apocentrum  by
ły odpow iednio równe 1,5 tys. i 35 tys. km, 
a okres obiegu wynosił 27 godz. 24 min. 
Jego część lądująca osiadła na planecie 7 
sierpnia 1976 roku. Obie części orbitalne 
obfotografowały całą planetę przekazując na 
Ziem ię ponad 50 tys. zdjęć jej powierzchni o 
zdolności rozdzielczej poniżej 100 m oraz 
zdjęć naturalnych satelitów M arsa o zdolno
ści rozdzielczej dochodzącej nawet do 25 m. 
Oba aparaty znajdujące się na powierzchni 
M arsa zrobiły zdjęcia swego otoczenia, na 
których rozróżnia się szczegóły o m ilim etro
wych rozm iarach. W ykonały także badania 
fizycznych i chem icznych właściwości 
gruntu i atmosfery oraz analizy mające na 
celu w ykrycie ewentualnej aktywności bio-
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logicznej. Żadnych form życia nie stw ier
dzono, co oczywiście nie jest jeszcze dow o
dem, że go na M arsie nie ma. Część orbitalna 
V ikinga 2 zam ilkła w lipcu 1978 roku, a Vi- 
kinga 1 w sierpniu 1980 roku. Działanie lą- 
downika V ikinga 2 ustało w marcu 1980 ro
ku, a pracę lądownika V ikinga 1 zakończono 
na rozkaz z Ziemi w listopadzie 1982 roku.

Po ogrom nym  sukcesie jakim  okazała się 
m isja Viking próby dalszych sondowań 
M arsa przynosiły niestety porażki. W  dniach 
7 i 12 lipca 1988 roku wystrzelono w ZSRR 
dwie sondy Fobos, które miały bardzo am 
bitny program  zbadania nie tylko planety, 
lecz także jej księżyca Phobosa, poprzez 
zrzucenie na jego powierzchnię dwóch lą- 
downików, z których jeden miał zostać za
kotwiczony w gruncie, a drugi poruszać się 
po powierzchni. Niestety, wskutek błędu 
operatora utracono łączność z Fobosem 1 już 
2 września 1988 roku. Fobos 2 zamilkł nato
miast wkrótce po wprowadzeniu go na orbitę 
okołom arsjańską (co nastąpiło 30 stycznia 
1989 roku) ale nieco informacji o M arsie i 

jego  otoczeniu zdołał przekazać na Ziemię. 
W śród wielu państw uczestniczących w pro
gramie naukowym misji Fobos znajdowała 
się również Polska, której analizatory fal 
plazm owych były zainstalowane na obu son
dach.

Podobny los spotkał am erykańską sondę 
M ars Observer, którą wystrzelono 25 wrześ
nia 1992 roku. W  dniu 21 sierpnia 1993 ro
ku, na 3 dni przed wejściem na orbitę wokół 
planety, której m iała staś się sztucznym sate
litą, stracono z nią kontakt. Do dziś nie udało 
się ustalić co było tego przyczyną. Jej pro

gram badawczy ma być powtórzony przez 
sondę MGS (ang. M ars Global Surveyor), 
w ystrzeloną z Ziemi 6 listopada 1996 roku, 
która we wrześniu 1997 roku m a zostać 
wprowadzona na orbitę okołomarsjańską. 
Nie udał się ponadto start w dniu 17 listopa
da 1996 roku rosyjskiej sondy M ars-96, na 
której pokładzie zanajdowała się aparatura 
naukowa zbudow ana w wielu krajach, m.in. 
w Polsce (analizatory fal plazm owych i spe
ktrom etr fourierowski).

Mars Pathfinder

Ponad dwudziestoletni okres niepowo
dzeń w sondowaniu M arsa przerwała am ery
kańska sonda M ars Pathfinder wystrzelona z 
Ziemi 4 grudnia 1996 roku, której spektaku
larne lądowanie na powierzchni czerwonej 
planety w dniu 4 lipca 1997 roku odbiło się 
głośnym echem na całym świecie, sugerując 
rozpoczęcie jakby nowego etapu w podboju 
M arsa, który -  w nadziei wielu ludzi -  do
prowadzi do wylądowania na nim człow ie
ka. G łównym  celem misji M ars Pathfinder 
było sprawdzenie nowego sposobu lądowa
nia na M arsie oraz wypróbowanie pojazdu 
mogącego poruszać się po jego powierzchni. 
Przy okazji zebrano bogaty materiał do ba
dań gruntu marsjańskiego.

Przypomnijm y, że dotychczasowe lądo
wania na M arsie -  podobnie zresztą jak  i na 
Księżycu -  odbywały się dwuetapowo: naj
pierw sonda była wprowadzana na orbitę 
okołom arsjańską i dopiero potem odłączano 
od niej część lądująca, która osiadała na po
wierzchni wytracając prędkość za pomocą

Pojazd Sojourner wkrótce po wylądowaniu M ars Pathfmdera na M arsie (fot. NASA).
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Sojourner bada wielki kam ień na M arsie (fot. NASA).

silników hamujących i spadochronu. Mars 
Pathfinder lądował natomiast “z biegu”. Do
latując do Marsa sonda od razu zanurzała się 
w atmosferę planety, której opór zmniejszał 
jej prędkość. Wymagało to bardzo precyzyj
nego “trafienia” w Marsa. Aby zderzenie z 
atmosferą planety nie uszkodziło obiektu 
poruszającego się względem niej z prędko
ścią 7.5 km/s musiał być odpowiednio zo
rientowany i wlecieć do atmosfery pod ką
tem 14.8 stopnia. Aby zapewnić sondzie 
spełnienie tych warunków konieczne były 
manewry w czasie jej lotu do Marsa.

Po wyniesieniu Mars Pathfindera przez 
rakietę Delta II na trajektorię wiodącą do 
celu (4 grudnia 1996 roku) pierwszą i najpo
ważniejszą korekcję toru wykonano 9 stycz
nia 1997 roku. Włączenie silnika sondy na 
1.5 godziny zmieniło jej prędkość o 31 m/s. 
Druga korekcja, którą przeprowadzono 3 lu
tego, wymagała już tylko pięciominutowej 
pracy silnika i zmiany prędkości o 1.5 m/s. 
Trzeci manewr odbył się 6 maja i polegał na 
trzech kilkusekundowych impulsach silnicz- 
ków korekcyjnych zmieniających wartości 
trzech składowych prędkości sondy o 0.4,
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Krajobraz M arsa w obiektywie kamery Mars Pathfm dera (fot. NASA).

0.1 i 0.5 m/s. I wreszcie czwarta i ostatnia rr
korekcja została wykonana 25 czerwca i po- s:
legała na zmianie prędkości sondy o zale- d
dwie 0.018 m/s. o

Hamowanie aerodynamiczne sondy w at- w
mosferze Marsa rozpoczęło się mniej więcej si
na wysokości 125 km nad powierzchnią pla- s:
nety. Zmniejszyło ono prędkość sondy od k
7500 m/s do około 400 m/s. Przy tej prędko- c
ści sonda znajdowała się na wysokości 5-11 z
km nad powierzchnią planety i wtedy otwo- v
rzył się spadochron o średnicy 12.5 m, który k
jeszcze bardziej zmniejszył jej prędkość do p
około 65 m/s. Po 20 sekundach od otwarcia s
się spadochronu odrzucona została osłona s
termiczna sondy, która chroniła ją  podczas g
hamowania przy przechodzeniu przez górne n 
warstwy atmosfery. Na wysokości około 1.5
km nad powierzchnią planety uruchomiony (i
został altimetr radarowy (wysokościo- 1

mierz), którego wskazania sterowały dal
szym procesem lądowania. Zniżywszy się 
do wysokości 300 m lądownik sondy został 
otoczony poduszkami powietrznymi. Na 
wysokości około 100 m włączyły się na 2.5 
sekundy silniczki hamujące, które zmniej
szył niemal do zera prędkość całego komple
ksu urządzeń spadających na Marsa. Oto
czony poduszkami powietrznymi lądownik 
został następnie zrzucony na powierzchnię z 
wysokości około 10 m. Podobnie jak piłka 
kilkakrotnie podskoczył, przekoziołkował i 
po wygaśnięciu tych wszystkich ruchów 
spokojnie osiadł na powierzchni Marsa. Na
stąpiło to o godzinie 17:07 UT. Od pierwsze
go zderzenia się sondy z atmosferą planety 
minęły około 4.5 minuty.

Miejsce lądowania Mars Pathfindera 
(długość -33.55°, szerokość północna -  
19.33°) znajduje się na obszarze o nazwie
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M ars Pathfinder na powierzchni M arsa w obiektywie kamery Sojournera (fot. NASA).

Ares Vallis w odległości około 30 km od 
planowanego (dokładność trafienia szaco
wano na 100 km) i około 850 km na połu
dniow y wschód od m iejsca lądowania Vi- 
kinga 1 w 1976 roku. Zdjęcia M arsa wyko
nane za pom ocą teleskopu kosm icznego 
H ubble’a kilka dni przed lądowaniem Palh- 
findera pokazały, że w odległości około 
1000 km od m iejsca lądowania sondy wystą
piła burza piaskowa. Szczęśliw ie nie zagro
ziła ona misji.

Po całkow itym  znieruchom ieniu Pathfin- 
dera opróżnione zostały poduszki pow ietrz
ne, a następnie otwarły się trzy płaty baterii 
słonecznych. Na dostarczenie przez nie 
energii całem u urządzeniu trzeba było po
czekać kilka godzin do wschodu Słońca, lą
dow anie odbyło się bow iem  w nocy. Po na
wiązaniu kontaktu z Z iem ią rozpoczęło się 
spraw dzanie w szystkich urządzeń oraz wy
konyw anie pierw szych zdjęć otoczenia lą- 
downika. Pokazały one, że w miejscu lądo
wania M ars Pathfindera pow ierzchnia M ar

sa jest podobna do znanej już  ze zdjęć prze- 
kazanch przez Vikingi.

Pierwsze zdjęcia pokazały też, że m ateria 
jednej z poduszek powietrznych przykrywa 
nieco trap, po którym ma zjechać na powie
rzchnię pojazd Sojourner. Łatwo jednak usu
nięto tę przeszkodę unosząc nieco -  na roz
kaz z Ziemi -  płat baterii, na którym znajdo
wał się trap. Po mniej więcej 36 godzinach 
od wylądowania Sojourner zjechał na po
wierzchnię i rozpoczął kilkudniową podróż 
po M arsie. Oprócz kamery telewizyjnej, za 
pom ocą której przekazuje szczegółowe ob
razy wszystkiego co napotyka na swej dro
dze, wyposażony jest w zbudowany w Nie
mczech spektrom etr rentgenowski do badań 
składu chemicznego gruntu marsjańskiego 
oraz skonstruowany w Danii przyrząd do po
miarów jego własności magnetycznych. 
W yniki przekazywane są do lądownika 
skąd, za pomocą anteny dużego zysku, na 
Ziemię.
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W krótce po szczęśliwym  wylądowaniu 
am erykańska agencja kosm iczna NASA 
ogłosiła, że marsjański kompleks badawczy 
złożony z sondy M ars Pathfinder i sam o
bieżnego pojazdu Sojourner został nazwany 
stacją kosmiczną im. Carla Sagana, w ybitne
go am erykańskiego astronom a i popularyza
tora badań kosm icznych, który zmarł 20 
grudnia 1996 roku.

Najbliższe plany

Sukces sondy M ars Pathfinder ożywił 
zainteresowanie z jakim  oczekuje się rezul
tatów następnych misji marsjańskich. Przy
pomnijmy więc, że już  we wrześniu tego ro
ku doleci do M arsa sonda Mars Global Sur
veyor (MGS), która m a stać jego sztucznym 
satelitą i dokonać kom pleksowych badań 
planety, je j atmosfery i satelitów. Oczekuje 
się, że przekaże na Ziemię zdjęcia całej po
wierzchni M arsa, przy czym  zdolność roz
dzielcza najdokładniejszych, obejmujących 
m.in. obszary przyszłych lądowań, wyniesie 
1.5 m.

W grudniu 1998 roku i w styczniu 1999 
roku wystrzelone zostaną w kierunku M arsa 
kolejne dwie sondy am erykańskie, z których 
jedna wprowadzona zostanie na orbitę oko- 
łomarsjańską, a druga umieści na powierz
chni planety udoskonalony w porównaniu z 
Sojournerem pojazd. Jednym z celów orbite- 
ra będzie analiza zawartości pary wodnej w 
atmosferze Marsa. Samobieżny pojazd, któ
ry wyląduje tym razem w okolicy południo
wej czapy polarnej i będzie mógł bardziej 
oddalić się od lądownika niż jego poprze

dnik, będzie m.in. poszukiwał wody na po
wierzchni planety. Zostanie również w ypo
sażony w przyrządy do analizy gruntu mar- 
sjańskiego, a więc dostarczy być może no
wych danych dotyczących najbardziej intry
gującego problem u istnienia życia na M ar
sie. W sierpniu 1998 roku przewidziany jest 
ponadto start japońskiej sondy Planet B dla 
badań górnych warstw atmosfery M arsa i 
środowiska plazm owego planety.

Start następnych dw óch am erykańskich 
sond m arsjańskich planowany jest w 2001 
roku. Być może jedna z nich umieści na po
wierzchni M arsa rosyjskiego “m arsochoda” 
opracowywanego w oparciu o dośw iadcze
nia zebrane podczas pracy na powierzchni 
Księżyca dwóch łunochodów. Misje roku 
2003 nie są jeszcze do końca określone. Pro
jektuje się natomiast, że w 2005 roku rozpo
cznie się misja której celem  będzie dostar
czenie na Ziemię próbek gruntu marsjań- 
skiego. Analizuje się obecnie możliwość 
wykorzystania bogatej w dwutlenek węgla 
atmosfery M arsa do wytworzenia na powie
rzchni planety paliwa niezbędnego do po
wrotu sondy na Ziemię.

Dalsze plany eksploracji M arsa są już 
znacznie mniej konkretne. Coraz częściej 
słyszy się jednak głosy, że pierwsza wypra
wa ludzi na czerwoną planetę odbędzie się w 
drugiej dekadzie przyszłego wieku. Panuje 
przekonanie, że lot człow ieka na M arsa nie 
jest ju ż  dziś problem em technicznym lecz 
przede wszystkim finansowym. Nie w iado
mo też do końca czy kondycja psychofizycz
na człow ieka dopuści taką wyprawę.

ASTRO-BIT
Ireneusz Włodarczyk 
ul. Rewolucjonistów 15/13  
42-500 BĘDZIN

Programy komputerowe, algorytmy, katalogi i inne materiały astronomiczne
KUPNO-SPRZEDAŻ
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Radosław Rek -  Warszawa

BURZE MAGNETYCZNE I JONOSFERYCZNE

Burza magnetyczna jest zakłóceniem 
ziemskiego pola magnetycznego o charakte
rze globalnym, trwającym zwykle kilkadzie
siąt godzin. Wywołują je różne zjawiska na 
Słońcu, które powodują, że prędkość i kon
centracja cząstek w wietrze słonecznym ule
gają zmianie. Należą do nich rozbłyski, roz
pady włókien protuberancji i pojawiające się 
okazjonalnie izolowane dziury koronalne, 
bądź przedłużenia praktycznie stale istnieją
cych dziur polarnych na obszary równikowe 
Słońca.

Czym natomiast jest burza jonosferycz- 
na? Pomiędzy ziemską magnetosferą a lito
sferą rozciąga się atmosfera, której najbar
dziej zewnętrzne obszary są jonizowane 
przez słoneczne promieniowanie ultrafiole
towe i temu właśnie zawdzięczają swą na
zwę. W jonosferze rozróżnia się warstwy D, 
E i F, odpowiadające kolejnym maksimom 
gęstości elektronowej, przy czym latem war
stwa F rozszczepia się jeszcze na FI i F2. 
Wyróżnia sie okresy spokoju i okresy zabu
rzeń pojawiających się w różnej skali. Naj
większe z nich (także jeśli chodzi o długo
trwałość), podobnie jak w przypadku mag- 
netosfery, nazywamy burzami.

Rozważmy pewną wyidealizowaną sytu
ację gdy podczas minimum cyklu słoneczne
go tarcza Słońca nie jest pokryta plamami, 
nie są obserwowane rozbłyski, a wyrzucana 
podczas nich plazma nie może zakłócać zna
cząco stanu ziemskiego magnetyzmu. Poja
wiają się natomiast protuberancje, które wy
dają się współtworzyć sektorową strukturę 
pola magnetycznego. Istotną jest w tym 
przypadku różnica między obserwowaną 
prędkością obłoków plazmowych powstają
cych podczas rozpadu włókien protuberancji 
i plazmy wiatru słonecznego. Obłok, oddala

jąc się od chromosfery Słońca z prędkością 
podobną do prędkości wiatru słonecznego, 
może czasem nie utworzyć poprzedzającej 
go fali uderzeniowej, dając efekt stopniowe
go narastania zaburzenia w magnetyzmie, 
chociaż nie jest to reguła.

Eliminując wpływ -  pojawiających się 
wtedy z większą niż w maksimum cyklu czę
stotliwością -  aktywnych protuberancji oraz 
izolowanych dziur koronalnych na ziemską 
jonosferę można uzyskać model stanu nie- 
zaburzonego. Nie ma wspólnych 
wskaźników określających stan magnetosfe- 
ry i jonosfery z tego względu, że powinny 
one uwzględniać tzw. wskaźnik Kp w przy
padku magnetyzmu i wartość odchylenia 
częstotliwości krytycznej od stanu zaburzo
nego. Dotychczasowe próby powiązania 
wskaźnika Kp z procentową wartością od
chylenia w jonosferze nie powiodły się. W 
ten sposób sformułowany nowy parametr za
leży w niejawny sposób od takich czynni
ków jak czas lokalny i pora roku. Sam 
wskaźnik Kp, charakteryzujący zmianę pola 
magnetycznego w. okresie 3 godzin, określa
ny jest na podstawie pomiarów wykonywa
nych przez 12 stacji rozmieszczonych na ca
łym świecie i wyznaczany codziennie od 
1932 roku w Getyndze w Niemczech.

Gdyby udało się, przez wystarczajaco 
długi okres spokoju w magnetyźmie, obser
wować stan jonosfery, to okazałoby się, że o 
tej samej godzinie czasu lokalnego w różne, 
ale niezbyt od siebie odległe w czasie dni, 
koncentracja elektronów w najwyższej war
stwie jest taka sama. Podczas burzy jonosfe- 
rycznej zmieniona powinna być zatem odpo
wiadająca jej częstotliwość krytyczna war
stwy F2 i zjawisko takie rzeczywiście się 
obserwuje. Częstotliwość krytyczna odpo-
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wiada maksymalnej wartości koncentracji 

elektronowej w warstwie. Pojęcie to dotyczy 

również warstw E i F I, ale ich stan jest dla 

badacza mniej interesujący, gdyż są one za

burzane w sposób znaczący podczas burz 

geomagnetycznych.

Gdyby rozważać spokój w jonosferze nie 

jako rezultat, ale skutek sprzężenia magneto- 

sfera-jonosfera i zmienionego przewodnic

twa w kierunku prostopadłym do linii sil po

la magnetycznego (tzw. przewodnictwa Pe- 

dersena), to należałoby traktować problem 

wspólnie. Oznaczać by to mogło, że nie ist

nieje czasowy rozdział pomiędzy burzą 

magnetyczną i jonosferyczną. Jest to takie 

same zjawisko jak to, którego efekty obser

wuje się w różnych obszarach okołołziem- 

skiej przestrzeni kosmicznej.

Obserwowane wartości częstotliwości 

krytycznej dla stanu spokojnego w 

magnetyzmie mogłyby być przyjmowane ja

ko model dla warunków niezaburzonych. 

Gdy stan Słońca wciąż się zmienia i poprzez 

wiatr słoneczny wpływa na magnetosferę, 

obserwowana częstotliwość krytyczna bę

dzie się różnić od stanu spokojnego. Może 

się to wydać zaskakujące, ale jonosfera by

wa częściej zaburzana niż otaczająca ją  mag- 

netosfera.

W  latach 1958 - 1962 był to także skutek 

przeprowadzanych prób jądrowych w jono

sferze i obszarach podbiegunowych. Pro

mieniowanie nadfioletowe, które szybciej 

dociera do Ziemi niż obłok plazmowy, nie 

wywołuje widocznych zaburzeń w warstwie 

F2, ale jest istotne dla niższych warstw jono- 

sfery. Pomimo faktu istnienia prądów pod

łużnych i sprzężenia pomiędzy obydwoma 

warstwami, trudno jest skonstruować jakiś 

wspólny parametr, używając do tego celu 

wskaźnika Kp oraz procentowego odchyle

nia wartości częstotliwości krytycznej od 

średniej.

Definiując jako znaczące zaburzenie sy

tuację, w której zmiana częstotliwości kryty

cznej w stosunku do dnia niezaburzonego 

wynosi co najmniej 20 procent, popełnia się 

istotny błąd nie uwzględniając efektu sezo

nowego. Częstotliwość krytyczna warstwy 

F2 zależy bowiem od pory roku i takie samo 

odchylenie procentowe od stanu niezaburzo

nego, wyrażone w jednostkach absolutnych 

tzn. w MHz, będzie się znacznie różnić dla 

lata i zimy. Podobnie jak w przypadku burzy 

magnetycznej wyróżnia się fazę dodatnią i 

następującą po niej fazę ujemną. Z reguły 

faza dodatnia nie ma takiej skali jak ujemna. 

Wiązać się to może ze względnie małymi 

rozmiarami fali uderzeniowej przesuwającej 

się przed obłokiem wyrzuconym ze Słońca.

Początek burzy w jonosferze zaczyna sie 

w kilka godzin po początku burzy magnety

cznej. W  niektórych opracowaniach można 

spotkać się nawet z kilkunastogodzinnym 

okresem. Zakładając typową prędkość zjaką 

obłok przesuwa się w heliosferze na 200 do 

2000 km/s można wnioskować, że zaburze

nie w jonosferze powinno pojawić się z m i

nutowym opóźnieniem. Sam czas zasilania 

prądu pierścieniowego również nie jest dłu

gi. Obserwowano np. wymianę jonów żelaza 

i zastąpienie ich przez inne, na co potrzeb

nych było jedynie 90 minut. Nie jest jednak 

powiedziane, że jony żelaza grają ilościowo 

podobną rolę jak jony tlenu, natomiast istot

na wydaje sie być masa atomowa.

Teoria rozpraszania atmosferycznego 

przewiduje różne okresy rozpływania się 

niejednorodności w zależności od wysoko

ści ponad powierzchnią Ziemi. Nawet w 

przypadku gdy naładowane cząstki przeni

kałyby do jonosfery w obszarach polarnych, 

prędkość rozchodzenia się fal magneto- 

hydrodynamicznych w jonosferze wzdłuż li

nii sił mieści się w granicach od 700 do 1000 

km/s. Również i to opóźnienie wyniosłoby 

kilka minut. Zatem opóźnienia rzędu godzin
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możnaby próbować traktować jako wynik 

niezgodności i wadliwego odczytu czasu z 

rozlokowanych na terytorium różnych kra

jów jonosond. Istotny wydaje się jednak czas 

narastania prądu pierścieniowego i współ

zawodniczący z nim mechanizm rozprasza

nia. O ile dla nagłych zaburzeń w magneto- 

sferze czas lokalny nie ma większego zna

czenia, dla burz jonosferycznych ma decy

dujące. Burze zaczynające sie w godzinach 

popołudniowych osiągają większe minima 

jeśli chodzi o wartość odchylenia w częstot

liwości krytycznej.

Związany jest z tym efekt potencjału 

“świt - zmierzch” polegający na istnieniu 

prądu przepływającego w poprzek ziemskiej 

magnetosfery wskutek różnicy potencjału 

elektrycznego w wiatrze słonecznm po prze

ciwnych stronach planety. Przepływa on 

również przez jonosferę i w sektorze wie

czornym następuje wyraźnie silniejszy od

pływ elektronów i obniżenie wartości czę

stotliwości krytycznej. Dzieląc dobę na czte

ry podokresy i oglądając zestaw danych gru

pujący burze w każdym z sektorów czasu 

lokalnego, różnice te widać bardzo 

wyraźnie.

Przeglądając wybrany rok można zauwa

żyć, że dni ze zmienionym stanem jonosfery 

jest więcej niż określanych jako zaburzone 

w magnetyźmie. Stanowi to pewien kłopot, 

bowiem niejako z założenia przyjmuje się, 

że zaburzenie w magnetyźmie pociąga za so

bą zmiany stanu jonosfery, zaś sytuacja, w 

której jonosfera jest zaburzona, a pole mag

netyczne nie uległo znaczącej zmianie, jest 

mało prawdopodobna. Innymi słowy, wy

godnie byłoby opisywać stan jonosfery po

przez parametry określające tempo narasta

nia zmian pola magnetycznego Ziemi i po

przez wielkości maksymalne dla jonosfery.

Ciekawym zjawiskiem jest występowa

nie prawdopodobnie nieliniowej reakcji jo

nosfery w zależności od szybkości narasta

nia prądu pierścieniowego. Dla dużych war

tości Kp efekt wydaje się być liniowy, nato

miast dla mniejszych, np. dla wartości inde

ksu równych 5 i 6, pojawia się zależność 

kwadratowa, przy czym wielkość odchyle

nia częstotliwości od wartości uśrednionej 

dla dni spokojnych zmienia się proporcjo

nalnie do kwadratu zmian pola magnetycz

nego wytwarzanego poprzez prąd pierście

niowy. Często są to burze, które według kla

syfikacji Kp nimi nie są. Tego rodzaju wnio

sek nasuwa się po przeanalizowaniu przy

padków burz jakie miały miejsce w latach 

1992 - 1995 i były obserwowane przy uży

ciu jonosondy warszawskiej. Co prawda ja

ko stan niezaburzony użyto modelu CCIR, 

ale przynajmniej dla najsilniejszych burz od

chylenia od średniej z pobliskich dni spokoj

nych nie wydają się znacząco zmieniać, tzn. 

nie przekraczają 1 MHz.

Momenty, w których maksymalne odchy

lenia obu parametrów osiągają wartość mi

nimalną, nie są zbyt odległe w czasie, zaś 

sytuacja, gdy minimum jonosferyczne po

przedza minimum w wartości prądu pier

ścieniowego, zdarza się bardzo rzadko. Fakt 

ten może być traktowany również jako po

twierdzenie nieliniowego zachowania sie jo

nosfery i należałoby wnikliwiej zbadać tego 

rodzaju zbiegi okoliczności. Dla burz okre

ślanych jako silne zaobserwowano zaledwie 

jeden w wymienionym okresie.

Ciekawy jest również fakt, że proste obli

czenia teoretyczne nie prowadzą do zgodno

ści z doświadczeniem. Wywód opiera się na 

podstawie prostego założenia, że na wyso

kości odpowiadającej warstwie F2 jonosfery 

suma ciśnień termodynamicznego i mag

netycznego powinna pozostawać wielkością 

stałą. Nie ma to zresztą wpływu na wynik 

ewentualnych korelacji. Zatem sama teza o 

nieliniowej odpowiedzi jonosfery nie wyda

je się błędna.
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Badania przeprowadzono w okresie gdy 
aktywność Słońca malała. W okresach m ini
mum aktywności słonecznej zdarzają się 
jednak również burze o silnym natężeniu po
wodowane przez dziury koronalne. Przykła
dem  m ogą być burze, które miały miejsce w 
roku 1986. W artość parametru Kp przekra
czała wtedy 100. Nie jest do końca jasne ile 
jest sektorów słonecznego pola m agnetycz
nego i wydaje się ryzykownym  stw ierdze
nie, że podanie konkretnej liczby jest sen
sowne. W  zależności od zastosowanego roz
winięcia m ultipolowego m ogą to być dwa 
sektory albo i więcej.

Różne źródła podają różne liczby i zale
żeć to m a od stanu aktywności słonecznej, 
ale nie jest powiedziane jasno jak  wiele ich 
jest w rzeczywistości. Obłok powstający na 
Słońcu nie musi się od niego odrywać i czę
sto je s t to taka w ielka pętla magnetyczna sa
m a w sobie stanowiąca odrębny sektor. Stru
ktura pola magnetycznego Słońca zmienia 
się w zależności od aktywności, ale stan, gdy 
mamy do czynienia wyłącznie z dwom a se
ktorami, należało traktować jako pierwsze 
przybliżenie, na które nakładają się inne za
burzenia powodowane chociażby serią roz
błysków następujacą w różnych centrach.

W spom nieć należy, iż na przełomie lat 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych przepro
wadzono serię eksperym entów polegają
cych na dokonaniu w jonosferze wysoko
ściowych wybuchów nuklearnych. Ekspery
menty amerykańskie nosiły nazwy Argus i 
Rozgwiazda. Podczas drugiego z nich ładu
nek o mocy 1.4 megatony został zdetonowa
ny na wysokości 400 km ponad wyspą John
sona leżącą na Oceanie Spokojnym. Odbyło 
się to 8 lipca 1962 roku. Podczas eksplozji 
jądrowej powstaje strumień energetycznych 
cząstek, neutronów, które rozpadając się na 
protony zaczynają poruszać się wzdłuż linii

sił pola m agnetycznego Ziemi, tworząc -  
analogiczny do powstającego podczas burzy 
magnetycznej -  pas radiacyjny leżący w e
wnątrz pierwszego z pasów Van Allena. 
Podczas prawdziwych burz cząstki są usu
wane z pasa radiacyjnego. Proces ten trwa 
od pojedynczych godzin do kilku tygodni, w 
zależności od wysokości nad powierzchnią 
Ziemi, co je st zresztą doskonałym  testem dla 
teorii rozpraszania. Po przeprowadzeniu 
eksperym entu Rozgwiazda naładowane jo 
ny były obecne w sztucznie wytworzonym 
pasie prądu pierścieniowego przez okres na
wet kilku lat na odpowiednio niskich w yso
kościach. Natom iast podczas eksperymentu 
Argus zdetonowano w 1958 roku 3 bomby 
na wysokości 480 km. W  tym samym czasie 
przeprowadzono również trzy tego rodzaju 
próby radzieckie.

Strum ienie szybkich cząstek, trafiając po
czątkowo w okolice polarne jonosfery, prze
nikają do warstw  niższych i m ogą wpływać 
na kondycję psychofizyczną ludzi, którzy 
być może m ogą wtedy odczuwać niepokój. 
Nie m ożna wykluczyć, że wysokościowe 
wybuchy jądrow e oraz burze m agnetyczne 
mogą wywoływać u ludzi np. bezprzedm io
towy lęk spowodowany powstawaniem 
ultradźwięków wpływających na funkcjono
wanie np. mózgu.

Cykl XIX aktywności słonecznej, w któ
rego maksim um  przeprowadzano te ekspe
rymenty, licząc od momentu zakończenia się 
minimum M aundera, charakteryzował się 
największą średnią liczbą Wolfa. Jest to za- 
stanawiajaca zbieżność. W iedząc, że stan 
aktywności Słońca ma wpływ na to, co dzie
je  się na Ziemi, można się dopatrywać zależ
ności odwrotnej, czyli sprzężenia zwrotne
go. A le jest to jednak chyba po prostu wyjąt
kowy zbieg okoliczności.
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KRONIKA

Przelot koło Matyldy

Sonda kosm iczna NEAR (ang. Near 
Earth Asteroid Rendezvous -  spotkanie z 
planetoidą bliską Ziemi), która została wy
strzelona 17 lutego 1996 roku z Przylądka 
C anaveral na Florydzie za pom ocą trójsto
pniowej rakiety D elta II, w drodze do plane- 
toidy (433) Eros przeleciała 27 czerwca 
1997 roku w pobliżu planetoidy (253) M a
tylda. K ilka dni później, 3 lipca 1997 roku 
został wykonany manewr, w wyniku którego 
prędkość sondy zm niejszyła się o 273 m/s, 
dzięki czem u 23 stycznia 1998 roku powróci 
ona w pobliże Ziemi przelatując w m inim al
nej odległości 530 km od powierzchni (nad 
Bagdadem ). Zbliżenie to zostało tak zapla
nowane, aby oddziaływanie grawitacyjne 
Ziemi zm ieniło prędkość sondy w taki spo
sób, żeby m ogła już dolecieć w pobliże Ero
sa. Znajdzie się przy nim na początku 1999 
roku i 6 lutego rozpocznie okrążanie tej pla
netoidy jako  jej sztuczny satelita.

M atylda jest typowym obiektem  pasa 
głównego planetoid. Odkrył ją  astronom  au
striacki Johann P a l i s a  12 listopada 1885 
roku w W iedniu. Nazwę nowej planetoidy 
zaproponował francuski astronom  V.A. L e -  
b e u f, który pierwszy wyznaczył jej orbitę,

Fot. 3 Zdjęcie M atyldy w ykonane podczas przelotu sondy NEAR w minimalnej odległości od planetoidy, na powierzchni udaje się 
dostrzec szczegóły o rozm iarach 100-150 m (fot. J. V everka, JHU /A PL, NASA).

Fot. I Pierwsze zdjęcie M atyldy wykonane przez sondę NEAR 
z odległości około 1800 km; Słońce oświetla planetoidę z prawej 
strony od góry (fot. J. Veverka, JHU/APL, NASA).

Fot. 2 Obraz Matyldy utworzony z 4 zdjęć wykonanych przez 
sondę NEAR z odległości około 2400 km ze zdolnością 
rozdzielczą około 380 m (fot. J. Veverka, JHU/APL, NASA).

na cześć żony ówczesnego w icedyrektora 
Obserwatorium Paryskiego M oritza L o e -  
w y. M atylda obiega Słońce co 4.3 roku po 
orbicie o mim ośrodzie 0.27 położonej w 
płaszczyźnie nachylonej do płaszczyzny 
ekliptyki pod kątem prawie 7°. Jej najmniej-
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Fot. 4 Porównanie trzech planetoid (zachowana jest skala wielkości), które udało się dotychczas sfotografować “z bliska” : od lewej -  
(253) M atylda, (951) G aspra i (243) Ida (fot. NASA).

sza i największa odległość od Słońca wyno
szą odpowiednio 1.9 i 3.4 j.a. Z  obserwacji 
w podczerwieni, wykonanych za pom ocą sa
telity IRAS w 1983 roku, oceniono jej śred
nicę na 61 km. M atylda charakteryzuje się 
wyjątkowo długim okres obrotu wokół osi, 
który oceniono aż na 415 godzin [spośród 
planetoid, dla których wyznaczono okres ro
tacji, tylko dwie m ają jeszcze dłuższy: (288) 
Glauke -  1150 godz. i (1220) Crocus -  737 
godz., w iększość planetoid m a okresy obro
tu od 5 do 15 godz.] oraz bardzo małym al
bedo równym zaledwie 0.036. Zalicza się ją  
do planetoid typu widmowego C, których 
powierzchnie są zdom inowane przez krze
miany i są bogate w związki węgla.

Największe zbliżenie sondy NEAR do 
M atyldy nastąpiło 27 czerwca o godzinie 
12:56 UT na odległość 1204 km. Sonda 
przeleciała koło planetoidy ze względną 
prędkością 9.93 km/s. Podczas przelotu pra
cowała przez około 25 minut kam era wielo- 
spektralna sondy przekazując na Ziemię 
około 500 obrazów planetoidy ukazujących 
około 60% jej powierzchni. Na ich podsta
wie oceniono rozmiary niekształtnej bryły 
Matyldy na 57x53x50 km, co potwierdziło

wcześniejsze oszacowania.
Powierzchnia M atyldy pokryta jest licz

nymi kraterami uderzeniowymi, przy czym 
co najmniej 5 z nich ma średnice ponad 20 
km. Średnica największego wynosi aż 30 
km, a jego głębokość sięga prawdopodobnie 
6 km; musiał powstać w wyniku zderzenia 
planetoidy z obiektem o wielkości przynaj
mniej 3 km przy prędkości uderzenia 5 km/s. 
Aż dziw, że M atylda przetrwała taki kata
klizm. Liczebność kraterów pozwala osza
cować wiek planetoidy na kilka miliardów 
lat.

Pomiary przesunięcia dopplerowskiego 
sygnałów odbieranych z sondy pozwoliły 
stwierdzić, że oddziaływanie grawitacyjne 
planetoidy zm ieniło prędkość sondy o 1 
mm/s. Um ożliwiło to obliczenie masy M a
tyldy, która okazała się być mniejsza niż 
przypuszczano, stanowiąc około m ilionową 
część masy naszego Księżyca. W ynikająca 
stąd średnia gęstość planetoidy, równa zale
dwie 1.3 g/cm 3, okazała się niewiele w iększa 
od gęstości wody, a więc jest także znacznie 
miejsza niż się spodziewano (dla porówna
nia przypomnijmy, że średnia gęstość Idy 
je st dwa razy większa i wynosi 2.6 g/cm3).
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Ten nieoczekiwany wynik zm usza do wery
fikacji dotychczasow ych poglądów dotyczą
cych budowy i struktury planetoid.

K rzysztof Ziołkowski

„Cieplna” mapa Wielkiej 
Czerwonej Plamy

Czy inform acje uzyskane w ramach misji 
G alileo um ożliw ią uczonym do końca po
znać naturę tego gigantycznego cyklonu Jo
wisza? Zagadkę stanowi już  sama długowie
czność W ielkiej Czerwonej Plamy, bo prze
cież Robert H o o k e odkrył ją  w roku 1664, 
a rok później „godną uwagi trwałą plam ę” 
dostrzegł także Giovani D. C a s s i n i .  Tak 
więc ten niezwykły tw ór astronom owie ob
serwują ju ż  blisko trzy i pół stulecia, chociaż 
długo robiono to jedynie sporadycznie i do
piero w roku 1878 zaczęto się mu system aty
cznie przyglądać. W  każdym razie upłynęło 
sporo czasu, aby na temat Wielkiej Czerw o
nej Plamy zgrom adzić pokaźny materiał ob

serwacyjny, pozwalający uczonym wyrobić 
sobie jakiś pogląd o tym utworze, lecz do 
rozwiązania pozostało jeszcze wiele trud
nych zagadnień. Już z tego choćby powodu 
nie m ożna udzielić jednoznacznej odpowie
dzi na zadane na wstępie pytanie i można 
tylko m ieć nadzieję, że sonda Galileo dostar
czy nowych faktów i te przybliżą uczonych 
do celu. W  danym  przypadku bardzo cenne 
m ogą okazać się zarówno obrazy Wielkiej 
Czerwonej Plamy, o dużej sile rozdzielczej, 
jak  i wnikliwa analiza rozkładu temperatury 
w jej najwyższych warstwach, gdyż i takie 
badania przeprowadzono. W ykazują one, że 
tem peratura centralnego obszaru tego gigan
tycznego cyklonu wynosi zaledwie około 
115 kelwinów (-158C) i jest niższa nie tylko 
od temperatury najbliższego otoczenia, ale i 
od temperatury jakiegokolw iek m iejsca w 
górnych warstwach atmosfery Jowisza. W  
centrum plamy wieje silny wiatr i po spirali 
wznosi ku górze gazy, które szybko się 
ochładzają i zagęszczają, tworząc na tym

■

ś - r

Zdjęcie W ielkiej Czerwonej Plam y, wykonane za pom ocą sondy Galileo, 26 czerwca 1996 roku.



210 U R A N IA 7-8 /1997

wzdętym wierzchołku -  podobnie jak  nasy
cone parą wodną powietrze w górnych war
stwach ziemskiej atmosfery -  obłoki. Tem 
peratura obszarów przy wschodnim i za
chodnim brzegu W ielkiej Czerwonej Plamy 
wynosi około 120 kelwinów (-153C), czyli 
jest nieco wyższa niż w je j centralnych ob
szarach. To sam o odnosi się do obszarów 
przy południowym  brzegu, gdzie obłoki ma
ją  m niejszą gęstość, opadają i tworzący je  
gaz jakby w ciska się do wiru. Natom iast w 
obszarze przy północnym brzegu temperatu-

PORADNIK OBSERWATORA

Całkowite zaćmienie Księżyca 
16 września 1997 r.

W ieczorem 16 września nastąpi kolejne 
całkowite zaćm ienie Księżyca, widoczne w 
Polsce. Zaćm ienie Księżyca zawsze stanowi 
okazję do przeprowadzenia interesujących 
obserwacji. Tym razem jednak wypada ko
niecznie się do niego przygotować, bowiem 
następna taka okazja trafi się dopiero 21 sty
cznia 2000 r.

W rześniowe zaćm ienie będzie jednym  z 
ciekawszych w ostatnich latach (tab. 1, 2, 
rys. 1). Nastąpi w godzinach wieczornych,

Rys. 1. Przejście K siężyca przez cień i półcień Ziemi w dniu 16 
w rześnia 1997 r.

ra gazu dochodzi do 125 kelwinów (-145C), 
wydaje się być bardziej „suchy” , a obłoków 
prawie nie widać.

Podane wyżej dane odnoszą się do najwy
ższych „pięter” W ielkiej Czerwonej Plamy, 
gdzie ciśnienie jest bardzo małe, gdyż nie 
przekracza 250 milibarów. Odpowiada to 
ciśnieniu panującem u w ziemskiej atm osfe
rze, mniej więcej na wysokości 12 000 m e
trów względem poziomu morza.

Stanisław R. Brzostkiewicz

ale początkowe fazy będą widoczne nisko 
nad horyzontem. W nieco korzystniejszej 
sytuacji będą przy tym obserwatorzy w Pol
sce wschodniej, dla których Księżyc znaj
dzie się nad horyzontem  nieco wyżej, zaś 
Słońce zajdzie wcześniej. Trzeba zatem 
stwierdzić, że praktycznie początek zaćm ie
nia będzie widoczny mało efektownie.

Po rozpoczęciu się zaćm ienia całkow ite
go, tarcza Księżyca wzniesie się już nieco 
wyżej ponad horyzont i wówczas w całej 
okazałości ukaże się miedziano-czerwona 
barwa cienia Ziemi. Ponieważ Księżyc za
głębi się w cieniu, rzucanym przez naszą 
planetę niezbyt głęboko (m aksym alna faza 
liniowa nie przekroczy wartości 1.20), prze
to wyraźnie będzie widać zróżnicowanie ja s
ności tarczy naszego satelity -  od góry bę
dzie ona wyraźnie ciemniejsza, ujawniając 
„jądro cienia” .

Przypominamy, że amatorskie obserwa
cje zaćm ienia m ogą polegać na:
«*■ wyznaczaniu momentów kontaktu brzegu 

cienia z kraterami; momenty te wyzna
czamy wizualnie z dokładnością do kilku 
sekund, przy czym dla kraterów rozle- 
glejszych należy wyznaczyć trzy m om en
ty -  początku, środka i końca;
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Tabela 1. Efemeryda całkowitego zaćmienia Księżyca 16 września 1997 r. 
Momenty podano w czasie letnim (urzędowym).

jLP- Zjawisko Moment A h p “ T l
1 początek zaćmienia półcieniowego 18:11:07 -92 -6 58 97

2 początek zaćmienia częściowego 19:08:07 -81 2 51 89

3 początek zaćmienia całkowitego 20:15:21 -68 12 21 56

4 maksimum(1.197) 20:46:40 -62 16 342 16

5 koniec zaćmienia całkowitego 21:17:58 -55 20 303 334

6 koniec zaćmienia częściowego 22:25:13 -39 28 274 297

7 koniec zaćmienia półcieniowego 23:22:13 -2 4 33 266 281

Oznaczenia: A, h -  azymut, liczony od południa i wysokość Księżyca (dla Łodzi); P, Z -  kąt pozycyjny 
zjawiska liczony odpowiednio od północy i od zenitu.

określaniu blasku zaćmionego Księżyca, 
szczególnie w okolicy maksimum;

*** obserwacji zakryć gwiazd przez zaćmio
ny Księżyc.
Kontakty z brzegiem cienia będzie można 

tym razem próbować wyznaczać tylko pod 
koniec pierwszej fazy częściowej oraz, naj
lepiej, przy wychodzeniu Księżyca z cienia. 
Przed zjawiskiem trzeba koniecznie nauczyć 
się bezbłędnie identyfikować obiekty na tar
czy Księżyca -  przede wszystkim jasne kra
tery, tak, aby uniknąć błędów obserwacyj
nych, polegających na odnotowywaniu po
prawnych momentów, ale dla niewłaściwie 
nazwanego obiektu.

Blask zaćmionego Księżyca oceniamy 
przez porównanie z jasnymi gwiazdami, z 
tym, że najistotniejsza jest okolica fazy ma
ksymalnej: wówczas Księżyc zmniejsza 
swój blask do takiego poziomu, jaki cechuje 
np. Saturna i Jowisza, czy najjaśniejsze 
gwiazdy nieba jesiennego. Aby dokonać te
go prostego pomiaru najlepiej jest obserwo
wać zaćmiony Księżyc i gwiazdy, jako odbi
cie od powierzchni jakiejś srebrzystej kuli. 
Celowe jest ponadto odnotowywanie wido
czności poszczególnych obiektów na tarczy 
Księżyca, w czasie fazy zaćmienia całkowi
tego. Zaawansowani miłośnicy astronomii

mogą się pokusić o wykonanie pomiarów in
tegralnej jasności Księżyca metodą fotoele- 
ktryczną.

Obserwacje zakryć (w tym przypadku ra
czej odkryć) gwiazd są także bardzo cenne. 
W tab. 3 podano efemerydy odkryć dla kilku 
miast w Polsce. Tym razem nie będzie zja
wisk dla gwiazd jasnych, ale i te, które nastą
pią są godne rejestrowania. Podczas zaćmień 
można obserwować stosunkowo słabe 
gwiazdy, które są tłumione przez silny blask 
Księżyca w pełni (pamiętajmy, że w takiej to 
właśnie fazie znajdzie się nasz satelita wie
czorem 16 września!).

Zjawisko stanowi, jak zwykle, okazję do 
wykonywania zdjęć oraz nagrań video. 
Fotografowanie zaćmionego Księżyca za
owocowało wielokrotnie interesującymi fo
tografiami barwnymi. Trzeba się zdecydo
wać na jeden typ fotografowania: zdjęcia w 
ognisku teleobiektywu lub teleskopu, „wi
dokowe” zdjęcia fragmentu nieba, zdjęcia 
poklatkowe, albo obrazujące ruch sfery nie
bieskiej i uwidaczniające „smugę” Księżyca 
o zmiennym blasku i barwie.

Bliższe informacje na temat prowadzenia 
obserwacji zaćmień Księżyca można 
znaleźć m.in. w Poradniku obserwatora po
zycji i zakryć PTMA.
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Tabela 2. Momenty zachodu Słońca oraz 
wschodu i górowania Księżyca dla niektó

rych miast w Polsce

Tabela 3. Efemerydy odkryć gwiazd przez 
zaćmiony Księżyc.

Momenty podano w czasie letnim.

L.p* Miasto
ZC 3483,8.7 mag. SA0 146 854, 

8.8 mag.

odkrycie P odkrycie P

1 Warszawa 20:14:56 256 21:20:12 104

2 Łódź 20:13:26 256 21:18:14 104

3 Wrocław 20:11:19 256 21:15:24 103

4 Poznań 20:13:17 257 21:16:45 100

5 Gdańsk 20:17:08 259 21:20:32 100

6 Białystok 20:17:23 257 -* -

7 Bydgoszcz 20:14:55 258 21:18:32 101

8 Kraków 20:10:54 254 21:16:47 106

9 Lublin 20:14:10 255 21:20:38 106

i i Rzeszów 20:11:58 253 21:18:58 101

’P’ oznacza kąt pozycyjny od północnego punktu 
tarczy Księżyca. * -  jasny Księżyc, wychodzący z 
cienia.

Marek Zawilski

Jak  wykorzystać kamerę VH S?

Kamery video VHS, jak  i SVHS (super 
VHS) są bardzo rozpowszechnionym  narzę
dziem dla tych wszystkich, którzy lubią reje
strować otaczającą rzeczywistość. Jednak 
niewielu z nich pala równie wielką miłością 
do uroku, jaki roztacza przed nimi nocne 
niebo.

M agnetowidy są w większości polskich 
domów, kamery w niewielu. Kamery video 
są bardzo drogim sprzętem dla kogoś, kto 
używa ich raz w kwartale, czy miesiącu. 
Koszt nowej kamery, to ok. 3500 zł, nato
m iast używanej 1500 -  2000 zł. Jednak w 
ostatnim czasie powstało wiele w ypożyczal
ni sprzętu video, w których za niezbyt duże 
pieniądze można wypożyczyć sobie sprzęt. 
Kamera przetwarza obraz optyczny na syg
nały elektryczne (CCD), które zapisywane 
są na taśmie magnetycznej (kasecie). W kła
dając taśmę do magnetowidu, inform acje są 
odczytywane, a efekt naszej pracy widzimy 
na ekranie telewizora. Każda kam era posia
da obiektyw zm iennoogniskowy (zoom), o 
typowym zakresie 4 - 4 8  mm. Odpowiada to 
następującym fotograficznym ogniskowym 
(format klatki 24x36 mm): 37 -  444 mm. 
Rejestrowanie obiektów niebieskich jest 
bardzo ograniczone i odnosi się do najjaś
niejszych gwiazd (jaśniejsze niż 0,5 mag.), 
planet, Słońca oraz Księżyca. Oczywiście 
im większa średnica obiektywu, tym słabsze 
gwiazdy będzie m ożna filmować. Jednak nie 
gwiazdy są naszym głównym motywem, 
gdyż ich obrazy nie wnoszą nic ciekawego. 
Technikę video stosuje się głównie do film o
wania powierzchni Księżyca oraz obrazów 
najjaśniejszych planet. Wyniki uzyskiwane 
tą m etodą są bardzo interesujące, a obrazki 
prezentujące się na ekranie telewizora, warte 
są wysiłków poniesionych przy ich tw orze
niu. M ożna filmować wykorzystując bezpo
średnio obiektyw kamery lub poprzez nasz

L-P- Miasto Zachód
Słońca

Wschód
Księżyca

Górowanie
Księżyca

1 Warszawa 18:47 18:45 0:40

2 Lódź 18:53 18:51 0:46

3 Wrocław 19:02 19:00 0:56

4 Poznań 19:04 19:02 0:57

5 Szczecin 19:13 19:12 1:07

6 Gdańsk 18:58 18:56 0:56

7 Białystok 18:39 18:37 0:31

8 Toruń 18:57 18:56 0:50

9 Kraków 18:50 18:48 0:45

10 Lublin 18:40 18:38 0:34

11 Rzeszów 18:42 18:40 0:36
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teleskop. P ierw sza m etoda daje ładne obraz
ki, lecz bez żadnych szczegółów, gdyż ogni
skowe ich zoom ów są niewystarczające do 
uzyskania większych powiększeń (najw ię
ksze ogniskow e w am atorskich kam erach to 
80 mm, co odpow iada fotograficznej ogni
skowej 740 m m). Jeśli chcem y oglądać kra
tery i pasm a górskie na Księżycu, plamy na 
Słońcu, pasy na Jowiszu, fazy W enus, pier
ścienie Saturna, czy czapy polarne na M ar
sie, m usim y użyć teleskopu. Oczywiście im 
mamy w iększą średnicę, tym jaśniejszy bę
dzie obraz rejestrowany przez kamerę. W 
tym w ypadku stosujemy projekcję okularo
wą.

Nie należy stosować największych m ożli
wych pow iększeń, gdyż kontrast obrazu bę
dzie malał, a najm niejsze nawet drgania bę
dą niw eczyły naszą pracę. Obraz tworzony 
przez okular, je s t następnie rejestrowany po
przez obiektyw  w kam erze video. Pewnie 
zadajesz sobie pytanie, Czytelniku, jak  um o
cować kam erę, aby osie optyczne teleskopu 
i kam ery pokrywały się. Istnieją dwa rozw ią
zania tego problem u i jak  to zw ykle w życiu 
bywa, jed n o  je st prostsze, a drugie trudniej
sze. P ierw sze polega na um ieszczeniu kam e
ry na statyw ie fotograficznym  tak, aby wi
dzieć w yraźnie i ostro obraz tworzony przez 
okular.

Skalę pow iększenia m ożem y zmienić, 
zm ieniając ogniskową obiektywu zooma. 
O biektyw  w kam erze ustawiam y na nie
skończoność, a ostrość regulujem y w ycią
giem okularow ym , tak długo, aż uzyskamy 
ostry obraz w wizjerze kam ery. O czywiście 
tą m etodą m ożem y film ować tylko w krót
kich czasach, gdyż np. Księżyc porusza się 
na sferze niebieskiej i nawet poruszanie tele
skopem  nic nie da, gdyż osie optyczne tele
skopu i kam ery zaczną się krzyżować, co 
uniem ożliw i nam dalszą pracę. Jednak m o
żemy film ow ać przejścia obiektu (np. Księ
życa) w polu w idzenia naszego teleskopu, co

sprawi, że nasz obraz będzie na naszym 
ekranie dynam iczny. M etoda ta nie umniej
sza liczby w idocznych szczegółów, gdyż ka
mera, w przeciw ieństw ie do kliszy, nie ku
muluje światła, lecz pracuje w czasie rzeczy
wistym. Kłopotliwe jest to, iż musimy po 
przejściu obiektu ponownie ustawić statyw z 
kam erą tak, aby osie optyczne okularu i 
obiektywu kamery ponownie się pokrywały. 
Jest to jednak bardzo efektywna metoda, nie 
wym agająca dodatkowych przeróbek w na
szym teleskopie.

Inna m ożliwość film owania z pomocą te
leskopu, wymaga poświęcenia kilkunastu 
godzin pracy, jednak późniejszy komfort 
pracy z nawiązką wynagrodzi nam włożony 
wysiłek. M etoda jest (w istocie działania) 
analogiczna do poprzedniej. Różni się tym, 
że nie będziemy musieli korzystać ze staty
wu, gdyż kam era będzie sztywno połączona 
z teleskopem.

Oczywiście tę metodę możemy stosować 
tylko przy dość dużych instrumentach, gdyż 
musimy m ieć przede wszystkim do czego 
przyłączyć kamerę. Jak przyłączyć kamerę 
video do teleskopu? Trudno podać jedną 
możliwość, gdyż różne są m ontaże i systemy 
optyczne dostępnego sprzętu. Łatwiej jest, 
jednak, m ocować kamerę, gdy mamy tele
skop w system ie Cassegraina. M usimy przy
twierdzić specjalny uchwyt do tubusa tele
skopu tak, aby po przykręceniu do niego ka
mery osie optyczne okularu i obiektywu ka
mery się pokrywały. Ostrość regulujemy tak 
jak  powyżej. M ożemy w ten sposób nagry
wać dowolnie długo, o ile teleskop śledzi 
ruch sfery niebieskiej. N ie polecałbym mo
cow ania kamery na 90 mm Newtonie Uni- 
wersała, gdyż efekt będzie koszmarny (po
mijając fatalną optykę teleskopu), ponieważ 
masa kamery VHS będzie w iększa od tele
skopu. Również zastosowanie 150 mm szu
kacza Uniwersała da raczej kiepskie efekty. 
Stosując te teleskopy, nie ma mowy o stabil-
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nym prowadzeniu. Nie należy myśleć, że 
masa samego teleskopu jest najważniejsza. 
Jednak im jest masywniejszy, tym lepiej 
„mechanika” naszego instrumentu zniesie 
podczepienie kamery video. Podejście takie 
wymaga ponownego wyważenia teleskopu, 
gdyż poprzez przyłączenie dość znacznego 
ciężaru pojawi się dodatkowy moment siły, 
który będziemy musieli zrekompensować. 
Mechanika tylko ułatwia pracę, natomiast 
to, co w ogóle ją  umożliwia, to użyta optyka, 
która w omawianym zastosowaniu powinna 
być jak najlepsza. W przypadku umieszcze
nia kamery na statywie, polecałbym obiekty
wy (przerobione na teleskopy): MTO-11CA 
10/1000 (rozdzielczość w centrum pola 35 
linii/mm, a na brzegu 25 linii/mm) oraz Ru- 
binar 10/1000 (rozdzielczość w centrum, to 
50 linii/mm, natomiast na brzegu pola 35 
linii/mm). Bardzo dobre rezultaty osiągnie
my, używając rosyjskich teleskopów Tał 1

(Mizar) lub Tał IM (z mech. zegarowym). 
Są to 110 mm Newtony. Jeśli myślimy o 
podłączeniu kamery bezpośrednio do tele
skopu, to musimy dysponować co najmniej 
200 mm instrumentem, chociaż w przypad
ku rosyjskiego Newtona Tał 2M (150 mm) 
jest to również możliwe, gdyż posiada do
skonałą optykę. Osobiście filmowałem 
Księżyc za pomocą własnoręcznie zbudo
wanego teleskopu Shafera (zmodyfikowany 
Maksutov-Cassegrain), o średnicy zwier
ciadła 256 mm i ogniskowej 4000 mm, a 
stosowane powiększenie wynosiło ok. 100x. 
Jeśli posiadasz, Czytelniku, kartę Video (ce
na giełdowa, to ok. 800 -  1500 zł) w swoim 
PC-cie, to możesz także uzyskane obrazy 
przetwarzać komputerowo (np. wyostrzać), 
co z pewnością przyniesie interesujące re
zultaty i sprawi wiele satysfakcji.

Wiesław Skórzyński

OBSERWACJE

10 lat Pracowni Komet i Meteorów

Dziesięć lat temu, 1 marca 1987 roku, z 
inicjatywy Janusza W. K o s i ń s k i e g o  
powstała Pracownia Komet i Meteorów 
(PKiM) -  stowarzyszenie astronomiczne, 
mające na celu zrzeszenie w jednej grupie 
polskich miłośników obserwacji komet i 
meteorów. Ten okrągły jubileusz jest dosko
nałą okazją do przybliżenia czytelnikom 
Uranii działalności naszej Pracowni.

Początki były trudne. Pracownia zrzesza
ła tylko kilka osób. Ważne było jednak to, że 
były to osoby chętne do pracy i popularyza
cji astronomii. Nic więc dziwnego, że dość 
szybko PKiM rozrosło się do kilkunastu 
osób. Nie bez znaczenia był też fakt łatwego 
dostępu do Pracowni. Od samego początku, 
aż do dzisiaj, jedynymi warunkami, jakie

musi spełniać członek PKiM, są dobre chęci 
i wykonywanie co najmniej jednej obserwa
cji na pół roku. Prawie od samego początku 
wszelkiego rodzaju informacje organizacyj
ne i dane związane z obserwacjami były dru
kowane w biuletynach PKiM -  Wiadomo
ściach, poświęconym kometom i Informa
cjach poświęconych meteorom. Dnia 25 
czerwca 1989 roku oba biuletyny połączyły 
się, dając istniejący do dzisiaj, mający już na 
koncie ponad 100 numerów, miesięcznik o 
nazwie Cyrqlarz■ W międzyczasie, to zna
czy w roku 1992, Pracownia wydawała jesz
cze dwa kwartalniki -  Interplanetary News i 
Astronomię Amatorską. Próbę czasu, czy to 
ze względu na małą liczbę odbiorców, czy 
też na zbyt duże koszty wytworzenia, prze
szedł pomyślnie tylko Cyrqlarz. Na szczę
ście na razie nic nie zapowiada, by zaintere-
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sowanie nim uległo zmniejszeniu.
Biorąc pod uwagę małą liczbę członków 

PKiM na początku działalności, nie należy 
się dziwić, że trudno było o rozsądne i ob
szerne opracowania obserwacji poszczegól
nych rojów, czy komet. Sytuacja uległa jed
nak zmianie w 1991 roku. Wzmożona 
aktywność Perseid, zapoczątkowana pod ko
niec lat osiemdziesiątych, dała impuls w kie
runku większego zainteresowania obserwa
cjami meteorów. Na efekty nie trzeba było 
długo czekać. W Uranii 12/92 ukazało się 
pierwsze sprawozdanie z akcji obserwacyj
nej Perseidy 1991. Niestety, obserwatorów 
było wciąż zbyt mało, by udawało się koń
czyć opracowaniami akcje innych niż Per
seidy rojów. Tak więc w ciągu następnego 
półtora roku ukazały się opracowania Perse
id ’92 (vide Urania 7-8/93) i Perseid ’93 
(vide Urania 2/94). Artykuły w Uranii po
zwoliły jednak zaistnieć PKiM w świado
mości wielu czytelników tego pisma. Rzecz 
jasna znaleźli się wśród nich miłośnicy ob
serwacji meteorów, którzy w dość krótkim 
czasie zasilili nasze grono. I znów efekty by
ły błyskawiczne, bo już w Uranii 11/94 uka
zało się pierwsze opracowanie obserwacji 
mało aktywnego roju, jakim są a-Cygnidy. 
Kolejne akcje obserwacyjne, związane nie 
tylko z Perseidami, ale także z innymi rojami 
i kometami, drukowane były w następują
cych numerach Uranii: 6/95, 12/95, 3/96, 
5/96, 10/96, Wiedzy i Życia: 1/94, 7/95 i 
Astronomii Amatorskiej: 2/92.

Pod koniec 1993 roku Pracownia podjęła 
współpracę z International Meteor Organi
zation (IMO) i zaczęła zasilać swoimi dany
mi archiwum tej organizacji. Współpraca ta 
oprócz napływu aktualnych danych i mate
riałów, dała nam możliwość porównania na
szych wyników z wynikami innych stowa
rzyszeń miłośników obserwacji meteorów z 
całego świata. Okazało się, że wcale nie wy
padamy najgorzej. W roku 1994 na 5431 go

dzin obserwacji zebranych przez 462 obser
watorów IMO, PKiM dostarczyło 108 go
dzin. Najaktywniejszy obserwator PKiM, ni
żej podpisany, z 27 godzinami obserwacji, 
został sklasyfikowany na 42 miejscu.

Ogromny skok nastąpił w roku 1995, bo
wiem na 5924 godziny obserwacji, które 
uzyskało IMO, 460 godzin zostało wykona
nych przez obserwatorów PKiM. Dało to 
nam bardzo wysokie, piąte miejsce w świe- 
cie. Taką samą lokatę wśród 518 obserwato
rów IMO uzyskał nasz najaktywniejszy w 
1995 roku obserwator. Był nim Maciej R e - 
s z e 1 s k i z Szamotuł, który wykonał aż 151 
godzin obserwacji.

W momencie pisania tych słów (luty 
1997), wydaje się, że podobny skok PKiM 
odnotuje także w podsumowaniu roku 1996. 
Z prowizorycznych oszacowań wynika bo
wiem, że nasi obserwatorzy wykonali ponad 
1000 godzin obserwacji. Wartość ta pozwoli 
nam na pewno znaleźć się w pierwszej trójce 
klasyfikacji IMO.

Tak ogromna liczba danych, spływająca 
do naszego archiwum, pozwoliła nam w 
ostatnich latach na pisanie opracowań bar
dzo bogatych we wszelkiego rodzaju wnio
ski naukowe. Wynikiem tego było opubliko
wanie naszych opracowań w anglojęzycz
nych, profesjonalnych czasopismach nauko
wych, takich jak: Earth, Moon and Planets 
czy WGN.

Kończąc warto dodać, że PKiM oprócz 
zbierania i opracowywania obserwacji, zaj
muje się również organizowaniem semina
riów i obozów astronomicznych dla miłośni
ków astronomii z całej Polski. Dotychczas 
odbyło się trzynaście seminariów i dwa obo
zy. Każde takie spotkanie jest dostępne dla 
wszystkich współpracowników PKiM. 
Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji 
Astronomii Polskiej, Komitetu Badań Na
ukowych, Centrum Astronomicznego PAN i 
Obserwatorium Astronomicznego UW,
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wszyscy uczestnicy m ają zagwarantowany 
zwrot kosztów podróży i bezpłatne zakwa
terowanie. Każde sem inarium  jest doskonałą 
okazją do poznania wielu interesujących lu
dzi, zawarcia przyjaźni, w ysłuchania cieka
wych referatów, czy też wymiany dośw iad
czeń. Obozy astronom iczne, organizowane 
przez PKiM odbywają się najczęściej w Sta
cji Obserwacyjnej Obserwatorium A stro
nomicznego UW  w Ostrowiku, co pozwala 
ich uczestnikom zapoznać się z pracą zaw o
dowych astronom ów, ich sprzętem, wyko
nać wiele w spólnych obserwacji komet i m e
teorów, a przy tym spędzić tanio, miło i po
żytecznie sporą część wakacji.

Na samym końcu nie pozostaje mi nic in
nego, jak  zachęcić w szystkich zainteresowa
nych obserwacjami kom et i m eteorów do 
kontaktu z nami pod adres: Pracownia Ko
met i M eteorów, Arkadiusz Olech, ul. Żw ir
ki i W igury 11/34, 83-000 Pruszcz Gdański 
(znaczek pocztowy mile widziany!).

Arkadiusz Olech

Z KORESPONDENCJI

Podglądanie nieba

„Podglądanie nieba” -  bo na poważniej
sze, choćby am atorskie obserwacje astrono
m iczne nigdy nie starczało mi czasu, intere
suje mnie zarówno hobbistycznie, jak  i za
wodowo. Będąc nauczycielem fizyki w lice
um ogólnokształcącym  poświęcam trochę 
czasu na problem atykę astronom iczną, tak 
jak przewidują to programy tego przedm io
tu.

Podstawowym problemem jest jednak 
skompletowanie instrumentarium obserwa- 
cyjno-pom iarowego. Pierwszą lunetę zbu
dowałem wraz z moim  uczniem, Dom ini
kiem Ż ó ł t k i e m ,  zapalonym modelarzem 
i bardzo dobrym już  wtedy fachowcem w
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sprawach obróbki m etalu, bodaj w roku 
1986. Jako tubusa użyliśm y grubościennej 
rury PCV, w której osadzono pierścienie do 
wahliwego m ocow ania obiektywu i okularu. 
Jako obiektyw  zastosow ano obiektyw  achro- 
matyczny, zakupiony w PTM A (65/ 800), a 
jako  okular, obiektyw  o ogniskowej 40 mm, 
w ym ontow any z aparatu fotograficznego 
Sm iena 8. Rozw iązanie takie nie pozwalało 
w ykorzystać do m aksim um  m ożliwości 
obiektywu, natom iast było łatwe do zreali
zowania, gdyż obiektyw  Smieny miał gwint 
do regulacji ostrości, który w nowym zasto
sowaniu bardzo się przydał. Cała luneta była 
bardzo ciężka i niew ygodna w użyciu, zw ła
szcza bez statywu, ale była używ ana do po
kazów nieba dla uczniów  bieckiego liceum i 
innych zainteresow anych. Uzyskane powię
kszenie w ynosiło zaledwie 20 razy, ale po
zwalało dostrzec wiele interesujących obie
któw, m.in. galileuszow e księżyce Jowisza, 
czy też pierścień Saturna.

W roku 1994 wykorzystując identyczny 
obiektyw, w podobny sposób zbudowałem 
„astrokam erę” . Zam iast okularu za pom ocą 
typow ego m ieszka do m akrofotografii, za
mocowałem  aparat fotograficzny Zenit TTL. 
Konieczne było także zastosow anie odpo
wiednio stabilnego i pew nego statywu. Oka
zało się, że typowe statywy filmowo-foto- 
graficzne nie nadają się do takich zastoso
wań, gdyż są zbyt podatne na drgania i mają 
zbyt wiele luzów. Natom iast bardzo dobry 
okazał się statyw  od teodolitu, do którego 
trzeba było wykonać dodatkow ą głowicę -  
ze względu na łatw ość w ykonania wybrałem 
m ontaż horyzontalny. Za pom ocą tej „astro- 
kam ery” podjąłem  próbę sfotografowania 
zaćm ienia w dniu 10.05.1994 r. Ze względu 
na to, że w Bieczu w idoczność zaćm ienia 
trw ała zaledwie ok. 10 m inut, udało się wy
konać zaledwie 2 fotografie, których jakość 
pozostaw iała bardzo wiele do życzenia, lecz 
wskazała drogę postępow ania. Zdjęcia mia

ły słabą ostrość i znaczną aberrację. W „se
sji” obserwacyjnej uczestniczyło około 20 
moich uczniów i innych osób, zapoznając się 
zarówno z przebiegiem zjawiska, jak i tech
niką jego fotografowania. Próbowałem tak
że wykonywać zdjęcia Księżyca.

W  następnych latach udało mi się w spo
sób zdecydowany poprawić instrum enta
rium. Dla szkoły nabyłem teleskop TA Ł 1 
M izar (<|) = 110, f  = 900), natom iast dla siebie 
obiektywy M C M TO 11CA o ogniskowej 
1000 mm, Pentacon 4/200 i dwukrotny kon
werter ogniskowej. Sprzęt ten służy przede 
wszystkim do prowadzenia pokazów nieba 
dla uczniów liceum i obserwowania szcze
gólnie interesujących zjawisk, w tym także 
do w ykonywania zadań obserwacyjnych 
Olimpiady Astronom icznej, gdy znajdą się 
uczniowie chętni do udziału w niej.

Z tym wyposażeniem podjąłem próbę po
nownych obserwacji zaćm ienia w dniu 
10.12.1996 r. Teleskop M izar został usta
wiony na projekcję okularową (zdjęcie gór
ne). Natom iast obiektywem MTO wykona
no pozostałe zdjęcia. Z  braku filtrów neutral
nych szarych użyto m etalizowanej folii sto
sowanej do pakowania bukietów w kwia
ciarniach, która nieźle spełniła swoje zada
nie, chociaż zm ieniła w dość istotny sposób 
kolorystykę zdjęć. Nie udało się obejrzeć 
maksim um  zaćm ienia, gdyż przeszkodziła w 
tym chm ura, natomiast finał był bardzo wi
dowiskowy, gdyż tarcza Słońca była wido
czna do ostatniego momentu, a na jej obrze
żu ciągle był widoczny niewielki fragment 
zasłonięty przez Księżyc. W sesji uczestni
czyło kilkunastu uczniów bieckich szkół, 
posiadających także własne lornetki i lunet
ki. (...)

M im o zgrom adzenia pewnej ilości sprzę
tu fabrycznego od czasu do czasu powstaje 
konieczność zbudowania z niczego jakiegoś 
szalonego urządzenia, jak  np. „rower niebie
ski” , skonstruowany z uczniem Januszem
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M a z u r e m  do wykonania zadania obser
wacyjnego Olimpiady Astronomicznej. Te
matem zadania było wykonanie pomiarów 
położenia tarczy Księżyca na niebie. Próby 
pozyskania teodolitu nie powiodły się, trze
ba było zatem wymyślić coś innego. W koń

cu z dwóch kół rowerowych, widelca rowe
rowego, przymiarów warsztatowych itp. 
zbudowaliśmy urządzenie do pomiaru azy
mutu i wysokości horyzontalnej, które jako 
tako spełniło swoją rolę.

Piotr M. Matys, Biecz

ELEMENTARZ URANII

Mgliste obłoczki wśród gwiazd

Mgliste obłoczki wśród gwiazd na niebie 
-  plamki rozmytego światła różniące się 
swoim wyglądem od świecących (jak „pun
kty”) gwiazd oraz (jak tarczka) planet; roz
ciągłe źródła światła. Większość nie zmienia 
zauważalnie swego położenia wśród gwiazd 
sfery niebieskiej, ale w podobny sposób wy
glądają także pojawiające się nowe komety 
(nim bliżej Słońca rozwiną swój charaktery
styczny warkocz). A jak powszechnie wia
domo, komety na ogół nie tylko pojawiają 
się bez uprzedzenia, ale i dość szybko prze
suwają się po niebie. Wynika stąd koniecz
ność nieustannego i uważnego śledzenia nie
boskłonu. Obserwując „mgiełkę”, mamy 
szanse na odkrycie nowej komety. W XVIII 
w. francuski astronom, Charles M e s s i e r ,  
dla ułatwienia pracy sobie i innym łowcom 
komet, sporządził spis stałych „mgiełek” na 
niebie. W ten sposób trudniej było się pomy
lić i ogłosić odkrycie komety -  gdy była to 
skatalogowana wcześniej sta ła , jasna plam
ka”.

Oryginalny katalog Messiera (opracowa
ny w latach 1760 -  1784) zawierał aż 104 
obiekty (oznaczane dziś dużą literą M i ko
lejną liczbą), a w 1786 został uzupełniony 
przez P. M e c h a i n a  (który dopisał sześć 
dalszych obiektów). W późniejszych latach 
okazało się, że w wyniku rozmaitych błędów 
kilka pozycji należało usunąć (jeden obiekt 
był np. wpisany podwójnie). Pamiętać nale

ży także, iż katalog Messiera utworzony zo
stał wyłącznie na podstawie morfologicz
nych cech obrazu, jaki uzyskiwano za pomo
cą osiemnastowiecznych instrumentów. Do 
czasu pojawienia się lepszych instrumen
tów, zrozumienie, czym owe mgiełki są, nie 
było możliwe (wiadomo było tylko, że nie są 
kometami). W wieku dwudziestym okazało 
się, że obiekty oznaczane literką M i nume
rem -  w rzeczywistości przedstawiają zbiór 
bardzo bogaty i niejednorodny. Znajdują się 
wśród nich zarówno gromady gwiazd (28 
gromad kulistych, 30 gromad otwartych), 
jak galaktyki (26 spiralnych, 10 eliptycz
nych i 1 nieregularna), jeden układ podwój
ny i 11 mgławic.

Ciasno upakowane zbiorowiska gwiazd 
(patrz Urania 6/97) tylko dlatego wyglądają 
na niebie jak mgiełka, że bez dobrej zdolno
ści rozdzielczej instrumentu nie jesteśmy w 
stanie wyróżnić pojedynczych, świecących 
punktów, otrzymujemy obraz rozmyty. Na
tomiast jest aż 11 znanych ponad 200 lat (i 
mnóstwo innych, znanych krócej) obiektów, 
które nawet przez największe teleskopy wy
glądają jak mgiełki Messiera. Dziś nazywa
my je mgławicami. Są to świecące obłoki 
gazowo-pyłowe, międzygwiazdowe chmu
ry-

Pod koniec XX w. trudno nam sobie wy
obrazić, że kiedyś nie podejrzewano nawet 
obecności takiej formy materii we Wszech- 
świecie. Wydawało się, że pomiędzy gwiaz
dami jest pusto (tak samo pusto „było” mię-
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dzy planetami -  co uzasadniano tym, że w 
nrzeciwnym wypadku ruch Ziemi po orbicie 
Jjyłby wyhamowywany, a tego nie zauważo
no. Dziś wiemy, że materia międzyplanetar
na jest po prostu zbyt rzadka, by hamowanie 
było łatwo mierzalne).

Najczęściej i najłatwiej zauważa się ma
terię międzygwiazdową, właśnie obok 
gwiazd.

W katalogu Messiera numer pierwszy, 
M l, oznacza mgławicę Krab -  tę, która po
została jako resztka po wybuchu gwiazdy 
supernowej w 1054 r. (wybuch zanotowany 
był w chińskich kronikach). W środku mgła
wicy znajduje się jeden z najszybciej obraca
jących się pulsarów (okres = 0.0331 s). 
Mgławica Krab do dziś się rozdyma, a świe
ci głównie na koszt energii tego pulsara.

Wiele innych mgławic świeci podobnie, 
tzn. na koszt znajdującej się w ich wnętrzu 
gwiazdy (nie musi to być pulsar). Widać 
wtedy na niebie tzw. mgławice emisyjne -  
jasne obłoki świecącego gazu. Wiele zdjęć 
takich mgławic przekazuje nam nieustannie 
teleskop kosmiczny. Ale część jest dostępna 
także dla początkujących miłośników astro
nomii. W katalogu Messiera dobrym przy
kładem takiej mgławicy jest M57 -  wynik 
wydmuchania otoczki gwiazdowej (tzw. 
Pierścień, mgławica planetarna w Lutni), 
czy M42 — Wielka Mgławica w Orionie. 
Czasem daje się zauważyć wyraźny niedo
bór gwiazd w jakimś rejonie nieba -  to na 
ogół ciemna mgławica absorpcyjna, przesła
niająca światło gwiazd, znajdujących się za 
nią (np. Mgławica Koński Łeb). Dziś wie
my, że materia międzygwiazdowa krąży w 
przyrodzie, „nieustannie zmienia swojego 
właściciela” -  tworzy gwiazdy, w ich wnę
trzach zmienia się jej skład chemiczny (pier
wiastki lżejsze łączą się w cięższe, poczyna
jąc od wodoru, zmieniającego się w hel, po
tem helu w węgiel, tlen, krzem... (ciągle jed
nak skład chemiczny materii międzygwiaz-

dowej, to głównie wodór, hel i tylko śladowe 
ilości innych pierwiastków). W mgławicy, w 
Orionie „na naszych oczach” rodzą się gwiaz
dy i „wyjadają” międzygwiazdową materię. 
Ale potem w wiatrach gwiazdowych, wybu
chach supernowych -  część materii znów 
wraca do ośrodka międzygwiazdowego i po 
jakimś czasie mogą, z tak wzbogaconej w 
ciężkie pierwiastki materii, rodzić się nowe 
gwiazdy, znów tracić masę i tak dalej...

Oczywiście tylko niewielki procent mate
rii międzygwiazdowej widzimy w postaci 
wyodrębnionych obłoków. Większość jest 
dla ludzkiego oka (dokładniej -  w promie
niowaniu optycznym) niewidoczna, gdyż 
jest zbyt rzadka (od miliona atomów w cen
tymetrze sześciennym w obłokach, do 0.1 
atomu między obłokami) i chłodna. Choć jej 
jednak nie widzimy -  wpływa oczywiście na 
nasze obserwacje (część energii promienio
wania gwiazd materia międzygwiazdowa 
pochłania, część przetwarza -  mówimy o 
ekstynkcji międzygwiazdowej). Do badania 
zatem rozkładu materii w Galaktyce wyko
rzystuje się radioastronomię i astronomię 
podczerwieni.

Wiemy stąd, że neutralny atomowy wo
dór galaktyczny (a świecenie tego właśnie 
pierwiastka w linii 21 cm, umożliwiło naj
wcześniejsze badania struktury Galaktyki), 
skupiony jest w cienkim dysku (wokół gala
ktycznego równika) o średnicy około 15 kpc. 
W dysku znajduje się także cząsteczkowy 
neutralny wodór (który świeci w nadfiolecie 
i w promieniowaniu mikrofalowym, więc 
obserwacje jego dostępne są spoza ziemskiej 
atmosfery i dlatego zaczęto je później).

Dysk jest coraz to cieńszy, gdy oddalamy 
się od Centrum Galaktyki (gdzie obserwuje 
się jego znaczne, prawie kuliste wybrzusze
nie), a w okolicy Słońca ma około 500 pc 
grubości. W samym dysku materia między
gwiazdowa skupia się -  podobnie jak najjaś
niejsze gwiazdy (które z niej powstają) w
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ramionach spiralnych. Radiowo udało się 
odtworzyć nawet strukturę ramion spiral
nych. Pamiętajmy jednak (patrz Urania 
6/97), że ramiona nie są „sztywne” -  to tylko 
fala gęstościowa, przez którą materia prze
pływa.

Do badania Centrum Galaktyki (tzn. do 
sprawdzenia jak tam gromadzi się materia

międzygwiazdowa) wykorzystuje się świe
cenie w podczerwieni. Dla podczerwieni 
materia w tamtych rejonach jest najbardziej 
„przezroczysta”.

Z szacunkowych obliczeń wynika, że ma
sa zawarta w materii między gwiazdowej sta
nowi około 10 procent masy Galaktyki.

MSK

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Październik-listopad 1997

Słońce
Dni są coraz krótsze, co widać po mo

mentach wschodu i zachodu Słońca w War
szawie: 1 października Słońce wschodzi o 
4h37m, zachodzi o 16h13m, 1 listopada 
wschodzi o 5h31m, zachodzi o 15h07m, a 30 
listopada wschodzi o 6h21m, zachodzi o 
14h28m.

Księżyc
Kolejność faz Księżyca będzie następują

ca: w październiku nów 1d 16h52m, pierwsza 
kwadra 9d12h18m, pełnia 16d03h46m, ostat
nia kwadra 23d04h48m i znowu nów 
31d10h01m, a w listopadzie pierwsza kwadra 
7d21h39m, pełnia 14d14hl l m, ostatnia kwa
dra 2 ld23h58m, nów 30d02h14m. W peryge- 
um Księżyc znajdzie się: w październiku 
15d02h02m i w listopadzie 12d07h55m, a w 
apogeum w październiku 27d09h04m i w li
stopadzie 24d02h28m.

12 listopada tarcza Księżyca zakryje pla
netę Saturn, a 15 listopada Aldebarana, naj
jaśniejszą gwiazdę w gwiazdozbiorze Byka. 
Obydwa zakrycia widoczne będą w Polsce.

Planety i planetoidy
Pod koniec listopada na wieczornym nie

bie można próbować znaleźć M e r k u r e - 
g o nisko nad zachodnim horyzontem, jako 
gwiazdę -0 .3m. Na przełomie października i 
listopada wieczorem możemy obserwować 
W e n u s  w maksymalnej wschodniej elon-

gacji od Słońca, równej 47°. Planeta osiągnie 
jasność -4 .7m. Wieczorem można obserwo
wać J o w i s z a  w gwiazdozbiorze Kozio
rożca, jako gwiazdę -2 .4m. Prawie całą noc 
można także obserwować S a t u r n a  w 
gwiazdozbiorze Ryb, jako gwiazdę 0.4m. 
Wieczorem można także obserwować U r a - 
n a jako gwiazdę 5.8m oraz N e p t u n a  jako 
gwiazdę 8.0m. Obydwie planety znajdują się 
w gwiazdozbiorze Koziorożca. Współrzęd
ne równikowe na dzień 1 listopada -  Uran: 
20h29.5m; -19°39.’, Neptun: 19h57.2m; -  
20° 19’. Pozostałe planety przebywają na 
niebie w pobliżu Słońca i są niewidoczne.

W październiku i listopadzie możemy ob
serwować w opozycji kilka planetoid:
(4) Westa, (jasność 6.6m). 8 X: l h54.6m, -0°46’; 
28.X.: lh35.6m, —2° 18’; 17X1: l h20.6m, -2°40\
(8) Flora, (jasność 8.1m). 8 X: 0h25.4m, -10°20’; 
28 X: 00h12.5m,-1 0 °5 4 ’; 17 XI: 0h12.1m, -9°21’.
(9) Metis (jasność 8.3m). 8 X: 4h00.0m, 16" 17’; 28 
X: 3h51.8m, 16°28’; 17 XI: 3h32.5m, 16°27’.
(11) Parthenope (jasność 9.5m). 8 X: 2h51.7m, 
8°30’; 28 X: 2h35.0m, 6*51’; 17 XI: 2h16.9m, 
5”39’.
(27) Euterpe Hasność 9.3ra). 8 X: 5h54.4m,

22° 16’; 17 XI: 6n15.8n22° 12’; 28 X: 6h12.0m,
22°26’.
(37) Fides (jasność 9.6m). 8 X: 3hl 1.2m, 20°17’;
28 X: 2h58.0m, 20"08’; 17 XI: 2h39.2’ 19°18’.
(89) Julia (jasność 9.7m). 8 X: 3n58. l m, 45°25’; 28 
X: 3h46.4m, 47“04’; 17 XI: 3h22.6m, 46°24’.
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Meteory
Od 2 października do 7 listopada promie

niują meteory z roju O r i o n i d ó w , zwią
zanego z kometą Halleya. Radiant meteorów 
leży na granicy gwiazdozbiorów Oriona i 
Bliźniąt i m a współrzędne: rekt. 6h20m, deki. 
+  16°. M aksim um  aktywności przypada 22 
października. W związku z jaśniejącym  w 
ostatniej kwadrze Księżycem , warunki ob
serwacyjne w tym roku nie są  dobre.

W listopadzie promieniują dwa roje me
teorów: Taurydy i Leonidy. T a u r y d y , 
związane z kometą Enckego, m ają podwój
ny radiant w gwiazdozbiorze Byka o współ
rzędnych: rekt. 3h44m, deki. +14° i +23°, a 
maksimum ich aktywności przypada odpo
wiednio 3 i 13 listopada. L e o n i d y ,  zwią
zane z kometą Tempel-Tuttle, promieniują 
od 14 do 21 listpada, a maksimum przypada 
na 18d. Radiant Leonidów leży w gwiazdoz
biorze Lw a i ma współrzędne: rekt. 10h8m, 
deki. +22°. W związku z powrotem w 1998 
roku komety Tempel-Tuttle, przewidywana 
jest duża aktywność roju, jednak obserwa
cjom będzie przeszkadzał Księżyc w pobliżu 
pełni.

Październik
1d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji za

chodniej.

1d19h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 4'. 

2d16h41m Początek zaćmienia Ili księżyca (Ganimedesa) 
przez cień Jowisza.

2d20h20m Koniec zaćmienia III księżyca (Ganimedesa) 
przez cień Jowisza.

4d22h17 m Początek przejście I księżyca Jowisza (lo) na tle 
tarczy planety.

5d14h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. T.
5d19h29m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez 

tarczę planety.

5d21h30m Początek przejścia II księżyca Jowisza (Europy) 
na tle tarczy planety.

6d04h Złączenie Jowisza z Uranem w odl. 2'.

6d07h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 6'.

6d16h44m Początek przejścia I księżyca Jowisza (lo) na tle 
tarczy planety.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h UT)

Data P Bo Lo
1997 fi n [’]
X 1 25.98 6.71 55.96

3 26.10 6.62 29.57
5 26.19 6.51 3.18
7 26.26 6.40 336.80
9 26.29 6.27 310.41

11 26.29 6.14 284.03
13 26.27 6.01 257.64
15 26.21 5.86 231.26
17 26.13 5.71 204.88
19 26.01 5.55 178.50
21 25.87 5.39 152.12
23 25.69 5.22 125.74
25 25.48 5.04 99.36
27 25.24 4.86 72.99
29 24.97 4.67 46.61

X 31 24.67 4.47 20.24
XI 1 24.51 4.37 7.05

3 24.16 4.16 340.68
5 23.78 3.95 314.31
7 23.37 3.74 287.94
9 22.92 3.52 261.57

11 22.45 3.30 235.21
13 21.94 3.07 208.84
15 21.41 2.84 182.47
17 20.84 2.60 156.10 |
19 20.25 2.36 129.74
21 19.63 2.12 103.38
23 18.97 1.87 77.01
25 18.29 1.62 50.65
27 17.59 1.37 24.29
29 16.86 1.12 357.94

XII 1 16.10 0.87 331.58

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy; Bo, Lo -  heliogra- 
f iczna szerokośćć i długość środka tarczy; X 5d05h49m 
i XI 1d12h52m oraz 28d20h15m -  momenty w któ
rych heliograficzna długość środka tarczy wyno
si 0 \
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6di 7 h56m c jeń | księżyca Jowisza (lo) pojawia się na tar

czy planety.

6d19h03m I księżyc Jowisza (lo) schodzi z tarczy planety.

6d20h14m Cień I księżyca Jowisza (lo) opuszcza tarczę 

planety.

7d16h17m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) 

przez tarczę planety.

7d17h25m Koniec zaćmienia I księżyca (lo) przez cień Jo

wisza.

7d21h38m Koniec zaćmienia II księżyca (Europy) przez 

cień Jowisza.

8d18h38m Cień IV  księżyca Jowisza (Callisto) opuszcza 

tarczę planety.

8d22h Saturn w opozycji ze Słońcem.

9d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji 

wschodniej.

9d19h27m Koniec zakrycia III księżyca Jowisza (Ganime- 

desa) przez tarczę planety.

9d20h42m Początek zaćmienia III księżyca (Ganimedesa) 

przez cień Jowisza.

10d09d Złączenie Neptuna z Księżycem  w odl. 4 '.

10d23h Złączenie Urana z Księżycem  w odl. 4 '.

11d11h Złączenie Jow isza z Księżycem  w odl. 4 '.

12d21h20m Początek zakrycia I księżyca Jow isza (lo) 

przez tarczę planety.

13d18h36m Początek przejścia I księżyca Jowisza (lo) na 

tle tarczy planety.

13d19h52m Cień I księżyca Jow isza (lo) pojawia się na 

tarczy planety.

13d20h55m I księżyc Jowisza (lo) schodzi z tarczy planety.

13d22h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.

14d18h47m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Euro

py) przez tarczę planety.

14d19h20m Koniec zaćmienia I księżyca (lo) przez cień 

Jowisza.

15d18h Złączenie Saturna z Księżycem  w odl. 0.4'.

15d16h39m Cień I księżyca Jow isza (lo) opuszcza tarczę 

planety.

16d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji za

chodniej.

16d16h04m II księżyc Jow isza (Europa) schodzi z tarczy 

planety.

16d16h41m Koniec zakrycia IV księżyca Jowisza (Callisto) 

przez tarczę planety.

16d18h36m Cień II księżyca Jowisza (Europy) opuszcza 

tarczę planety.

16d19h35m Początek zakrycia III księżyca Jowisza (Gani

medesa) przez tarczę planety.

20d18h34m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) opu

szcza  tarczę planety.

20d20h29m Początek przejścia I księżyca Jowisza (lo) na 

tle tarczy planety.

21d17h40m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) 
przez tarczę planety.

21d21h15m Koniec zaćmienia I księżyca (lo) przez cień 

Jowisza.

21d21h20m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Euro

py) przez tarczę planety.

22d16h16m Cień I księżyca Jow isza (lo) pojawia się na 

tarczy planety.

22d17h16m I księżyc Jow isza (lo) schodzi z  tarczy planety.

22d18h35m Cień I księżyca Jow isza (lo) opuszcza tarczę 

planety.

23d09h08m Słońce wstępuje w znak Skorpiona 
(Niedźwiadka), jego długość ekliptyczna wynosi wów

czas 210 '.

23d15h43m Początek przejścia II księżyca Jowisza (Euro
py) na tle tarczy planety.

23d15h44m Koniec zaćmienia I księżyca (lo) przez cień 

Jowisza.

23d18h19m Cień II księżyca Jow isza (Europy) pojawia się 

na tarczy planety.

23d18h36m II księżyc Jow isza (Europa) schodzi z tarczy 

planety.

23d21h12m Cień II księżyca Jow isza (Europy) opuszcza 

tarczę planety.

24d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji 

wschodniej.

24d19h21m Początek przejścia IV księżyca Jowisza (Calli

sto) na tle tarczy planety.

25d20h Złączenie Urana z Neptunem w odl. 0.7'.

25d16h14m Koniec zaćmienia II księżyca (Europy) przez 
cień Jowisza.

27d00h Złączenie W enus z Marsem  w odl. 2'.

27d17h13m III księżyc Jowisza (Ganimedes) schodzi z tar

czy planety.

27d18h56m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) poja

wia się na tarczy planety.

28d19h34m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) 

przez tarczę planety.

29d16h52m Początek przejścia I księżyca Jowisza (lo) na 

tle tarczy planety.

29d18h12m Cień I księżyca Jow isza (lo) pojawia się na 

tarczy planety.

29d19h10m I księżyc Jowisza (lo) schodzi z tarczy planety.

29d20h31m Cień I księżyca Jow isza (lo) opuszcza tarczę 

planety.

30d17h40m Koniec zaćmienia I księżyca (lo) przez cień 

Jowisza.

30d18h17m Początek przejścia II księżyca Jowisza (Euro

py) na tle tarczy planety.

30d20h55m Cień II księżyca Jowisza (Europy) pojawia się 

na tarczy planety.
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Listopad

1d07h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 6'.

1d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji za
chodniej.

1d18h52m Koniec zaćmienia II księżyca (Europy) przez 
cień Jowisza.

2d17h58m Początek zaćmienia IV księżyca (Callisto) przez 
cień Jowisza.

3d17h32m Początek przejścia III księżyca Jowisza (Gani- 
medesa) na tle tarczy planety.

4d05h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 6'.

4d11h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 9'.

5d18h47m Początek przejścia I księżyca Jowisza (lo) na tle 
tarczy planety.

5d20h08m Cień I księżyca Jowisza (lo) pojawia się na tar
czy planety.

6d15h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4 ‘ .

6d15h57m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez 
tarczę planety.

6d17h Wenus w maksymalnej elongacji wschodniej 
(47'08’) od Słońca.

6d19h35m Koniec zaćmienia I księżyca (lo) przez cień Jo
wisza.

7d05h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4'.

7d20h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4'.

7d15h35m I księżyc Jowisza (lo) schodzi z tarczy planety.

7d16h28nn Koniec zaćmienia III księżyca (Ganimedesa) 
przez cień Jowisza.

7d16h55m Cień I księżyca Jowisza (lo) opuszcza tarczę 
planety.

8d15h52m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) 
przez tarczę planety.

9d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji 
wschodniej.

10d15h43m Cień II księżyca Jowisza (Europy) opuszcza 
tarczę planety.

10d18h19m IV księżyc Jowisza (Callisto) schodzi z tarczy 
planety.

12d01h35m Zakrycie Saturna przez Księżyc (widoczne w 
Polsce).

13d17h53m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) 
przez tarczę planety.

14d15h08m Koniec zakrycia III księżyca Jowisza (Ganime
desa) przez tarczę planety.

14d15h13m Początek przejścia I księżyca Jowisza (lo) na 
tle tarczy planety.

14d16h33m Cień I księżyca Jowisza (lo) pojawia się na 
tarczy planety.

14d16h51m Początek zaćmienia III księżyca (Ganimedesa) 
przez cień Jowisza.

14d17h31m I księżyc Jowisza (lo) schodzi z tarczy planety.

14d18h51m Cień I księżyca Jowisza (lo) opuszcza tarczę 
planety.

15d18h41m Zakrycie Aldebarana przez Księżyc (widoczne 
w płd.-wsch. Polsce).

15d15h59m Koniec zaćmienia I księżyca (lo) przez cień 
Jowisza.

15d18h33m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Euro
py) przez tarczę planety.

17d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji za
chodniej.

17d15h26m Cień II księżyca Jowisza (Europy) pojawia się 
na tarczy planety.

17d15h42m II księżyc Jowisza (Europa) schodzi z tarczy 
planety.

17d18h19m Cień II księżyca Jowisza (Europy) opuszcza 
tarczę planety.

19d17h00m Koniec zaćmienia IV księżyca (Callisto) przez 
cień Jowisza.

20d19h50m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) 
przez tarczę planety.

21d15h37m Początek zakrycia III księżyca Jowisza (Gani
medesa) przez tarczę planety.

21d17h11m Początek przejścia I księżyca Jowisza (lo) na 
tle tarczy planety.

21d18h29m Cień I księżyca Jowisza (lo) pojawia się na 
tarczy planety.

21 d19h17m Koniec zakrycia III księżyca Jowisza (Ganime
desa) przez tarczę planety.

21d19h29m I księżyc Jowisza (lo) schodzi z tarczy planety.

22d06h40m Słońce wstępuje w znak Strzelca, jego długość 
ekliptyczna wynosi wówczas 240'.

22d17h55m Koniec zaćmienia I księżyca (lo) przez cień 
Jowisza.

23d09h Pluton w koniunkcji ze Słońcem.

23d15h16m Cień I księżyca Jowisza (lo) opuszcza tarczę 
planety.

24d15h30m Początek przejścia II księżyca Jowisza (Euro
py) na tle tarczy planety.

24d18h03m Cień II księżyca Jowisza (Europy) pojawia się 
na tarczy planety.

24d18h23m II księżyc Jowisza (Europa) schodzi z tarczy 
planety.

25d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji 
wschodniej.

26d16h05m Koniec zaćmienia II księżyca (Europy) przez 
cień Jowisza.

28d17h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej 
(21'38') od Słońca.

28d19h09m Początek przejścia I księżyca Jowisza (lo) na 
tle tarczy planety.

29d16h18m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) 
przez tarczę planety.
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Uwaga: Momenty wszystkich zjawisk podane są 
w czasie uniwersalnym UT (Greenwich). Aby 
otrzymać datę w obowiązującym w październiku 
i listopadzie w Polsce „czasie zimowym” należy 
dodać 1 godzinę.

Opracował T. Sciężor
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30d14h53m Cień I księżyca Jowisza (lo) pojawia się na 
tarczy planety.

30d15h57m I księżyc Jowisza (lo) schodzi z tarczy planety. 

30d17h11m Cień I księżyca Jowisza (lo) opuszcza tarczę 
planety.

Druk: Zakład Poligraficzny W ydawnictwa PLATAN, Kryspinów 189, 32-060 Liszki
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W tym miesiącu polscy astronomowie spotykają 
się na zjazdach swych towarzystw. W dniach od 9 
do 12 września odbędzie się w Zielonej Górze 
XXVUI Zjazd Polskiego Towarzystwa Astro
nomicznego zrzeszającego profesjonalistów, a w 
dniach 27 i 28 września obradować będzie w Puła
wach XXXVI Walne Zebranie Delegatów Polskie
go Towarzystwa Miłośników Astronomii.

Podczas uroczystego otwarcia zjazdu zielono
górskiego nastąpi wręczenie Nagrody PTA im. 
Włodzimierza Zonna za upowszechnianie wiedzy 
o Wszechświecie. Milo nam poinformować, że ós
mym laureatem tego prestiżowego wyróżnienia 
został dr Henryk CHRUPAŁA, dyrektor Planeta
rium i Obsenoatorium Astronomicznego w Cho
rzowie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Miłoś
ników Astronomii. W uzasadnieniu werdyktu ju
ry Nagrody podkreśla się m.in. jego wielki wkład 
w organizację Olimpiad Astronomicznych, które 
od czterdziestu lat są wyróżniającą się formą krze
wienia zainteresowań astronomicznych wśród 
młodzieży. Naszemu koledze i współpracownikowi 
składamy serdeczne gratulacje.

jednym z głównym tematów dyskusji podczas 
obu konferencji będzie sprawa przygotowywanej 
fuzji pism wydaxvanych przez Towarzystwa. Po
nieważ kwartalnik Postępy Astronomii, będący 
organem PTA, zmienił kilka lat temu profil stając 
się pismem popularnonaukowym podobnym do 
miesięcznika PTMA Urania, pojawiły się suge
stie (m.in. ze strony wspierającego finansowo oba 
pisma Komitetu Badań Naukowych) wskazujące 
na potrzebę połączenia wysiłku wydawców w celu 
tworzenia jednego, lepszego czasopisma upowsze
chniającego i popularyzującego astronomię. Za
rządy obu Towarzystw podjęły decyzję o wspól
nym wydawaniu od początku przyszłego roku 
dwumiesięcznika Urania (o podtytule Postępy 
Astronomii) zachowującego ciągłość numeracji 
siedemdziesięciopięcioletniej Uranii oraz format i 
objętość Postępów Astronomii. Redaktorem na
czelnym nowej Uranii został dotychczasowy re
daktor Postępów Astronomii prof. Andrzej 
WOSZCZYK.
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Krzysztof Murawski -  Lublin

SYMULACJE NUMERYCZNE FAL 
MAGNETOHYDRODYNAMICZNYCH

1. Wstęp

Przez bardzo długi okres w historii astro
fizyki Słońce nie było obiektem dużego 
zainteresowania. Pozycja Słońca na niebie 
mierzona była przez astronomów wielu sta
rożytnych cywilizacji tylko dla wyznaczania 
biegu czasu. Zwyczaj ten kontynuowany jest 
zresztą po dzień dzisiejszy. Większość cywi
lizacji starożytnych uznawała Słońce za bo
ga obdarzającego Ziemię życiem i światłem. 
Długo Słońce nie było więc obiektem astro
nomicznym. Wydawało się ono nudnym w 
porównaniu z rozgwieżdżonym niebem, 
gdzie każda konstelacja gwiazd mogła sta
nowić ogromne źródło tajemnic. Być może 
to stało się głównym powodem niechęci do 
studiowania tajemnic Słońca. Z tego też po
wodu, pomimo obserwacji plam słonecz
nych przez astronomów chińskich w pier
wszym tysiącleciu naszej ery i wynalezienia 
teleskopu przez Galileusza w początkach 
XVII wieku, cykl aktywności Słońca odkry
ty został dopiero w 1849 roku, a pierwsze 
rozbłyski zaobserwowano około roku 1859.

Szczęśliwie w przeciągu ostatnich dwóch 
stuleci astronomowie i fizycy zwiększyli 
swoje zainteresowanie Słońcem i poświęcili 
mu uwagę, na jaką zasługuje. Szczególnie 
ostatnie 50 lat przyniosło niezwykły rozwój 
fizyki Słońca. W tym czasie wiele sztucz
nych satelitów umieszczono na orbicie Zie
mi z myślą o obserwacji Słońca, a jeszcze 
więcej jest w trakcie przygotowań lub zosta
ło już zaplanowanych.

Ważnym powodem badania Słońca jest 
to, że jest ono gwiazdą, którą mamy w swo
im pobliżu i możemy ją  dzięki temu obser
wować z dość dużą dokładnością. Dlatego

też Słońce oferuje możliwości weryfikacji 
modeli teoretycznych gwiazd, a zwłaszcza 
tych z tzw. ciągu głównego. lednak głów
nym powodem rozwinięcia dziedziny nauki 
zwanej fizyką Słońca (lub w skrócie heliofi- 
zyką) jest chyba to, że obserwacje, które 
sporządzono głównie na podstawie danych 
ze sztucznych satelitów, odsłoniły wiele ta
jemniczych i dziwnych zjawisk. Uświado
miono sobie, że Słońce stanowi obiekt rów
nie intrygujący jak gwiezdne niebo. Szcze
gólnie interesująca jest atmosfera Słońca, ja 
ko obiekt dający się bezpośrednio obserwo
wać. Dla przykładu, identyfikacja linii emi
syjnych (wysoce zjonizowanych atomów 
metali) odsłoniła nieoczekiwaną naturę ko
rony słonecznej. W przeciwieństwie do po
przednich przypuszczeń okazało się, że ko
rona jest daleka od jednorodności. Odsłania 
ona bowiem struktury o wielu skalach czaso
wych i przestrzennych. Zjawiska obserwo
wane w atmosferze słonecznej dotyczą mię
dzy innymi rozbłysków, pętli koronalnych, 
wytrysków masy, jasnych punktów promie
ni X i protuberancji. Wiele z tych zjawisk 
ciągle nie jest w pełni wytłumaczonych.

2. Ceł badań atmosfery słonecznej

Badania fal w koronie słonecznej pody
ktowane są chęcią poznania skomplikowa
nych procesów fizycznych, zachodzących w 
atmosferze słonecznej oraz przekonaniem, 
że fale te mogą dostarczyć informacji o 
plazmie, w której się propagują. Plazma at
mosfery słonecznej ze względu na swą nie
jednorodność i strukturalność charakteryzu
je się szeroką gamą drgań własnych. Nieli
niowe zachowanie się tych drgań jest prawie
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całkowicie nieznane. Zainteresowanie bada
niem fal podsycane jest też przez wciąż za
gadkowy problem ogrzewania korony słone
cznej. Czy wysoka temperatura korony spo
wodowana jest dyssypacją fal MHD 
(magnetohydrodynamicznych), czy przez 
serie mini-anihilacji pola magnetycznego 
(nano-rozbłyski) dążące do uwolnienia (spo
wodowanych granulacją) naprężeń, a może 
istnieją inne mechanizmy odpowiedzialne 
za ogrzewanie korony?

Obserwacje przeprowadzone w latach 
siedemdziesiątych przez misję Skylab wyka
zały, że korona i wiatr słoneczny nie czerpią 
energii z fal akustycznych i związanych z 
nimi fal uderzeniowych.

Celem współczesnych badań jest rozwią
zanie niektórych istotnych zagadnień, zwią
zanych z propagacją fal nieliniowych w 
plazmie niejednorodnej. Badania dotyczą 
dwóch głównych problemów heliofizycz- 
nych: po pierwsze pytania, dlaczego tempe
ratura korony jest tak wysoka pomimo strat 
przez elektronowe przewodnictwo cieplne, 
promieniowanie i odpływ energii przez 
wiatr słoneczny, po drugie zaś pytania o stru
kturę obszarów leżących poniżej granicy wi
dzialności (fotosfery). Obydwa problemy są 
skomplikowane ze względu na niejednorod
ności atmosfery słonecznej przenikniętej po
lami: magnetycznym i grawitacyjnym. Dla 
przykładu, w koronie słonecznej plazma jest 
skoncentrowana w pętlach koronalnych. 
Przy brzegach tych koncentracji gęstość pla
zmy zmienia się od kilku do kilkunastu razy. 
Taki rodzaj złożonej niejednorodności może 
nie poddawać się analitycznym badaniom. 
Aby je jednak umożliwić, często wprowadza 
się wiele uproszczeń i założeń, nie zawsze w 
pełni usprawiedliwionych. Istnieje zatem 
potrzeba znalezienia odpowiedniejszych te
chnik w celu lepszego zrozumienia nie w 
pełni analitycznie rozwiązywalnych zja
wisk. Jedną (a może nawet jedyną) z takich

technik jest użycie metod numerycznych, 
pozwalających na ogólniejsze traktowanie 
zjawisk bez wprowadzania wielu uprosz
czeń takich, jak nieściśliwości czy zimnej 
plazmy.

3. Metody numeryczne

Przy opisie systemu fizycznego wyróżnić 
można błędy: modelowe, pomiaru, ucięcia i 
statystyczne. Błędy modelowe polegają na 
tym, że modele matematyczne zjawisk fizy
cznych są zwykle wyprowadzone przy uży
ciu wielu uproszczeń i założeń. Np. nielinio
wy układ fizyczny często reprezentowany 
jest przez układ liniowy. Przybliżenie to jest 
tym lepsze, im mniejsza jest amplituda i czas 
trwania zjawiska. Błędy pomiaru wynikają z 
ograniczonych możliwości metod ekspery
mentalnych. Podczas gdy większość pól fi
zycznych związana jest z widmem ciągłym, 
symulacje numeryczne pozwalają nam uży
wać jedynie spektrów dyskretnych. Od
zwierciedla się to poprzez zastąpienie cią
głej transformaty Fouriera odpowiednikiem 
dyskretnym. Innym przykładem jest ucięcie 
wyrazów w szeregu Taylora, w którym ko
lejne wyrazy są proporcjonalne do kolejnych 
potęg małego przyrostu zmiennej niezależ
nej Ax. Błąd ucięcia jest proporcjonalny do 
Ax i może być zmniejszony poprzez zastoso
wanie gęstszej siatki numerycznej lub przez 
użycie kolejnych wyrazów szeregu Taylora. 
Błędy statystyczne związane są z ograniczo
ną precyzją (liczbą bitów) komputera i są 
proporcjonalne do O ~ '(N, gdzie a  jest 
standardową dewiacją, a N  liczbą operacji 
rachunkowych. Redukcja błędów ucięcia 
poprzez zagęszczenie siatki numerycznej 
powoduje wzrost liczby operacji numerycz
nych i stąd zwiększenie błędów statystycz
nych. Jeśli mała zmiana warunków począt
kowych prowadzi do dużych zmian wyni
ków, mówimy wtedy, że błędy statystyczne
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są duże.
W iele procesów fizycznych spełnia pod

stawowe praw a takie, jak  zachowanie masy, 
energii, pędu i ładunku.

Idealny algorytm num eryczny powinien 
być liniowo stabilny dla wszystkich intere
sujących przypadków, odzwierciedlać za
chow awcze w łaściwości układu fizycznego 
(zachowanie energii i masy), zapewniać 
własność nieujem ności dla zm iennych do
datnich, powinien też być względnie dokład
ny, num erycznie wydajny (o małym czasie 
CPU) oraz niezależny od specyficznych 
własności danego zastosowania (własność 
ogólności zastosowania). A lgorytm num ery
czny powinien również rozwiązywać rów 
nania plazmy w dość szerokim zakresie 
współczynnika plazm owego (3 -  W  
wielu zastosowaniach prędkość A lfvena Va  

jest kilka razy w iększa niż prędkość dźwięku 
Cs i w rezultacie współczynnik plazmowy P 
jest bardzo mały. D la typowych warunków 
pętli koronalnej cs = 200 km/s i Va  = 1000 
km/s, a więc współczynnik plazmowy [3 = 
0.04. W  wielu sym ulacjach małe wartości (3 
stanowią poważny problem ze względu na 
numeryczne niestabilności spowodowane 
przez silne pole magnetyczne.

W ażny w poszukiwaniach idealnego al
gorytmu jest wybór siatki numerycznej. W  
m etodzie Lagrange’a punkty siatki num ery
cznej m ogą poruszać się wraz z płynem. M e
toda ta jest pożyteczna, ponieważ eliminuje 
człony konwekcyjne z równania. Dlatego też 
łatwiej o zachowanie nieujem ności rozwią
zania i spełnienie innych praw zachowania. 
Trudnością w tej m etodzie są skomplikowa
ne przepływy, które szybko zniekształcają 
siatkę numeryczną. Dokładność obliczeń 
jest wtedy m niejsza i deform acja siatki za
chodzi zwykle przed otrzymaniem dobrego 
wyniku. Inny problem to istnienie różnych 
członów konwekcyjnych w równaniach 
energii i gęstości masy, a w konsekwencji

niem ożliwość w yelim inowania wszystkich 
członów konwekcyjnych przy użyciu tej sa
mej siatki numerycznej.

W m etodzie Eulera siatka numeryczna 
je st statyczna. Ponieważ płyn przepływa 
przez taką stacjonarną siatkę, pojawiają się 
błędy ucięcia, które rosną wraz z czasem i 
pow odują utratę dokładności rozwiązania. 
Dla przepływów ściśliwych błędy takie są 
najbardziej istotne w pobliżu fal uderzenio
wych, nieciągłości i dużych gradientów. 
M ogą być one m inim alizowane przez w pro
wadzenie niejednorodnej siatki num erycz
nej z zagęszczonym i punktami w pobliżu 
tych krytycznych obszarów.

Kolejnym problem em  związanym  ze sta
bilnością algorytm u je st w ybór jaw nej lub 
niejawnej metody całkow ania równań. N ie
jaw na m etoda wprowadza gigantyczne rów 
nanie m acierzow e lub w najlepszym przy
padku, odwrócenie m acierzy trój-diagonal- 
nej. Dlatego też szybkość wykonyw ania ra
chunków dla jednego cyklu czasowego jest 
mniejsza niż dla metod jawnych. Korzyścią 
metod niejawnych jest możliwość zastoso
wania znacznie większego przyrostu czasu 
bez generowania niestabilnych m odów nu
merycznych. Przyrost czasu powinien być 
jednak m niejszy od czasu charakterystycz
nego dla danego zjawiska. M etoda niejawna 
jest często korzystniejsza, ponieważ wynik 
symulacji m ożna otrzym ać w znacznie 
mniejszej liczbie cykli czasowych, a przez to 
szybciej i taniej. M etoda niejawna okazała 
się jednak niewydajna w przypadku plazmy 
korony słonecznej. Jej użycie wymagało 
prawie tyle samo czasu kom puterowego, co 
w przypadku metody jaw nej. Stosuje się 
ponadto metody spektralne (wśród nich naj
bardziej popularną jest metoda szybkich 
transformat Fouriera) oraz metody różnic 
skończonych.

M etoda Fouriera jest najdokładniejsza dla 
funkcji okresowych. Pracuje ona równie do-
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brze dla funkcji lokalnych takich jak np. dla 
funkcji Gaussa e~x . Wadą jej są natomiast 
trudności z bezpośrednim wprowadzeniem 
warunków brzegowych. Problem ten daje się 
łatwo rozwiązać za pomocą metody różnic 
skończonych, która jest o wiele bardziej uni
wersalna i daje się łatwo zastosować do 
skomplikowanych układów.

4. Fale MHD

Fale MHD dzielą się na fale Alfvena i fale 
magnetoakustyczne. Wśród fal magnetoaku- 
stycznych wyróżnić można fale szybkie i fa
le powolne. Fala Alfvena wymuszona jest 
przez siłę napięcia magnetycznego. Chara
kteryzuje ją  brak zmian ciśnienia i gęstości 
gazu, a oscylacje plazmy są prostopadłe za
równo do zewnętrznego pola magnetyczne
go, jak i do kierunku propagacji. Fala 
Alfvena nie może propagować w kierunku 
prostopadłym do pola magnetycznego. Prze
pływ energii odbywa się wzdłuż linii sił pola 
magnetycznego z prędkością Alfvena.

Fala szybka wymuszona jest przez siłę 
napięcia magnetycznego i całkowite ciśnie

nie gazu. Zmianie ulega ciśnienie i gęstość 
plazmy. Ciśnienie gazu i ciśnienie magnety
czne są w fazie. Fala szybka w warunkach 
korony słonecznej jest prawie izotropowa. 
Propaguje ona najszybciej -  prostopadle do 
zewnętrznego pola magnetycznego.

Fala powolna, podobnie jak fala szybka, 
wymuszona jest przez siły napięcia mag
netycznego i całkowite ciśnienie gazu. Ciś
nienie gazu i ciśnienie magnetyczne są w 
fazie przeciwnej. Fala powolna jest falą ani
zotropową -  nie może ona propagować w 
kierunku prostopadłym do zewnętrznego po
la magnetycznego. Przepływ energii ograni
cza się głównie do kierunku pola magnety
cznego.

5. Wyniki symulacji numerycznych

5.1. Fale MHD w podstawowych struktu
rach korony słonecznej

Plazma korony słonecznej odznacza się 
wysokim stopniem niejednorodności i stru- 
kturalności. W tej części rozwazymy podsta
wowe struktury korony słonecznej: niecią-

Rys. 1 Fala szybka propagująca w wygładzonej w arsiw ie korony słonecznej. Zaburzenie wygenerowane jest impulsowo w obszarze o 
w iększej (mniejszej) prędkości A lfvena w przypadku (a) ((b)). W przypadku (b) w idoczne są dwa garby odpowiadające talom 
całkow icie odbitym  od obszaru o większej prędkości Alfvena.
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Rys. 2 Fala szybka odpowiadająca impulsowi, który został 
wygenerowany w warstwie magnetycznej o małej prędkości 
Alfvćna. W idoczne garby reprezentują fale, które zostały uwię
zione w warstwie wskutek zjawiska całkowitego odbicia. Po
równaj z Rys. Ib.

głość w rozkładzie prędkości A lfvena i pętlę 
koronalną, ze szczególnym uwzględnieniem 
właściwości fal w takich strukturach.

Przykładem prostych struktur w koronie 
są nieciągłości w rozkładzie właściwości 
plazmy, jak  pola m agnetycznego, gęstości 
masy, ciśnienia czy temperatury. Struktury 
takie powstają na granicach pętli koronal- 
nych, protuberancji czy dziur koronalnych. 
Uważna analiza zachowania się fal na grani
cy dwóch ośrodków pozwoli więc łatwiej 
zrozumieć zjawiska falowe zachodzące w 
strukturach bardziej skomplikowanych ta
kich, jak  np. warstwa magnetyczna.

Znane jest zachowanie się fal świetlnych 
na granicy dwóch ośrodków; fale świetlne 
ulegają częściowo odbiciu, a częściowo za
łamaniu, penetrując drugi ośrodek. Dzieje 
się tak, kiedy promień świetlny biegnie z 
ośrodka o małym współczynniku załamania 
(większej prędkości światła) do ośrodka op
tycznie gęstszego (mniejszej prędkości 
światła). Scenariusz ten może ulec zmianie, 
jeśli promień światła porusza się z ośrodka 
optycznie gęstszego do rzadszego. Dla od

powiednio dużych kątów padania zachodzi 
bowiem zjawisko całkowitego odbicia we
wnętrznego, polegające na tym, że promień 
świetlny nie penetruje ośrodka optycznie 
rzadszego, a całkowicie odbija się od jego 
powierzchni.

M ożna postawić pytanie, czy zjawisko 
całkowitego odbicia zachodzi dla fal MHD, 
mających odm ienną naturę od fal świetl
nych. Odpowiedź jest twierdząca. Sym ula
cje num eryczne pokazują refrakcję, odbicie 
zwykłe (Rys. la ) i odbicie całkowite (Rys. 
Ib) od wygładzonej nieciągłości w rozkła
dzie prędkości Alfvena. Zjawisku całkowi
tego odbicia ulegają więc fale szybkie.

Zbliżenie do siebie lustrzanie odbitych 
nieciągłości w rozkładzie prędkości Alfvena 
powoduje powstanie warstwy koronalnej. 
Przy operacji takiej mogą powstać: (a) m o
del odwróconego kapelusza; (b) model ka
pelusza. M odel (a) odpowiada sytuacji, kie
dy prędkość Alfvena wewnątrz warstwy jest 
mniejsza od prędkości na zewnątrz (V ą  
<VAe)- M odel (b) reprezentuje sytuację od
wrotną (V a  >VAe)-

Plazma korony słonecznej dostarcza 
przykładów dwóch struktur: z pętlami koro- 
nalnymi odpowiadającym i modelowi (a) i 
dziurami koronalnym i opisywanymi m ode
lem (b). M odel (a) działa jak  falowód dla fal 
szybkich, podobnie jak  światło prowadzone 
przez włókno optyczne. Dziury koronalne 
lub obszary o Va  >VAe działają jak  przecie
kające falowody. Oba modele (a) i (b) są 
jednakże falowodami dla fal powolnych i fal 
Alfvena, ponieważ fale te nie mogą propago
wać w kierunku protopadłym do pola m ag
netycznego.

Zjawisko całkowitego odbicia wew nętrz
nego w pętlach korony słonecznej powoduje 
przechwycenie fal szybkich. Fale te propa
gują wzdłuż pętli z prędkością mniejszą niż 
fale rozchodzące się na zewnątrz pętli (Rys. 
2). Fale propagujące koliście powstały po-



9 /1 9 9 7 U R A N IA 231

przez ugięcie fal na granicy warstwy. Koliste 
kręgi przypom inają fale powstałe na pow ie
rzchni wody po upuszczeniu kamienia.

5.2. Oddziaływanie fa l MHD w koronie 
słonecznej

Oddziaływanie fal w koronie słonecznej 
jest procesem niezw ykle złożonym. Już w 
przybliżeniu liniowym fala szybka i fala po
wolna opisywane są układem sprzężonych 
równań, z których lewe strony opisują fale 
izolowane, a strony prawe związane są z wy
muszeniem  jednej fali przez drugą. W  grani
cy liniowej fala A lfvcna nie jest sprzężona z 
falami magnetoakustycznymi. Proces od
działyw ania fal odbyw a się także poprzez 
człony nieliniowe.

Pętle modelowane są przez warstwy za
gęszczonej plazmy, która zanurzona jest w 
jednorodnym  polu m agnetycznym . Symula
cje numeryczne pokazują, że obecność dru
giej warstwy wywiera decydujący wpływ na 
propagację fal generowanych impulsowo w 
jednej z warstw. Ponieważ impuls początko
wy generuje również fale propagujące na 
zewnątrz warstwy, fale te docierają do war
stwy sąsiedniej, gdzie następuje zjawisko 
całkowitego odbicia wewnętr/.nego. Podob-

F r o n t y  f a l  p r o p a g u j ą c y c h

ne zjawisko zachodzi również w warstwie, w 
której został wygenerowany impuls począt
kowy. W rezultacie tego pow stają garby 
odpowiadające falom przechwyconym 
przez obie warstwy (Rys. 3). W  początkowej 
fazie ewolucji garby różnią się w ielkością i 
położeniem. W wyniku przyciągającego od
działywania garb mniejszy zwiększa swoją 
am plitudę kosztem am plitudy garbu wię
kszego. M aleje również dystans między ni
mi. Dzieje się tak do momentu, kiedy garb 
mniejszy powiększy się i wyprzedzi garb 
większy. Proces ten powtarza się, w rezulta
cie czego odległość między garbami i ich 
am plitudy oscylują w czasie. Takie zacho
wanie się garbów przypom ina oddziaływa
nie sam otnych fal zwanych solitonami. 
Przypuszczenie to jest również podbudowa
ne istniejącą analogią pomiędzy szybkimi 
falami M HD a solitonami świetlnymi we 
włóknach szklanych.

5.3. Charakterystyki czasowe związane z 
■impulsową generacją fa l MHD

Fale szybkie w pętli koronalnej są analo
giczne nie tylko do fal świetlnych we włók
nach szklanych, ale także do sejsmicznych 
fal Love w skorupie Ziemi i dźwiękowych

s i ę  w k o r o n i e  s ł o n e c z n e j

Rys. 3 F a la  szy b k a  p ro p ag u jąca  w  d w ó ch  ró w n o leg ły ch  w ars tw ach  m ag n e ty czn y ch  (a) i (b).
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Rys. 4 Charakterystyki czasowe prędkości dla impulsywnie 
wygenerowanych fal w warstwie magnetycznej. Zauważ prze
sunięcie w charakterystykach sporządzonych dla różnych fal. 
Vx, Vy i Wy odpowiada fali szybkiej, powolnej i Alfvćna.

fal P ekerisa  w w ew nętrznych  w arstw ach  
oceanu. T a ana log ia  m atem atyczna  sugeru 
je , że pętle  ko ronalne p roduku ją  charak te ry 
styki se jsm iczne podczas im pu lsow o g en e
row anych  fal szybkich . C harak te rystyk i ta 
kie m ogą dostarczyć  in form acji o  w arun
kach  fizycznych  panu jących  w koronie  sło 
necznej. C harak te rystyk i czasow e pow stają  
poprzez  detekc ję  oscy lacji w  czasie , w p ew 
nej od leg łości od zaburzen ia  będącego  
źródłem  oscy lacji. A na liza  jak o śc io w a  dla 
m odu podstaw ow ego  pokazuje , że charak te 
ry styka  czasow a składa się z trzech  części: 
fazy okresow ej o m ałej am plitudzie , nastę
pującej po niej fazy quasi-okresow ej, ozna
czającej się dużym i am plitudam i i fazy  zan i
kan ia  (A iry). N um eryczne sym ulacje  roz
w iązań rów nań  lin iow ych  (w  gran icy  p la 
zm y zim nej) po tw ierdza ją  teo rię  R obertsa. 
P okazu ją  one rów nież  p roces p rzechw y ty 
w ania fal p rzez  w arstw ę w w yniku  zjaw iska  
ca łkow itego  odbicia . F ale  p rzechw ycone 
tw orzą  fazę quasi-ok resow ą. W ynik i num e
ryczne dow iod ły  także, że charak terystyk i 
czasow e m ogą być różne zarów no  d la  fal 
generow anych  im pulsow o na zew nątrz  w ar
stw y, jak  i w p rzypadku  serii im pulsów  g e 
nerow anych  w  różnych  m iejscach  i w róż

nym  czasie oraz w przypadku  w arstw  ró w 
noległych. D ok ładna analiza charak terystyk  
czasow ych  pokazała , że charak terystyk i c za 
sow e za leżą  od odleg łości punk tu  detekcji 
sygnału  od źród ła  zaburzenia.

T eo ria  lin iow a zosta ła  uogó ln iona  na 
p rzypadek  nielin iow y. D la m ałych  zaburzeń 
w yniki num eryczne były  zgodne z rezu lta ta 
m i teorii lin iow ej. F ale  o w iększych  am p litu 
dach  (z pow odu efek tów  n ie lin iow ych) p ro 
pagu ją  szybciej, pow odu jąc  w cześn iejsze 
po jaw ian ie  się faz w charak te ry stykach  c za 
sow ych . O ddzia ływ an ia  m iędzy  im pulsam i 
m ogą rów nież im plikow ać bardziej z łożone 
charak terystyk i czasow e.

D alsze uogóln ien ie  teorii charak terystyk  
czasow ych  po legało  na badaniu  p lazm y, w 
której m ogą p ropagow ać zarów no  fale szy b 
kie, jak  i fale pow olne . P rzechw ycone, 
w skutek z jaw iska ca łkow itego  odbicia , fale 
szybkie tw orzą  trzy fazy w ch arak te ry sty 
kach czasow ych . P on iew aż fale pow olne 
p ropagu ją  się g łów nie  w zdłuż linii sił po la  
m agnetycznego , zosta ją  one rów nież  uw ię
zione w w arstw ie tw orząc  charak terystyk i 
czasow e. Z e w zględu  na różn ice  w prędkości 
propagacji fal, charak terystyk i czasow e fal 
p ow olnych  i szybkich  są p rzesun ię te  w  cza 
sie. O ddzia ływ an ie  tych  fal pow odu je  rów 
nież dłużej trw ające i bardziej skom plikow a
ne fazy quasi-okresow e (R ys. 4).

O becność  fali pow olnej m odyfiku je  
g łów nie końcow e części faz quasi-ok reso - 
w ych, odpow iadających  falom  szybkim . R e
zultaty  o trzym ane num eryczn ie  pokazu ją  
rów nież , że charak terystyk i czasow e fal 
szybkich  m ogą być bardzo  skom plikow ane 
w przypadku  bezpośredniej generacji im p u l
sów  odpow iadających  falom  pow olnym . F a 
le pow olne  w ym uszają  w tedy fale szybkie.

Z  p rzeprow adzonych  badań num erycz
nych w ynika, że w w ybuchach  rad iow ych  
typu IV m ożna spodziew ać się re jestracji 
bardzo  skom plikow anych  charak terystyk
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czasowych. Rzeczywiście raporty obserwa
cyjne w pełni potwierdzają jakościową teo
rię Robertsa i ilościowe rezultaty numerycz
nej analizy.

5.4. Generacja fa l poprzez szybkie ruchy 
podstaw pętli koronalnej

Symulacje numeryczne nieliniowych fal, 
generowanych poprzez szybkie ruchy pod
staw pętli koronalnej, przeprowadzono za 
pomocą metody poprawionego strumienia. 
W symulacjach numerycznych pętla koro- 
nalna jest modelowana przez prostą warstwę 
ograniczoną z dwóch końców obszarami gę
stej fotosfery. Ekscytacja fal odbywa się po
przez nałożenie odpowiednich warunków na 
prędkość równoległą lub prostopadłą przy 
jednym z końców warstwy. Wymuszanie fal 
poprzez prędkość prostopadłą (równoległą) 
prowadzi do bezpośredniej generacji fal ty
pu „żmijek”. Oprócz podstawowych włas
ności fal indywidualnych, symulacje nume
ryczne odsłaniają także ich dokładną stru
kturę i oddziaływanie między falami.

Przestrzenne zmiany prędkości równole
głej do warstwy nie przypominają drgań ko
lektywnych. Występuje tutaj efekt miksowa
nia się faz, polegający na tym, że oscylacje 
sąsiednich linii magnetycznych są przesu
nięte w fazie. Typowe skale czasowe zwią
zane z występowaniem singularności typu 
\/x i rezonansową absorpcją wynoszą odpo
wiednio 1 s i 40 s. Rezonansowa absorpcja 
fal powolnych jest słabo zależna od częstot
liwości i położenia oscylatora wymuszające
go. Zaistnienie rezonansu jest jednak przy
spieszone przez nieliniowość w równaniach 
MHD. Ogrzewanie plazmy związane ze zja
wiskiem rezonansowej absorpcji fal jest ma
łe. Fale powolne nie partycypują więc bez
pośrednio w procesie ogrzewania korony 
słonecznej.

5.5. Modulacja fa l w warstwie magnety
cznej chromosfery

Modulację fal obserwujemy wszyscy, je
śli nie codziennie, to przynajmniej w czasie 
wakacyjnych wypraw nad morze. Gdy stoi
my z dala od brzegu morza, fale wydają się 
nam jednakowe. Kiedy zbliżymy się do 
brzegu i woda zacznie nam podmywać sto
py, możemy zauważyć, że co 8 -  9 fala ma 
większą amplitudę. Dzieje się tak wskutek 
zjawiska zwanego auto-modulacją.

Okazuje się, że podobne zjawisko wystę
puje w warstwie magnetycznej. Fale ulegają 
automodulacji w granicy fal krótkich, jeśli 
długość fali staje się porównywalna ze skalą 
przestrzenną zjawiska (połową szerokości 
warstwy). W tym wypadku fala jest prawie 
monochromatyczna, z wolno zmieniającą 
się obwiednią.

5.6. Mod podstawowy oscylacji global
nych Słońca

Podstawowy mod oscylacji globalnych 
nazywa się modem / .  Jest on nieściśliwą, 
wymuszoną przez siły wyporu hydrostatycz
nego falą o częstotliwości co leżącej w pobli
żu paraboli CO2 = gk , gdzie k jest wektorem 
falowym, a g jest przyspieszeniem grawita
cyjnym. Ostatnie obserwacje tego modu wy
kazały, że dla dużych k częstotliwości modu 
/ s ą  znacznie mniejsze niż wartości obliczo
ne teoretycznie. Rezultat ten pozostawał 
przez długi czas bez teoretycznego uzasad
nienia.

Dyskutowano wpływ granulacji (modelo
wanej jako stochastyczny przepływ) na mod 
/  na podstawie prostego modelu, w którym 
warstwa konwekcyjna jest nieściśliwą pla
zmą ze stochastycznym przepływem hory
zontalnym. Pominięto tam wpływ atmosfe
ry. Zmiany częstotliwości, spowodowane 
polem stochastycznym, oszacowano anality
cznie w granicy fal długich i numerycznie 
dla dowolnych długości fal. Częstotliwości
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Rys. 5 Częstotliwość v (w m ikrohertzach) jako funkcja wektora 
falowego k  (w M m '1) dla modu f  Krzywe: kropkowana, prze
rywana i ciągła odpowiadają danym obserwacyjnym , modowi 
co2 = f>k i modowi zaburzonemu stochastycznym polem prędko
ści w fotosferze. Pole magnetyczne Bo = 140 G prowadzi do 
dobrego dopasowania krzywych eksperym entalnych i teorety
cznej.

są bliskie krzywej (O2 = gk  dla małych i śred
nich wartości wektora falowego k, ale leżą 
poniżej dla dużych wartości k, zgodnie z 
ostatnio przeprowadzonym i obserwacjami.

Ostatnie badania okazały, że dobre dopa
sowanie do krzywej eksperymentalnej może 
być uzyskane dla przypadku nieciągłości z 
dużym kontrastem gęstości. Efekty stocha
styczne są wtedy mniej ważne i nawet krzy
wa teoretyczna, odpowiadająca plazmie sta
tycznej, może być dopasowana do danych 
eksperym entalnych.

Pole magnetyczne dostarcza plazmie do
datkowej elastyczności, powodując szybszą 
propagację modu / .  Pole magnetyczne wy
wołuje więc efekt przeciwny do pola stocha
stycznego. W  rezultacie tego dla małych 
wartości wektora falowego krzywa dysper
syjna leży powyżej paraboli co2 = gk  w zgo
dzie z ostatnimi obserwacjami (Rys. 5).

6. Co pozostało do zrobienia

Obecnie prowadzone badania mogą być 
rozszerzone w wielu kierunkach. W szcze

gólności programy numeryczne oparte na 
nowoczesnych metodach rozwiązywania 
równań hydrodynam iki mogą być łatwo uo
gólnione i użyte do rozwiązania bardziej 
skom plikowanych problemów, jak  równań 
M HD we współrzędnych cylindrycznych i 
trójwymiarowej przestrzeni z grawitacją i 
dyssypacją lepkościową oraz efektem Halla. 
Układ równań M HD bez członu odpowia
dającego efektowi Halla jest pozbawiony 
dyspersji. Tzw. dyspersję geom etryczną po
woduje warstwa m agnetyczna poprzez 
wprowadzenie skali przestrzennej do ukła
du. Jeszcze innym przykładem uogólnienia 
efektów fizycznych jest uwzględnienie siły 
Coriolisa w równaniu Eulera. Siła ta wpro
wadza dodatkowy mod do układu -  falę Ros- 
sbiego. K lasycznym przykładem fali Ros- 
sbiego jest Czerw ona Plam a na Jowiszu. W 
ten sposób skom plikowane problemy po- 
czątkowo-graniczne m ogą być rozwiązane 
numerycznie, a wyniki badań mogą być za
stosowane do różnorodnych układów fizy
cznych, jak  plazm a kosmiczna lub laborato
ryjna.

Badania atmosfery słonecznej można 
również rozszerzyć w kierunku analizowa
nia układów o bardziej złożonej strukturze. 
Przykładem takich struktur są protuberancje, 
plamy słoneczne czy pętle koronalne z po
lem magnetycznym toroidalnym i zakrzy
wioną geometrią. W ażne wydaje się również 
zbadanie rur magnetycznych w fotosferze, 
wpływu ruchu plazmy (w tym przepływu 
Eversheda na pole magnetyczne w nich pa
nujące. Przypuszcza się, że przepływ zgod
ny z grawitacją powoduje oziębienie rury, 
wzrost pola m agnetycznego i w rezultacie 
ograniczenie przepływu. Ruch w kierunku 
przeciwnym powoduje efekt odwrotny -  
osłabienie pola i jego dyspersję. Inne proble
my dotyczą ’szturchania’ rur m agnetycz
nych przez granule, impulsywnie generowa
nych fa l. absorpcji modu p  przez plamy sło-
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neczne.
Istnieje szereg ciekawych problemów 

związanych z heliosejsmologią. Model pla
zmy nieściśliwej użyty do wyjaśnienia redu
kcji częstotliwości m o d u /czek a  na uogól
nienie uwzględniające przypadek plazmy 
ściśliwej. Ciekawe jest zbadanie wpływu 
granulacji na mody p. Model m odu/z polem 
magnetycznym jednowymiarowym może 
być rozszerzony na przypadek zawierający 
falę Alfvena (dwuwymiarowe pole magne
tyczne). W tym wypadku warto też rozwa
żyć rezonansową absorpcję nieliniowych fal 
Alfvena.

Wreszcie można wspomnieć i o tym, że 
fale MHD mogą wymuszać inne rodzaje fal.

jak np. fale jonowo-akustyczne. Jeżeli gaz 
jest bezzdcrzeniowy, a prędkość dźwięku i 
Alfvena są w odpowiednim stosunku, fala 
jonowo-akustyczna może być wygenerowa
na przez ciśnienie magnetyczne związane z 
falą Alfvena. Bardzo ważne jest zagadnienie 
propagacji fal jonowo-akustycznych i ich 
oddziaływania z innymi rodzajami fal. W 
ostatnio przeprowadzonych badaniach roz
ważano jedynie problem fal słabo-nielinio- 
wych. Istotne jest również rozwiązanie peł
nego układu równań opisującego fale jono- 
wo-akustyczne. Te złożone problemy muszą 
jednak jeszcze poczekać na pełniejsze ich 
rozwiązanie i zrozumienie.

Stanisław R. Brzostkiewicz -  Dąbrowa Górnicza

POWRÓT NA CZERWONĄ PLANETĘ

Tytuł artykułu to jakby zapowiedź napły
wu nowych informacji z powierzchni Marsa. 
Mówi jednocześnie o tym, że wreszcie zo
stała przerwana zła passa w realizacji astro- 
nautycznych eksperymentów, mających na 
celu lepsze poznanie tej planety i jej niewiel
kich księżyców. A serię wspomnianych nie
powodzeń zapoczątkowały sondy Fobos, 
które 7 i 12 lipca 1988 roku, za pomocą ra
kiet Proton, wystartowały z kosmodromu 
Bajkonur i które zdawały się zapowiadać 
przewrót w badaniu ciał Układu Słoneczne
go. Były to sondy zupełnie nowej generacji, 
miały służyć astronautyce radzieckiej co 
najmniej do końca obecnego stulecia, w 
przygotowaniach zaś marsjańskiej misji bra
li udział uczeni z 14 krajów. Początkowo 
wszystko odbywało się zgodnie z planem, 
ale już 14 września 1988 roku wystąpił kry
zys, utracono łączność radiową z sondą Fo
bos 1. Późniejsze badania wykazały, że za
winił człowiek, gdyż w zakodowanym pole

ceniu znalazł się błąd i w rezultacie sonda 
utraciła stateczność, toteż baterie słoneczne 
przestały być ładowane i w końcu zupełnie 
się wyczerpały. Wszelkie próby nawiązania 
łączności z Fobosem 1 kończyły się niepo
wodzeniem i trzeba go było spisać na straty.

Powyższe niepowodzenie nie zapowiada
ło jeszcze klęski całej misji i uczeni radziec
cy wciąż liczyli na jej sukces. Analogiczny 
program badawczy miała przecież sonda Fo
bos 2, której lot przebiegał bez zakłóceń i 29 
stycznia 1989 roku dotarła do Marsa. Prawie 
przez dwa miesiące krążyła wokół planety, 
zbierała informacje o jej atmosferze, badała 
także powierzchnię i starała się dowiedzieć 
czegoś bliższego o marsjańskim polu mag
netycznym. Głównym jednak celem misji 
Fobos było -  jak wiadomo -  wszechstronne 
zbadanie większego księżyca Marsa -  Pho- 
bosa, toteż w wyniku dokonanych korekt 
sonda zaczęła poruszać się po orbicie zsyn
chronizowanej z orbitą tego księżyca. W tym
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czasie uzyskano 37 obrazów Phobosa, w tym 
13 obrazów o bardzo dużej sile rozdzielczej, 
ukazujących szczegóły o średnicy powyżej 
40 metrów. W szystko więc przebiegało 
sprawnie i zapewne nikt nie liczył się z mo
żliw ością rychłej katastrofy, a jednak nie
uchronnie się ona zbliżała. Doszło do niej 27 
marca, kiedy sonda m iała zbliżyć do Phobo
sa na bardzo małą odległość i kiedy pow i
nien odłączyć się od niej lądownik, aby po 
odpowiednim zacum owaniu bezpośrednio 
na powierzchni księżyca dokonać zaplano
wanych badań. Niestety, tego eksperymentu 
nie zdążono już przeprowadzić, łączność ra
diowa z Fobosem 2 została przerwana. Przy
czyn awarii nie udało się wyjaśnić, jedni tłu
m aczą to wadą pokładowego komputera lub 
jego złym oprogram ow aniem , drudzy dopa
trują się słabej jakości zainstalowanych w 
sondzie akum ulatorów, a jeszcze inni nieod
powiednim rozm ieszczeniem  anten. Tego 
rodzaju m ożliwości je s t znacznie więcej, 
lecz nie wolno odrzucać też poglądu tych 
badaczy, którzy mimo katastrofy nie tracili 
humoru i za jej sprawcę uznali W ielkiego 
Ducha Galaktyki. W brew pozorom ta żar
tobliwa hipoteza ma pełne uzasadnienie, bo 
M ars krąży blisko pasa planetoid i w jego 
pobliżu dużo łatwiej niż w okolicy Ziemi o 
spotkanie z kosmicznym intruzem. Czy za
tem sonda Fobos 2 nie mogła zderzyć się z 
jakim ś meteoroidem pędzącym na spotkanie 
z powierzchnią Phobosa?

Nieszczęścia -  głosi stare ludowe porze
kadło -  lubią chodzić parami! Tak było i w 
tym przypadku, bo jeszcze nie zdążyliśmy 
pogodzić się z m yślą o fiasku jakże obiecu
jącej misji Fobos, a ju ż  dotarła do nas w iado
mość o kolejnym niepowodzeniu astronau- 
tycznym  dotyczącym Czerwonej Planety. 
Tym razem szło o am erykańską sondę Mars 
Observer, która w połowie 1993 roku dotarła 
do M arsa, ale wkrótce potem z niewyjaśnio
nych przyczyn nagle zamilkła. Celem tej m i

sji było uzyskanie obrazów powierzchni pla
nety o dużej sile rozdzielczej, aby w oparciu 
o nie opracować bardzo dokładne mapy 
Marsa, mające służyć do wyboru odpow ied
nich i godnych bliższego poznania miejsc 
zarówno dla amerykańskich, jak  i rosyjskich 
lądowników. Misje tych ostatnich -  podob
nie jak w projekcie Fobos -  przygotowywa
no z wielkim rozmachem, lecz start pier
wszej stacji z nowej serii był wciąż odkłada
ny, przede wszystkim z uwagi na kłopoty 
finansowe. W reszcie zdecydowano, że Mars 
96 (według pierwotnego nazewnictwa był to 
M ars 94) wystartuje 16 listopada 1996 roku, 
co istotnie nastąpiło. Niestety, uczeni rosyj
scy znowu mieli pecha, posłuszeństwa od
mówił czwarty stopień rakiety nośnej, m ają
cy naprowadzić stację na trajektorię wiodącą 
w kierunku Marsa. W ten sposób misja Mars 
96, w przygotowaniach której uczestniczyli 
uczeni z 22 krajów, zakończyła się w falach 
Oceanu Spokojnego. Jest to niewątpliwie 
wielka strata dla nauki, cztery lądowniki 
miały osiąść i dokonać badań okolic leżą
cych na zachód, północny zachód i połu
dniowy zachód od wulkanu Olympus Mons. 
Była więc szansa uzyskania konkretnych in
formacji o jednym  z najciekawszych regio
nów Czerwonej Planety.

Czyżby odpowiedzialność za niepowo
dzenie misji Mars 96 także ponosił Wielki 
Duch Galaktyki? Trudno o jednoznaczną 
odpowiedź, ale wiele przem awia za tym, iż 
ta seria pechowych wypraw bezzałogowych 
na M arsa została przerwana (odpukać w nie- 
heblowane drewno!), a w każdym razie am e
rykańska stacja Mars Pathfinder, która za 
pomocą rakiety Delta 2 wystartowała z Z ie
mi 4 grudnia 1996 roku, na marsjańskim glo
bie szczęśliwie wylądowała 4 lipca 1997 ro
ku. Jest to o tyle pocieszające, że i tym razem 
natura nie była zbyt łaskawa, gdyż dwa dni 
wcześniej za pomocą teleskopu kosm iczne
go HST zaobserwowano na Marsie potężną
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burzę piaskową. Szalała ona w niezbyt dużej 

odległości od Ares Vallis, gdzie znajdowało 

się lądowisko Mars Pathlindera (19,5° N, 

32,8° W) i przetransportowanego tam „łazi

ka marsjańskiego”.

Przebiegiem samego lądowania nie bę

dziemy się bliżej zajmować. Odbyło się ono 

przecież dosłownie na naszych oczach dzię

ki polskiej telewizji, która to historyczne 

wydarzenie transmitowała na żywo i zwią

zane z tym problemy wnikliwie tłumaczyli 

astronomowie profesjonalni.* Było to zre

sztą konieczne, bo mieliśmy do czynienia 

zarówno z zupełnie nowym typem lądowni- 

ka, jak i z nie stosowanym do tej pory sposo

bem lądowania na Marsie. Tym razem sonda 

jakby „w marszu” wtargnęła do górnych 

warstw atmosfery planety i po odpowiednim 

wyhamowaniu prędkości „twardo” osiadła 

na jej powierzchni, w ostatniej fazie lądowa

nia korzystając z poduszek powietrznych. 

Wszystkie poprzednie sondy były prze

kształcane w sztuczne satelity marsjańskie i 

dopiero po odpowiednim czasie odłączały 

się od nich lądowniki, które korzystając ze 

spadochronów powoli opadały na powierz

chnię planety. Nowy sposób osadzania bez- 

załogowych stacji na Marsie jest o wiele pro

stszy, wymaga też mniej nakładów finanso

wych -jak się okazuje - może być bezpiecz

ny dla zainstalowanych w nich przyrządów 

naukowych. Krótko mówiąc - pomyślnie 

zdany egzamin przez stację Mars Pathfinder 

otwiera przed astronautyką zupełnie nowe 

możliwości, z czego uczeni amerykańscy za

mierzają korzystać pełną garścią i do roku 

2005 planują wysłać w kierunku Marsa wie

le sond kosmicznych w ramach programu 

Mars Global Surveyor. Mamy zatem podsta

wy sądzić, że w najbliższym dziesięcioleciu

nasza wiedza o tej planecie znacznie się 

wzbogaci, chociaż naiwnością byłoby ocze

kiwać, iż w ten sposób zostaną rozwiązane 

wszystkie problemy marsjańskie. Jednak 

uzyskane wiadomości powinny być wystar

czające na to, aby w oparciu o nie robić przy

gotowania do pierwszej załogowej wyprawy 

na Marsa i aby do jej realizacji doszło 

najpóźniej w latach dwudziestych nadcho

dzącego stulecia.

Realizacja tych jakże śmiałych planów w 

dużej mierze zależna jest od sprawności sta

cji Mars Pathfinder i współpracującego z nią 

Sojournera. Ten marsjański „łazik”, mający 

65 cm długości, 28 cm wysokości i masę 

niespełna 12 kg, dostarczył uczonym bez

cennych informacji. Wynika z nich, że nie

gdyś na Marsie była woda i że odkryte u 

ujścia Ares Vallis bryły skalne zostały przy

niesione właśnie przez wartko płynącą wo

dę. Tak przynajmniej głoszą nadchodzące z 

Pasadeny pierwsze komunikaty i byłoby 

wspaniale, gdyby się to potwierdziło i gdyby 

udało się uczonym określić także czas opisy

wanych wyżej wydarzeń. W  każdym razie 

„łazik” zdał egzamin celująco, potwierdza

jąc przy okazji poprawność testów, jakie 

przed misją marsjańską przeprowadzono na 

Ziemi. Do tego celu służyła specjalna dział

ka, naśladująca topografię prawdziwego lą

dowiska, przez uczonych żartobliwie zwana 

„ogrodem Marsa”. Do jej zbudowania zuży

to około 65 ton piasku i skał wulkanicznych, 

pochodzących z pustyń arizońskich. Nie był 

to więc zbyt imponujący poligon, ale wystar

czył dla „marsjańskiego łazika”, który - 

zgodnie z założeniami - na Marsie miał się 

poruszać bardzo wolno i objąć badaniami 

obszar o powierzchni nie przekraczającej 

100 nr. Mimo to uzyskane wyniki są impo-

* Z okazji lodowania Mars Pathlindera przebywa) w naszym kraju Charles M. D u k e ,  uczestnik księżycowej 

wyprawy Apollo 16, która ćwierć wieku temu (21 IV 1972 r.) wylądowała w rejonie krateni Descartesa (8° 

59’ 34” S, 15° 30’ 47”  E) i spędziła tam ponad trzy doby (72 godziny i 58 minut).
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nujące, uzyskane za pom ocą skrom nej apa
ratury dane do tyczą  m arsjańsk iego  gruntu, 
tam tejszej atm osfery  i w ogóle  k lim atu  C zer
w onej P lanety.

T ak czy inaczej chw ila , gdy stac ja  M ars 
P athfinder (od 5 lipca nosi ona im ię zm arłe
go n iedaw no astronom a am erykańsk iego  
C arla  S a g a n a )  dotknęły m arsjańsk iego  
gruntu, oznacza  przełom  w badaniach  C zer
w onej P lanety . W kró tce po jaw ią  się na niej 
dalsze lądow niki tego typu i będą kon tynuo
w ać badania , które przed 21 laty rozpoczęto  
w ram ach  program u V ik ing . D w a iden tycz
ne lądow niki znalazły  się w tedy na dw óch 
pod w zględem  geo log icznym  podobnych, 
chociaż znaczn ie  oddalonych  od sieb ie  m iej
scach północnej półkuli p lanety : V iking 1 
w ylądow ał 20 czerw ca 1976 roku na C hryse 
P lan itia  (22°,4 N, 48°, 0  W ), a V ik ing  2 lądo
wał 3 w rześn ia  tegoż roku na U top ia  P lanitia  
(48°,0 N, 225°,7 W ). Z ain sta low ane na nich 
p rzyrządy badały  m arsjańską  g lebę  i a tm o
sferę, zbierały dane m eteo ro log iczne  w prze
biegu trzech m arsjańsk ich  lat. G łów nym  je d 
nak celem  obu V ik ingow  było poszukiw anie  
prym ityw nego  życia  na M arsie, to też każdy 
z nich m iał na pokładzie  coś w rodzaju  b io 
log icznego  kontenera, w yposażonego  w 
aparaturę um ożliw ia jącą  przeprow adzenie  
trzech eksperym entów . A utom atyczna łopa
ta pobrała  odpow iedn ią  ilość m arsjańskiej 
gleby i poddano  ją  w nikliw ej analiz ie , by 
w ykryć jak ieś  ślady ak tyw ności m etabo
licznej. U zyskano jednak  w ynik  negatyw ny, 
bo w praw dzie tam tejsza g leba przejaw iała  
aktyw ność, ja k ą  m ożna było oczek iw ać od 
żyw ych m ikroorganizm ów , lecz różn iła  się 
ona od aktyw ności ziem skiej g leby poddanej 
podobnej próbie. W  dodatku  spektrom etry  
m asow e V ik ingow  nie w ykryły  w m arsjań 
skiej g lebie ani jednej m olekuły  organicznej, 
chociaż na Z iem i je s t ich bardzo  dużo i w y
stępują  naw et w p róbkach  z głębszych 
w arstw  skorupy naszej p lanety. W szystko  to

razem  przeczyło  m ożliw ości is tn ien ia  na 
M arsie  w obecnych czasach  jak ieg o ś życia.

N a rzecz p rzedstaw ionej w yżej tezy p rze
m aw ia  rów nież brak  w ody na M arsie. T em 
p era tu ra  je s t tam  tak n iska, a  c iśn ien ie  a tm o
sferyczne tak słabe, że w oda w ciek łym  sta
nie na m arsjańsk im  g lob ie  nie m oże dziś w y
stępow ać. A  przecież  w oda to fundam ent 
z iem sk iego  życia  i ju ż  sam  ten fakt w yklucza 
m ożliw ość, aby w tych su row ych  w arunkach 
m ogło  istn ieć i rozw ijać się na jp rym ityw 
niejsze naw et życie. C zy jed n ak  w odległej 
przeszłości też tak m usiało  być, czy  M ars 
p rzed m iliardam i lat nie był także n iegościn 
ną p lanetą, czy raczej panow ały  na nim o 
w iele dogodn ie jsze  w arunki k lim atyczne niż 
dz iś i czy  w tedy nie po jaw iło  się tam  jak ieś  
życie? O to pytan ia , jak ie  uczeni od lat sobie 
zadają, ale na które w ciąż brak konkretnych  
odpow iedzi. Jedynie  w n ik liw a analiza  w ielu 
tysięcy m niej lub bardziej dok ładnych  obra
zów , o trzym anych  za pom ocą  am erykań 
skich  i radzieck ich  sond kosm icznych , zdaje 
się m ów ić o erozji pow ierzchni C zerw onej 
P lanety . O dkry to  tam  rów nież  takie utw ory, 
jak  w ielokro tn ie  ju ż  w spom niana A res Val- 
lis, k tó ra  p rzypuszczaln ie  pow stała  w w yn i
ku gw ałtow nego przep ływ u dużej ilości w o
dy. P lanetolodzy sądzą, iż m ogła się ona po 
ja w ić  w w yniku nag łego  topnien ia  „kon ty 
nen ta lnych” lodow ców , lecz -  zastanaw iają  
się badacze -  co  m ogło  spow odow ać tak du 
że ociep len ie  na m arsjańsk im  globie? 
W zm ożona ak tyw ność  w ulkan iczna na 
T harsis M ontes i E lysium  P lanum , czy też 
zm iana  klim atu podobna do zm ian o d pow ie
dzialnych  za pow tarzające  się regularn ie  
okresy  lodow cow e na Z iem i? A le je że li tak 
isto tn ie było, to co się sta ło  z w odą uw o ln io 
ną na skutek gw ałtow nego  topnien ia  lodow 
ców ? O tóż w iększość tej wody -z d a n ie m  ba
daczy  -  w yparow ała i rozproszy ła  się w o ta 
czającej p rzestrzeni, ale p laneto logow ie są 
jednocześn ie  p rześw iadczen i, iż obok pól lo-
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dow ych w podbiegunowych okolicach M ar
sa w ystępują także inne jej rezerwuary, lecz 
pokryw ają je  kobierce piasku i pyłu. Ich wy
krycie będzie niewątpliwie jednym  z waż
niejszych celów programu Mars Global Sur
veyor.

M ars w początkowym okresie istnienia 
U kładu Słonecznego najprawdopodobniej 
m ało różnił się od ówczesnej Ziemi. Wtedy 
to w łaśnie -  jak sądzi Christopher P. 
M c K a y wraz ze swymi współpracownika
mi z N ASA -  narodziło się tam prymitywne 
życie i jego skamieniałe ślady odkryto właś
nie w m eteorycie ALH 81001.* M iałoby ono 
zaginąć 3,5 m iliarda lat temu, czyli prze
trwało okres „wielkiego bom bardow ania”, 
które -  jak  się ocenia -  trwało około 100 
m ilionów  lat i maksimum osiągnęło około 
3,8 m iliarda lat temu. Przypuszczalnie coś 
więcej na ten temat będzie m ożna powie
dzieć dopiero wtedy, gdy się uda wyznaczyć 
dokładny wiek kraterów uderzeniowych nie 
tylko gęsto pokrywających południową pół
kulę M arsa, ale i powierzchnię M erkurego, 
K siężyca i dużych księżyców planet grupy 
jow iszow ej. Najprawdopodobniej kratery te 
powstały w wyniku zderzenia wymienio
nych ciał niebieskich z rojami jąder kome- 
tarnych i planetoid, nadlatujących przypusz
czalnie z zewnętrznych obszarów Układu 
Słonecznego. W szystko to wydaje się być 
jasne i proste, lecz wciąż uczeni nie potrafią 
pow iedzieć, co się w łaściwie przed m iliarda
mi lat w ydarzyło i co wywołało ów dram aty
czny proces? Czyżby rzeczywiście w pobli
żu Układu Słonecznego przeszła -  jak  nie
którzy za k ła d a ją -jak aś  m asywna gwiazda i 
swym oddziaływ aniem  grawitacyjnym  wy

wołała „niepokój” w obłoku Oorta?
W ym ienione wyżej zagadnienia i wiele 

innych niełatwych problem ów wciąż czeka 
na rozwiązania. Planetolodzy chcieliby na 
przykład uzyskać potw ierdzenie przypusz
czeń, że w odległej przeszłości Mars posia
dał zupełnie inny klim at niż dziś i że wtedy 
narodziło się tam jakieś prym itywne życie. 
Jeżeli zaś tak było, to jak  długo się ono roz
wijało i dlaczego nie przystosowało się do 
coraz surowszych warunków? Niskie tem pe
ratury niczego tu jeszcze nie wyjaśniają, bo 
przecież w średnich szerokościach ąreogra- 
ficznych tem peratura -  co wynika z pom ia
rów dokonanych przez lądowniki Vikingow 
-  w godzinach popołudniowych dochodzi do 
-30° C, a więc jest wyższa od minimalnej 
temperatury odnotowanej na Syberii, A lasce 
i Antarktydzie (-70° C). To prawda, lecz na 
M arsie występują duże wahania tem peratur i 
pod koniec tamtejszej nocy wynosi już tylko 
-90° C, czyli w ciągu zaledwie kilkunastu 
godzin obniża się aż o 60 stopni. A ponieważ 
marsjański klim at jest jednocześnie bardzo 
suchy, to trudno sobie wyobrazić, by tamtej
sze mikroorganizmy (o ile w ogóle istniały) 
mogły się do tego przystosować, a to z kolei 
wyjaśniałoby niepowodzenie eksperym en
tów przeprowadzonych na M arsie podczas 
misji V ikingow. Być może jakieś nowe 
światło na powyższe zagadnienie rzuci reali
zacja programu M ars Global Surveyor, który 
właściwie rozpoczął się już  7 listopada 1996 
roku, kiedy to uczeni amerykańscy wysłali w 
kierunku M arsa pierwszą sondę wspom nia
nego programu. W ystartowała zatem prawie 
miesiąc przed stacją M ars Pathfinder, lecz 
porusza się po znacznie dłuższej trajektorii i

* Poglądy powyższe stanowczo odrzucają amerykańscy geologowie Ralph P. H a r v e y  i Harry Y. M c S w e -  
e n  jr. Jeszcze raz zbadali oni całą sprawę i nadal twierdzą, iż rzekomo występujące w meteorycie ALH 
84001 skamieniałe szczątki marsjańskich mikroorganizmów w rzeczywistości są ziarenkami magnetytu 
(Fej04). Ten krystaliczny tlenek żelaza powstaje w obecności wysokich temperatur i zawierają go także ziem
skie skaty wulkaniczne.
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do celu dotrze dopiero I I września 1997 ro
ku. Sianie się kolejnym sztucznym satelity 
M arsa i przez pierwsze cztery m iesiące ma 
go okrążać po eliptycznej orbicie, po czym 
po spirali będzie się do niego powoli zbliżać, 
a w końcu ma planetę obiegać po niemal 
kolistej orbicie. Następnie będzie przekazy
wać na Ziemię obrazy marsjańskiego globu, 
obejmujące zarówno jego obszary równiko
we, jak i okolice podbiegunowe. Niektóre z 
nich, wykonane z najmniejszej odległości i 
obejmujące najciekawsze rejony, mają mieć 
wyjątkowo dużą siłę rozdzielczą. Jedne i 
drugie posłużą do opracowania nowych, bar
dzo dokładnych map Marsa.

Nowe obrazy powinny obejm ować rów 
nież owe „zagadkowe” obszary Czerwonej 
Planety. Jest więc nadzieja, że wkrótce skoń
czą się dobre czasy dla różnego rodzaju szar
latanów i ufologów, którzy dla taniego po
klasku nie wahają się wprowadzać w błąd 
opinię publiczną, co im zresztą stosunkowo

łatwo przychodzi. Nie ma w tym nic dziw ne
go, gdyż człowiek utrudzony szarzyzną dnia 
codziennego i niekiedy znudzony niezrozu
miałymi „rozgrywkam i” polityków dla od
prężenia po prostu łaknie kosmicznych plo
tek, a takimi są wszelkie doniesienia o M ar
sjanach i ich wymarłej cywilizacji. M ają o 
tym świadczyć ruiny m arsjańskiego miasta, 
jakaś piramida i ludzka głowa, z uwagi na 
wyraz twarzy i m iejsce jej położenia zwana 
„płaczącą Cydonią” . W  rzeczywistości ma
my tu do czynienia z naturalnymi tworami 
topograficznymi, odpowiednio ośw ietlony
mi promieniami Słońca i oczami kamer 
oglądanymi z bardzo dużej odległości, to w 
ich kształtach przy odrobinie fantazji można 
dopatrzeć się tworów sztucznych. Ale nie 
wszystkim takie wyjaśnienie trafia do prze
konania i może dopiero obrazy uzyskane z 
bliska pozwolą im właściwie spojrzeć na po
wyższą sprawę.

Konrad Rudnicki -  Kraków

CO WNIOSŁA STAROŻYTNA GRECJA DO KOSMOLOGII

Centra kultury pojawiają się w różnych 
obszarach Ziemi, rozwijają, degenerują i za
nikają. W artykule opublikowanym w num e
rze 10/1996 Uranii pisałem jak  czysto spiry
tualistyczny światopogląd Prahindusów do
prowadził do określonych poglądów na 
W szechświat, które się dadzą sformułować 
jako prahinduska zasada kosmologiczna. 
Pokazałem też, że pewne poglądy zachowa
ły się i weszły w skład niektórych w spół
czesnych rozważań kosmologicznych. Jest 
to trwały wkład prastarej, spirytualistycznej 
kultury hinduskiej we współczesną kosm o
logię. Gdy kultura hinduska skostniała, prze
wodnictwo kulturowe świata objął pradaw
ny Iran. Prapersowie, podobnie jak Prahin-

dusi, widzieli sens świata w duchowości, ale 
właśnie świat ducha kazał im działać w 
świecie fizycznym. Przemieniali więc Z ie
mię uprawiając z zapałem rolnictwo (co 
Hindusi czynili niechętnie), zwalczali zbroj
nie barbarzyńskie narody (Turańczyków) 
nic tylko broniąc się, lecz widząc w tym 
swoją kulturową, daną przez Boga misję.

Następne centrum kultury rozpaliło się w 
okresie już dobrze znanym historykom na 
styku Azji i Afryki. Teraz świat duchowy był 
traktowany raczej „usługowo”, jako czynnik 
pozwalający się dobrze urządzić na Ziemi. 
Zainteresowanie egoistycznymi celami 
ziemskimi przeważyło dawne dążenia du
chowe. Egipcjanie balsamowali zwłoki lu-
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dzkie, aby dusze po śmierci mogły się cie
szyć trwaniem ich ziemskich ciał. Babiloń- 
czycy usiłowali „zatrudnić” światy duchowe 
do ziemskich potrzeb niesłychanie rozwija
jąc działania magiczne, zaś Chaldejczycy 
rozbudowali astrologię, aby z niebieskiego 
świata ruchów gwiazd i planet odczytywać 
jakie działania ziemskie mogą być pomyśl
nie przeprowadzone. Kto w tym czasie 
chciał się altruistycznie oddać wyższej du
chowości, musiał albo być rewolucjonistą, 
jak Echnaton, albo uciekać na kulturową pu
stynię, jak to uczynił Naród Izraelski pod 
wodzą Mojżesza. Kultura egipsko-chaldej- 
sko-babilońska, nosząca od początku zalążki 
degeneracji, ustępowała powoli w ciągu 
ostatniego tysiąclecia przed Chrystusem kul
turze greckiej. Była to pierwsza kultura w 
istocie materialistyczna, rozkwitła na pogra
niczu Azji i Europy. Owszem w misteriach 
efeskich, eleuzyjskich i licznych innych wta
jemniczano jeszcze w sprawy wysokiej du
chowości rządzącej światem, ale przeciętny, 
kulturalny Grek widział sprawy ziemskie po 
prostu takimi, jak się przedstawiają ludzkim 
zmysłom. A Bogowie? W pojęciu przecięt
nego Greka byli podobni do ludzi. Zajmowa
li się gierkami i intrygami towarzyskimi za
równo swoimi własnymi, jak i ludzkimi. 
Wpatrzeni byli przede wszystkim w Ziemię. 
Ona leżała w centrum ich zainteresowań.

Gdy Egipcjanin lub Babilończyk usiłował 
przedstawić plastycznie jakieś bóstwo lub 
bohatera, malował lub rzeźbił wokół niego 
różne symbole. Grek przedstawia! swoich 
bogów i bohaterów przede wszystkim przez 
realistyczne uformowanie ich ciał i rysów 
twarzy, aby one wyrażały charakter przed
stawianych istot. Symbole (np. błyskawice 
w ręku Zeusa) odgrywały tu rolę drugorzęd
ną. Powstała po raz pierwszy sztuka realisty
czna, całkiem ziemska, rozwinęła się filozo
fia. Oto rozum ludzki, a nie wtajemniczenie 
mistyczne, stał się podstawą wiedzy. Ziemia

z jej mieszkańcami stała się naturalnym cen
trum Wszechświata. Istotna była materia, 
której można było dotknąć, powąchać, po
smakować. .. Ciała niebieskie pozostały nie
dotykalne. M ożnaje było tylko widzieć. Nic 
były więc one istotnie materialne. Należały 
do świata bogów, ale wraz z nimi musiały się 
obracać około Ziemi i jej spraw.

I tak powstawała pomału kosmologia 
dawnych Greków oparta na światopoglądo
wym założeniu, które w roku 1972 Michał 
H e l l e r  nazwał antyczną zasadą kosmolo
giczną orzekającą, iż Ziemia jest centrum 
Wszechświata i naturalnym początkiem 
układu współrzędnych, w jakim należy ten 
Wszechświat opisywać. Grecy posiadali już 
dość rozwiniętą matematykę i skonstruowali 
w oparciu o tę zasadę liczne modele kos
mologiczne. Zgodnie z tą zasadą były to mo
dele geocentryczne.

Modele geocentryczne można podzielić 
na dwa zasadnicze typy. Pierwszy, i zapew
ne (choć nie jest to udokumentowane do 
końca) starszy typ modeli, operuje wieloma 
koncentrycznymi sferami obracającymi się 
wokół Ziemi. Pierwsza, najrozleglejsza sfera 
wykonywała obrót raz na dobę gwiazdową i 
reprezentowała ruch dzienny sfery niebie
skiej, następna sfera, której osie tkwiły w 
sferze pierwszej przedstawiała ruch Saturna. 
Bliższe Ziemi sfery o rozmaicie skierowa
nych osiach, obracające się jedne w drugich 
przedstawiały ruchy Jowisza, Marsa, Słoń
ca, Wenus, Merkurego i Księżyca. Stworze
nie pierwszego wielosferowego modelu 
Wszechświata jest przypisywane A n a -  
k s y m a n d r o w i  z Miletu (611 -  546 
A.C.). Najsłynniejszy (najwięcej wiadomo
ści o nim pozostało) jest model E u d o k s o - 
s a z Knidos (408 -  355 A.C.). Znane są też 
modele P l a t o n a  (427 -  347 A.C.) i A r y - 
s t o t c I e s a (384 -  322 A.C.). Dopóki, przy 
niezbyt dokładnych obserwacjach astrono
micznych wystarczało grube przewidywanie
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położenia danego ciała, modele mogły się 
składać z niewielu sfer. Zaledwie 20 sfer po
siadał model Anaksym andra. Liczba sfer 
rosła wraz z coraz w iększą dokładnością ob
serwacji. W m odelu Arystotelesa było już 
ich 56. Pamiętajmy, że każda sfera zaczepio
na była swymi osiami w poprzedniej, rozle- 
glejszej. D la danej planety trzeba było prze
de wszystkim wyrównać jakąś liczbą sfer 
nierównomierności ruchów poprzedniej pla
nety, aby dopiero następnie, przez dalsze 
sfery, oddać nierównomierności planety na
stępnej. Cała ta konstrukcja stawała się coraz 
bardziej skom plikowana i nieczytelna. Nie 
są znane żadne sensowne modele tego typu 
późniejsze od arystotelesowskiego. Tym 
dziwniejszy może się wydawać fakt, że w 
wielu filozoficznych i przyrodniczych dzie
łach średniowiecznych przedstawia się 
W szechświat jako  konglomerat współśrod- 
kowych sfer bez odwoływ ania się jednak do 
żadnego konkretnego modelu.

W arto zaznaczyć że popularność bardzo 
nieporęcznych, ale przemawiających do 
wyobraźni, modeli sferycznych wiąże się z 
odkryciem kulistości Ziemi przez Pitagorasa 
(ok. 575 -  ok. 497 A.C.). Skoro sama Ziemia 
była kulą, a zarazem była środkiem W szech
świata, prosta ekstrapolacja nakazywała ją 
otaczać innymi sferami.

Drugim typem modeli W szechświata by
ły składające się z wielu okręgów, pierw ot
nie koncentrycznych względem Ziemi, po
tem często i ekscentrycznych. Itniała tu jed 
na tylko sfera gwiazd stałych obracająca się 
raz na dobę gwiazdową, zaś planety krążyły 
po okręgach podstawowych nazwanych 
później deferensam i, lub po okręgach m niej
szych, wtórnych, krążących po deferensach, 
zwanych epicyklami. Kolejne okręgi, uno
szone wprawdzie przez sferę gwiazd, były 
(w przeciwieństwie do modelu wielosfe- 
rowego) niezależne od siebie. Charaktery
styki i wszelkie osobliwości ruchu jednej

planety nie miały więc wpływu na ruch pla
net innych i nie musiały być równoważone 
dodatkowym i konstrukcjami. O ile model 
wielosferowy zakładał istnienie nieomal 
materialnie wyobrażalnych sfer kryształo
wych, o tyle modele drugiego typu operowa
ły okręgami pojmowanymi bardziej abstra
kcyjnie, podobniejak  dziś pojmujemy orbity 
ciał niebieskich, nie wyobrażając sobie, aby 
istniały one w przestrzeni jako  twory m ate
rialne. Nie wiadomo, kto zbudował pierwszy 
taki model W szechświata. Niektóre doku
menty przemawiałyby za tym, że był to nie
jaki em igrant z Babilonu S e 1 e u k o s , dzia
łający w Grecji prawdopodobnie w III wieku 
przed Chrystusem. Inni przypisują wynale
zienie tej konstrukcji H e r a k l i t o w i  z 
Efezu (540 -  480 A.C.), zaś niektórzy przy
pisują to A naksym androwi z M iletu, temu 
samemu, któremu się przypisuje pierwszy 
model wielosferowy. W tym ostatnim  przy
padku trzeba by przyjąć, że model wielu 
okręgów został stworzony jednocześnie z 
modelem wielosferowym , albo i wcześniej 
od niego. Na pewno m odelem  takim posłu
giwał się H i p p a r c h  (190 -  125 A.C.), 
który wprowadził do niego wiele ulepszeń. 
Zaś najsłynniejszy był model Klaudiusza 
P t o l e m e u s z a  z drugiego wieku po 
Chrystusie, którym po niewielkich popra
wkach posługiwali się niektórzy astronom o
wie jeszcze w czasach po K o p e r n i k u .

Oprócz tych dwu podstawowych typów 
istniały jeszcze inne konstrukcje, jak  na 
przykład szesnastowieczny model J a n a  z 
Głogowa, gdzie planety poruszały się nie na 
sferach ani na okręgach, ale wewnątrz prze
zroczystych tuneli, na tyle obszernych aby 
pozwolić na wszelkiego rodzaju odchylenia 
od ruchu kołowego. Był to bardzo sprytny 
model nie zdający wprawdzie sprawy z ob
serwowanych regularności, ale w ystarczają
co tłumaczący obserwowane nieregularno- 
ści.
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Można by zapytać dlaczego nazywam te 
modele modelami Wszechświata. Czy nie 
prawidłowiej byłoby nazwać modelami 
Układu Planetarnego. Robię to dlatego, że 
oprócz ruchów planet opisują one również 
ruch gwiazd stałych, a więc wszelkich zna
nych wówczas ciał niebieskich, zaś niektóre 
mówią również o tym, co się znajduje poza 
sferą gwiazd. Otóż powyżej pierwszej obra
cającej się sfery, nazwanej dopiero w XV 
wieku przez kardynała M i k o ł a j a  z Kuzy 
primum mobile, czyli „pierwszym rucho
mym”, dopatrywano się niematerialnego 
świata Bogów, a później teologicznego nie
ba chrześcijan. Był to obszar niedostępny 
wzrokowi, ani tym bardziej innym zmysłom 
ludzkim, koncentrycznie otaczający Ziemię, 
nazwany w średniowieczu empireum. Podo
bnie jak w modelach współczesnych istniał 
więc w modelach geocentrycznych pewnego 
rodzaju „horyzont kosmologiczny”, istniały 
obszary Wszechświata niedostępne obser
wacjom. Wszystkie te modele zakładały ist
nienie świata materialnego tylko do sfery 
(lub okręgu) Księżyca (świat podksiężyco- 
wy), świata czysto duchowego, zupełnie nie
dostępnego zmysłom, znajdującego się 
ponad sferą gwiazd, oraz świata gwiazd i 
planet zbudowanego z materii wprawdzie 
widzialnej, ale nieważkiej, dzięki czemu nie 
spadały one na Ziemię. Z punktu widzenia 
nie tylko współczesnej wiedzy przyrodni
czej, ale również teologii czy wiedzy ducho
wej musi się wydawać wielkim nieporozu
mieniem przeznaczenie dla świata duchowe
go osobnego miejsca w przestrzeni geome
trycznej.

W każdym razie modele zarówno wielo- 
sferyczne jak i wielokręgowe opisywały ca
łość Wszechświata, były więc prawdziwymi 
modelami kosmologicznymi, a że opisywały 
Wszechświat w sposób niezgodny z naszymi 
pojęciami, to już sprawa rozwoju kosmolo
gii. Zresztą skąd wiemy, czy na przykład

dzisiejszy model standardowy Wszechświa
ta nie będzie wywoływał podobnego uśmie
chu kosmologów za kilka stuleci, jak nasz 
uśmiech nad modelami antycznymi?

Z tego, co dotąd napisałem wynika, że 
mędrcy starożytnej Grecji wnieśli wiele do 
kosmologii historycznej, bo modele geocen- 
tryczne były używane jeszcze i po Koperni
ku, zanim prace K e p l e r a  nie przekonały 
wreszcie naukowców o bezsensowności 
trwania li tylko przy geocentryzmie, a roz
ważania Giordano B r u n a  nie odsłoniły zu
pełnie innego spojrzenia na przestwory Kos
mosu. Jednak antyczna zasada kosmologicz
na ma nie tylko znaczenie historyczne. Jest 
ona interesująca również dla kosmologa 
współczesnego. Założenie, że Ziemia jest 
środkiem Wszechświata można nieco zmie
nić przyjmując, że Wszechświat ma w ogóle 
jakiś środek. Takie założenie można nazwać 
uogólnioną antyczną zasadą kosmologiczną. 
Otóż istnieje pewne relatywistyczne rozwią
zanie zwane rozwiązaniem Schwarzschilda 
dla pola grawitacyjnego jednopunktowej 
masy. W niektórych abstrakcyjnych rozwa
żaniach jest ono traktowane jako model kos
mologiczny, oczywiście model nie przedsta
wiający realnego Wszechświata. Podobnie 
w roku 1978 trójka kosmologów Georg F.R. 
E 11 i s , R. M a a r t e n s  i S.D. N e I opubli
kowali model Wszechświata posiadający 
środek w centrum naszej Galaktyki, od któ
rego średnia gęstość materii spada równo
miernie we wszystkich kierunkach. W pracy 
pokazali, że takie założenie nie prowadzi do 
żadnych sprzeczności z obserwacjami. Praca 
została wykonana po to, aby pokazać jak 
bardzo wieloznaczne są nasze wiadomości o 
odległych galaktykach i kwazarach, i że na
wet taki, skądinąd niewiarygodny, galakto- 
centryczny model równic dobrze, jak inne 
„bardziej rzeczywiste” pasuje do danych ob
serwacyjnych. Praca nie była tylko żartem. 
Wraz z innymi pracami Ellisa i jego współ-
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pracowników rzuciła nieco światła wpraw
dzie nie na budowę Wszechświata, ale na 
stan współczesnej kosmologii.

Ale nie tylko „uogólniony geocenlryzm”, 
ale i geocentryzm par excelence trwa we 
współczesnej astronomii. Astronomiczne 
układy współrzędnych można sklasyfiko
wać, według ich środków. Istnieją więc 
układy topocentryczne -  związane z miej
scem na Ziemi, w którym się znajduje obser
wator, geocentryczne -  o środku w centrum 
Ziemi, heliocentryczne -  związane ze środ
kiem Słońca, galaklocentryczne i wiele in
nych. Obserwator zapisuje wyniki obserwa
cji we współrzędnych lopocentrycznych i 
chce mieć również dane do obserwacji poda
ne w tych współrzędnych. Efemeryd astro
nomicznych nie sposób publikować dla każ
dego miejsca Ziemi osobno. Wprawdzie 
wiele rachunków astronomicznych wykonu
je się heliocentrycznie, ale oprócz szczegól
nych przypadków (np. efemerydy wscho
dów Słońca lub zaćmień gwiazd przez Księ
życ) najwygodniej jest podawać w efemery
dach przewidywane położenia geocentrycz
ne. Każdy obserwator może je łatwo przeli
czyć na efemerydy dla swego miejsca obser
wacji. Tak więc układ geocentryczny jest, 
jak dotąd, trwałą pozostałością po geocen- 
trycznej z istoty, antycznej zasadzie kos
mologicznej. Możemy wierzyć Koperniko
wi, że Słońce leży w centrum naszego ukła
du planetarnego, możemy wiedzieć, że 
Wszechświat nie posiada środka, ale w pra

ktyce obserwacyjnej najwygodniej jest nam 
patrzyć na Kosmos geocenlrycznie. Zresztą 
teoria względności mówi, że wszystkie ukła
dy odniesienia są jednakowo prawomoc
ne...

O O O

Obraz klasycznej, greckiej kosmologii 
byłby niepełny, gdybym sugerował, że 
wszyscy ówcześni kosmologowie mieli po
glądy geocentryczne. Istnieli i inni. A n a -  
k s y m e n e s o w i  z Miletu (ok. 582 -  525 
A.C.) przypisuje się sformułowania hipotezy
o istnieniu innych układów planetarnych, w 
pozostałych urywkach nauk D e m o k r y t a  
(ok. 460 -  370 A.C.) można się dopatrzeć 
poglądów o nieskończoności Wszechświata, 
zaś E p i k u r  (341 -  270 A.C.) uważał 
Wszechświat za materialny, nieskończony i 
niezmienny w czasie. Wiadomo też że A r y - 
s t a r c h  z Samos (ok. 320 -  250 A.C.) 
twierdził iż Ziemia krąży wokół Słońca, a 
nie na odwrót. Niektóre z tych poglądów od
żyły w innych miejscach i epokach oraz wy
warły potem wpływ na kosmologię. Współ
cześnie jednak nie wyszły poza rozważania 
filozoficzne i nie doprowadziły ani do kon
kretnych modeli wszechświata, ani do sfor
mułowań, które miałyby charakter zasad 
kosmologicznych. Podczas gdy dominujący 
wówczas geocentryzm doprowadził do wie
lu obliczeń modelowych i królował przez 
przeszło 2000 lat w kosmologii.

KRONIKA

SOHO

Zanim powiemy coś o SOHO (czyli Solar 
and Heliospherical Observatory) przypo
mnijmy sobie trochę historii dotyczącej 
pozaatmosferycznych badań Słońca.

Początek tych badań datuje się na dzień 
10 października 1946 r. kiedy to na pustyni 
White Sands w New Mexico, wystrzelono 
poniemiecką rakietę V2 na wysokość 90 km
i otrzymano, po raz pierwszy, obraz Słońca 
w ultrafiolecie (UV).
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Dopiero w 1957 roku, M arlin S c h w a 
r z  s c h i 1 d i Lyman S p i t z e r  wysłali, na 
wysokość 25 km nad powierzchnię Ziemi za 
pom ocą balonu Stratoscope I, autom atyczną 
aparaturę do obserwacji Słońca. W krótce po 
wystrzeleniu przez ZSRR 1 Sputnika, szybko 
znalazły się w USA pieniądze na Startosco- 
p e  II i uzyskano za jego pomocą zdjęcia gra
nul o średnicy 160 km i strukturze sześcio- 
boku na Słońcu. W taki to sposób uzyskano 
lepsze i wyraźniejsze zdjęcia słonecznej gra
nulacji niż za czasów J a n s s e n a .  Ten 
francuski astronom , z podparyskiego Meu- 
don, wykonał w dniu 1 kwietnia 1894 r. tzw. 
m okre zdjęcie granulacji Słońca na kliszy, za 
pom ocą 13 cm teleskopu, z czasem ekspozy
cji 1/300 sek. Jenssen otrzym ał ostry obraz 
granulacji o średnicy od 800 -  1600 km. 
Przez ponad 60 lat było to najlepsze zdjęcie 
powierzchni fotosfery Słońca.

W dniu 12.X.1958 miało miejsce na Pa
cyfiku całkow ite zaćm ienie Słońca. Przygo
tow ano 6 rakiet typu Nike-Asp  do obserwacji 
rentgenow skich Słońca, które w ystrzeliw a
no kolejno, z okrętu płynącego w pasie cał
kowitego zaćm ienia. Pierwsze rentgeno
wskie zdjęcie Słońca uzyskał H erbert Fried
man & Comp. dnia 19.IV. 1960, metodą ca
mera obscura. Potem nastąpiła epoka OSO -  
O rbiting Solar Observatory. Pierwszego sa
telitę tego typu um ieszczono na orbicie na 
początku lat sześćdziesiątych. W sumie było 
ich osiem. Ich teleskopy były stosunkowo 
małe, a uzyskane wyniki znalazły się w cie
niu innych osiągnięć z pierwszej połowy lat 
siedem dziesiątych.

W  pięćsetną rocznicę urodzin M ikołaja 
Kopernika, NASA w ystrzeliła 14 m aja 1973 
r. SKYLAB, stację załogową do obserwacji 
Słońca. Ogółem  Skylab dokonał 34981 obie
gów Ziemi i zakończył swój żyw ot w dniu 
11.VI. 1979 r. Doniosłość misji Skylab pole
gała na tym, że po raz pierwszy duży tele
skop znalazł się w Kosmosie. Dzięki niemu

m ożliwe były m.in. badania ultrafioletowe
go widma Słońca. Skylab wyposażony też 
był w teleskop W oltera, do obserwacji w za
kresie rentgenowskim. Badania w tym za
kresie widm a wykazały, że pola m agnetycz
ne związane z powierzchnią Słońca rozcią
gają się do korony. Tam gdzie pola m agne
tyczne są silniejsze, mocniejsze je st również 
prom ieniowanie rentgenowskie.

W  dniu 14 lutego 1980 r. wystrzelono sa
telitę SMM -  Solar M aximum M ission, o 
m asie 2268 kg, z 7 instrumentami na pokła
dzie, przeznaczonym i do obserwacji Słońca. 
W kwietniu 1984 r. Challenger złowił na 
orbicie „fikający” statek SMM i jego załoga 
naprawiła go, a w łaściwie wymieniła w nim 
zepsute żyroskopy na nowe. W dniu 2 grud
nia 1989 r. SMM dokonał ostatniego okrąże
nia Ziemi, a w ciągu swej misji zarejestrował 
ogółem około 2500 rozbłysków na Słońcu.

SPACELAB -  nowej generacji stacja 
kosmiczna rozpoczęła pracę 28.XI. 1983, a 
była obsługiwana przez wahadłowce. Kata
strofa Challengera  w 1986 r., odsunęła nieco 
w cień badania prowadzone za ich pomocą.

W grudniu 1974 r. wystrzelono (ESA) 
sztuczną planetę Helios /, która 15 kwietnia 
1975 r. osiągnęła peryhelium w odległości 
46 min km, zbierała dane o Słońcu aż do 
1986 r. W ślad za tą sztuczną planetą, wy
strzelono H eliosa II w styczniu 1976 r., któ
rego peryhelium wynosiło 43.4 min km. Za
kończył on swą pracę 3 m arca 1980 r. Uzy
skano za ich pom ocą ciekawe wyniki odnoś
nie wiatru słonecznego i struktury pola mag
netycznego.

W sierpniu 1991 r. Japończycy wystrzelili 
satelitę Solar-A, którem u na orbicie zm ie
niono imię na YOHKOH. Był on wyposażo
ny w teleskopy do obserwacji Słońca w 
miękkim i twardym zakresie prom ieniowa
nia X, oraz szerokopasm owy spektrom etr do 
obserwacji w zakresie prom ieniowania X i 
G am m a Słońca, oraz spektrom etr krystalicz-
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ny Bragga do obserwacji Słońca w liniach 
siarki, wapnia i żelaza (normalnie niem ożli
wych do obserwacji z powierzchni Ziemi), 
wszystko z dużą zdolnością rozdzielczą. 
Uzyskano niezwykle cenny m ateriał badaw 
czy dotyczący struktur obszarów aktywnych 
i dziur koronalnych.

Ponieważ do początku lat 90, uzyskiwane 
rezultaty badań Słońca pochodziły jedynie z 
płaszczyzny ekliptyki, więc aby otrzym ać 
informacje trójwymiarowe, w październiku 
1992 r. wystrzelono (NASA i ES A) satelitę 
ULYSSES, który skierowany został w kie
runku Jowisza. Dzięki polu grawitacyjnemu 
tego olbrzyma, Ulysses w lutym 1993 r. 
zmienił trajektorię lotu tak, iż poruszając się 
nieomal w płaszczyźnie prostopadłej do 
ekliptyki, latem 1994 r. przeleciał nad połu
dniowym biegunem Słońca, zaś na jesieni 
1995 r. nad jego biegunem północnym. 
Dzięki uzyskanym wynikom, m ożna było 
m.in. zweryfikować teoretyczne rozważania 
odnośnie struktury i wielkości pola m ag
netycznego Słońca i wiatru słonecznego w 
trzech wymiarach.

Na początku lat 90-tych rozpoczęto z Zie
mi ciągłe monitorowanie Słońca, tzw. 
GONG (Global Oscillation Network G ro
up). W tym programie pracuje dwoje Pola
ków: prof. W ojciech D z i e m b o w s k i  z 
CAM Ku i dr Jadwiga D o n a t  o w i c  z z 
Uniwersytetu W iedeńskiego.

GONG składa się z 6 identycznych kamer 
dopplerowskich tak rozmieszczonych w ob
serwatoriach na Ziemi, że zapewniają one w 
szerokim zakresie ciągłą (chodzi o długo
trwałe nieprzerwane okresy monitorowania 
Słońca) obserwację modów drgań słonecz
nych. Typowa prędkość zmian amplitudy 
modu akustycznego (p) jest rzędu 1 cm/sek, 
przy towarzyszących relatywnych zmianach 
jasności rzędu 10‘7; i teoretycznie przewidy
wanych zmianach amplitudy grawitacyj
nych modów (g) około 10 razy mniejszych.

Naziem ne badania Słońca uzyskiwane w 
programie GONG i z Kosmosu za pomocą 
SOHO, uzupełniają się wzajemnie.

Solar and Heliospheric Observatory, jest 
owocem współpracy między ESA i NASA. 
Myśl zbudowania takiego obserwatorium, 
zrodziła się jeszcze w 1982 r. Przez następne 
lata trwały prace koncepcyjne i studialne, tak 
że na przełom ie 1993/94 gotowy był model 
stacji. W dniu 1 sierpnia 1995 r. laborato
rium SOHO, zostało przetransportowane 
statkiem z Tuluzy na Przylądek Kennediego.

SOHO to 2 tony sprzętu, 12 instrumentów 
-  wystrzelony został 2 grudnia 1995 r.; na 
swą orbitę wszedł 14 lutego 1996 r. (tzw. 
Halo orbita) w punkcie Lagrange’a L I, w 
odległości 1.5 min km od Ziemi. Od kwiet
nia 1996 zaczęły spływać nieprzerwanie na 
Ziemię pierwsze wyniki obserwacji Słońca z 
pokładu SOHO.

W szelkie bliższe dane o tym eksperym en
cie są dostępne w sieci: Internet http: //so- 
how ww.nascom .nasa.gov/

Spośród wymienionych instrumentów 
um ieszczonych na pokładzie tego statku 
kosmicznego: trzy -  „sondują” wnętrze 
Słońca, sześć -  dokonuje pomiarów jego at
mosfery, a trzy pozostałe -  śledzą rozległe 
wiatry naszej gwiazdy.

Oto wykaz instrumentów i ich rola po
miarowa:
os’ GOLF -  Global Oscillations at Low Fre

quencies, rejestruje prędkość globalnych 
oscylacji Słońca.

«■ VIRGO -  Variability of solar Iradiance 
and Gravity Oscillations, mierzy jasność 
Słońca oraz szczegółowe wydatkowanie 
energii słonecznej.

•»' SOI/M DI -  Solar Oscillations Investiga
tion /  Michelson Doppler Imager, dopple- 
rowska kamera, mierzy prędkość oscyla
cji tworzonych przez fale dźwiękowe 
uwięzione we wnętrzu Słońca.

http://www.nascom.nasa.gov/
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"S’ SUM ER -  Solar U ltraviolet M easure
m ents o f Em itted Radiation, dostarcza da
nych o tem peraturach, gęstościach i pręd
kościach różnych rodzajów gazu w chro- 
m osferze i koronie.

■gp CDS -  Coronal Diagnostic Spectrom eter, 
rejestruje tem peraturę i gęstość gazów w 
koronie.

i®- EIT -  Extrem e-ultraviolet Im aging Tele
scope, dostarcza pełnych obrazów chro- 
m osfery i korony. 

o®1 UVCS -  U ltraViolet C oronograf Spectro
m eter, m ierzy tem peraturę i prędkość ato
m ów wodoru, tlenu i innych jonów  w ko
ronie.

•s 'L A S C O  -  Large Angle Spectroscopic 
Coronograph, dostarcza zdjęć ukazują
cych aktywność korony, jej m asę, pęd i 
energię.

•s’ SW AN -  Solar W ind Anisotropies, m oni
toruje zm iany w wietrze słonecznym 
w raz z szerokością heliograficzną i z cza
sem.

•s’ CELIAS -  Charge, Element and Isotope 
A nalysis System , określa ilościowo masę, 
ładunek, skład chem iczny i rozkład ener
gii cząstek w wietrze słonecznym.

**■ CO STEP -  Com prehensive SupraTher- 
mal and Energetic Particie, określa roz
kład energetyczny protonów, jonów  helu 
i elektronów.
ERN E -  Energetic and Relativistic Nuclei 
and E lectron, mierzy rozkład energii i 
skład izotopowy protonów, różnych jo 
nów i elektronów.
Podział globalny funkcji SOHO: GOLF, 

V IRGO, SOI/M DI -  heliosejsm ologia, CE
LIAS, COSTEP, ERNE -  eksperym enty po
miarów cząstek, CDS, EIT, LASCO, SU
M ER, SW AN, UVCS -  eksperym ent koro- 
nalny.

Adam Michalec

Dwudziestolecie misji Voyager

M ijające właśnie dwudziestolecie misji 
Voyager jest dobrą okazją do przypomnienia 
jednego z najbardziej płodnych dotychczas 
przedsięw zięć w eksploracji przestrzeni kos
micznej. Pierwsze koncepcje sondowań 
wielkich planet Układu Słonecznego zrodzi
ły się w USA w końcu lat sześćdziesiątych 
na fali sukcesów związanych z realizacją 
programu księżycowego i sondowaniami 
najbliższych Ziemi planet. W  szczególności 
powstał am bitny projekt tzw. Wielkiej W y
prawy (ang. Grand Tour). Przewidywał on 
wystrzelenie z Ziemi w latach 1976 i 1977 
dwóch sond kosmicznych, których trajekto
rie przebiegałyby w pobliżu Jowisza, Satur
na i Plutona, a następnie w 1979 roku kolej
nej pary sond, które przeleciałyby koło Jowi
sza, Urana i Neptuna. Loty takie okazały się 
możliwe dzięki sprzyjającej w tym czasie 
wzajemnej konfiguracji planet. W  staraniach 
o fundusze na to przedsięwzięcie podkreśla
no, że następna taka okazja zdarzy się dopie
ro za około 175 lat. N iestety nie doszło do 
realizacji tych ciekawych zamierzeń.

Skromniejszy program wysłania dwóch 
bliźniaczych sond do Jowisza i Saturna roz
poczęto w 1972 roku. W krótce okazało się 
jednak, że jedną z sond uda się być może 
skierować do wszystkich czterech wielkich 
planet. Przygotowania misji Voyager ruszy
ły pełną parą. Start odbył się w 1977 roku: 20 
sierpnia V oyagera 2 i 5 września Voyagera 
1. Obie sondy (o masie startowej 825 kg z 
czego na aparaturę naukową przypadało 105 
kg) wyposażone były przede wszystkim w 
dwie kamery telewizyjne oraz czujniki pod
czerwieni i nadfioletu, detektory plazmy i 
prom ieniowania kosmicznego, oraz m agne
tometr.

Osiem miesięcy po starcie, w kwietniu 
1978 roku, gdy sonda Voyager 2 zbliżała się 
do pasa planetoid, błędny rozkaz z Ziemi
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spowodowany pomyłką operatora, dopro
wadził prawdopodobnie do uszkodzenia jej 
głównego odbiornika radiowego. Przez 7 dni 
brak było z nią kontaktu, ale w końcu udało 
się uruchomić i odpowiednio dostroić od
biornik zapasowy. Pełna łączność z sondą 
została szczęśliwie przywrócona.

Do Jow isza pierwszy doleciał Voyager 1 
mijając go 5 m arca 1979 roku w odległości 
277,4 tys. km od warstw powierzchniowych 
planety. Voyager 2 zbliżył się do Jowisza 9 
lipca 1979 roku, ale tym razem -  dla unik
nięcia niebezpieczeństwa związanego z pa
sami radiacyjnymi planety -  zadbano, aby 
m inimalna odległość sondy od jego powie
rzchni była większa i ostatecznie wyniosła 
650,2 tys. km. Rezultatem przelotu obu sond 
koło Jowisza było uzyskanie ponad 33 tys. 
zdjęć Jowisza i jego satelitów o kilom etro
wej zdolności rozdzielczej, które um ożliwi
ły zwielokrotnienie zasobu wiedzy o najwię
kszej planecie Układu Słonecznego i jej oto
czeniu. Do najciekawszych osiągnięć należy 
m.in. odkrycie aktywności wulkanicznej 
księżyca Io (do którego Voyager 1 zbliżył 
się na odległość 21 tys. km), poznanie cieka
wej struktury magnetosfery planety, odkry
cie pierścieni Jowisza i związanych z nimi 
dwóch księżyców.

Bliski przelot koło Jowisza sondy Voy
ager 1 umożliwił następnie takie jej przejście 
w pobliżu Saturna, że zbliżyła się do najbar
dziej intrygującego spośród jego księżyców, 
Tytana, na odległość zaledwie 4500 km. Sa
mą planetę Voyager 1 minął 11 listopada
1980 roku w odległości od jej warstw powie
rzchniowych równej 123,9 tys. km. Przelot 
Voyagera 2 koło Saturna w dniu 25 sierpnia
1981 roku, w minimalnej odległości od po
wierzchni 100,8 tys. km, został tak zaplano
wany, aby jego oddziaływanie grawitacyjne 
zmieniło trajektorię sondy w taki sposób, że
by w przyszłości mogło dojść do je j zbliże
nia także i z Uranem. Podczas przelotu koło

Saturna, gdy kamery Voyagera 2 wykony
wały wiele zdjęć, nastąpiła kolejna awaria: 
zacięła się ruchoma platform a skanująca. 
Poszukiwania źródła usterki przeprow adzo
ne na ziemskim symulatorze wskazały na 
wadę systemu smarowania, którą zdołano 
usunąć serią ogrzewań i chłodzeń całego 
urządzenia. Sondy Voyager dostarczyły 
szczególnie wiele nowych informacji o sub
telnej strukturze pierścieni Saturna oraz o 
układzie satelitów tej planety, spośród któ
rych 6 zostało dzięki nim odkrytych.

Po przejściu koło Saturna tor Voyagera 1 
został silnie odchylony od płaszczyzny ru
chu planet, w której dotychczas sonda się 
poruszała, unosząc ją  ponad tę płaszczyznę, 
czyli ku stronie północnej, pod kątem około 
35°. Voyager 1 stałe oddala się od Słońca z 
prędkością około 520 min km na rok (17.4 
km/s).

Voyager 2 doleciał do Urana w 1986 roku 
mijając go 24 stycznia z prędkością około 65 
tys. km /godz w odległości około 81,4 tys. 
km od warstwy obłoków spowijających pla
netę. Niemal wszystko, co dziś wiadomo o 
tej odległej planecie, nauka zawdzięcza mi
sji Voyagera. Nawet tak podstawową infor
mację o niej, jak okres obrotu wokół osi, 
udało się wiarygodnie wyznaczyć dopiero 
dzięki tej sondzie. Voyager 2 odkrył 10 no
wych satelitów Urana, stwierdził obecność 
osobliwego pola magnetycznego tej planety 
i zbadał jej magnetosferę, ukazał wiele zdu
miewających wiadomości o jej księżycach, 
odkrył dwa nowe pierścienie planety i umo
żliwił poznanie ju ż  znanych.

Kolejny sukces, jakim  stał się przelot 
Voyagera 2 koło Urana, zachęcił do podjęcia 
próby skierowania sondy do jeszcze dalszej 
planety Układu Słonecznego, Neptuna. Tym 
razem oddziaływanie grawitacyjne Urana 
nie było w stanie odpowiednio zm ienić tra
jektorii i wobec tego niezbędna jej korekta 
wymagała uruchomienia silnika sondy. Było
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to przedsięw zięcie niezwykle ryzykowne 
zw ażyw szy na wiek sondy, który już  znacz
nie przekroczył zakładany na 5 lat czas jej 
funkcjonow ania. W yzwanie jednak  podjęto, 
silnik pracował przez 2.5 godziny i 25 sierp
nia 1989 roku, po upływie 12 lat od startu, 
V oyager 2 przem knął nad północnym  biegu
nem N eptuna w odległości zaledwie 4850 
km od powłoki chm ur okalających planetę. 
W szystkie przyrządy sondy zadziałały i do 
Ziem i dotarł potok informacji o prawie zu
pełnie dotychczas nieznanej planecie. I tym 
razem  V oyager 2 dokonał niezwykłych od
kryć: 6 nowych satelitów, słabe pierścienie 
planety, osobliwe pole m agnetyczne, super- 
huraganow e wiatry w atm osferze, których 
prędkość dochodzi do 1400 km /godz. W  kil
ka godzin po wielkim zbliżeniu do planety 
przeleciał jeszcze w odległości około 40 tys. 
km koło największego jej księżyca Trytona, 
na którym  odkrył m.in. działalność wulkani
czną.

Po zbliżeniu do N eptuna tor V oyagera 2 -  
podobnie jak  wcześniej V oyagera 1 -  został 
silnie odchylony od płaszczyzny ruchu pla
net, w której dotychczas sonda się poruszała, 
kierując ją  poniżej tej płaszczyzny, czyli ku

stronie południowej, pod kątem około 48°. 
V oyager 2 stale oddala się od Słońca z pręd
kością około 470 min km na rok (15.9 km/s).

Obie sondy są ciągle czynne dzięki wypo
sażeniu ich w term ojądrowe źródła energii, 
które przy starcie dawały moc 470 watów, a 
obecnie dostarczają jeszcze 335 watów. 
Ocenia się, że pracować będą co najmniej do 
2020 roku. Ich zadaniem jest obecnie poszu
kiwanie granic heliosfery czyli okołosłone- 
cznego obszaru dominacji plazmy wiatru 
słonecznego nad plazmą ośrodka między- 
gwiazdowego. Z rozważań teoretycznych 
wynika, że odległość od Słońca tej granicy, 
którą nazywa się heliopauzą, jest zawarta w 
przedziale od 110 do 160 j.a. Przed heliopau
zą, gdzieś między 62 a 90 j.a., Voyagery 
powinny napotkać jeszcze jedną charaktery
styczną granicę zwaną term inalną falą ude
rzeniową, czyli obszarem gdzie zachodzi 
gwałtowna zm iana prędkości
naddźwiękowej na poddźwiękową wiatru 
słonecznego. Voyager 1 znajduje się obecnie 
w odległości około 67 j.a. od Słońca, a Voy
ager 2 w odległości około 53 j.a.

K rzysztof Ziotkowski

PORADNIK OBSERWATORA

Uwagi o mikrometrze krzyżowym

O bserw atorzy wykonujący obserwacje 
pozycyjne używają kilku typów m ikrom e
trów. Jednym  z nich je st m ikrom etr krzyżo
wy. Składa się on z dwóch lam elek ustawio
nych względem  siebie pod kątem  prostym. 
O bserw acje takim m ikrom etrem  polegają na 
uchw yceniu m om entów kontaktów  dwóch 
gw iazd porównania i obiektu (najczęściej 
kom ety lub planetoidy) z lam elkam i m ikro
m etru (razem  6 m om entów czasu po dwa dla 
każdego obiektu).

N iekiedy zdarza się jednak i tak, że obser
watorowi nie uda się złapać jednego z kon
taktów z którąś z gwiazd porównania, a to 
najczęściej z powodu wyjścia gwiazdy z po
la w idzenia teleskopu przed spodziewanym 
kontaktem z lam elką (czyli tracimy jeden 
m om ent czasu). M amy zatem 2 momenty 
kontaktów dla obiektu (komety) i 3 m om en
ty kontaktów dla gwiazd. W zory służące do 
w yliczania nieznanej pozycji obiektu (ko
mety) z pom iarów  m ikrom etrycznych, wy
m agają podania wszystkich 6 momentów 
kontaktów, rów nież dla gwiazd porównania.
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C zy w takiej sytuacji straciliśmy m ożliwość 
wyznaczenia pozycji obiektu (komety)? 
Okazuje się, że w przypadku mikrometru 
krzyżow ego wystarczą trzy momenty konta
któw z gwiazdami porównania z których 
można w yznaczyć czwarty, „zgubiony” . 
W yprowadzenie wzoru na wyznaczenie bra
kującego momentu kontaktu jest następują
ce:

Niechaj naszym „zgubionym ” momen
tem będzie t2’ (rysunek). Skorzystajmy ze

wzorów dla mikrometru lam elkowego poda
nych w Poradniku Miłośnika Astronomii P. 
Kulikowskiego, str. 308:

82-81
O C 2-a i=/2 -fl+ -

15cos
82+81

•tgei

oraz:

a.2-ai=t 2~t 1+-
82-81

15cos-
82+81 -tg£2

( 1)

(2)

gdzie a , 8 oznaczają współrzędne gwiazd w 
układzie równikowym  (we wzorach a  wyra
żamy w sekundach czasu, zaś 8 w sekundach 
kątowych); ti, t f  itd. oznaczają momenty 
kontaktów gwiazd z lamelkami w kolejności 
jak  na rysunku (różnice czasów we wzorach 
wyrażamy w sekundach), zaś ei i £2 są kąta
mi między lamelkami, a kołem godzinnym 
w czasie obserwacji. Oznaczm y też dla upro
szczenia że:

B =
82-81

82+81
15cos

z

oraz skorzystajmy z faktu iż lamelki są usta
wione względem  siebie pod kątem prostym:

tg£2=tg(e i - 90° )=—c tge 1 =-
tgei

(3)

O znaczm y też przez A różnice momen
tów czasów  i współrzędnych np.: AOC21 = 0.2 
-  a i ,  itp.

W zory ( 1) i (2) z uwzględnieniem (3) i 
wprowadzonych upraszczających oznaczeń 
m ożemy zatem zapisać jako:

A0C21 = A t2i+Btgei (4)

oraz

AOC21 = At'2\-B -
tgt 1

(5)

Jest to układ dwóch równań na dwie nie
wiadome tgei i moment t’ 2. W yznaczając z 
pierwszego z tych równań tg e i, wstawiając 
do drugiego i dokonując prostych prze
kształceń otrzymujemy:

Af'21 =
B :

ACX21— A/21
+ A cX21

W racając do poprzednich oznaczeń mamy: 

/ 82-81

t' 2 =

15 cos
81+82

+ 012-a 1+/1
(a 2 - a i)- (f2 - n )

Jest to szukany w zór na moment t’2. Zu
pełnie analogiczne wzory można wyprowa
dzić dla pozostałych trzech momentów kon
taktów gwiazd porównania z lamelkami mi
krometru. Naturalnie o ile to m ożliwe należy 
unikać sytuacji w których „gubim y” mo
menty kontaktów gwiazd porównania z la
melkami mikrometru. Im mniej bowiem 
kontaktów (czyli obserwacji!) tym mniejsza 
dokładność, a więc i wartość uzyskanej po
zycji obiektu (komety).

Tomasz Krzyt
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OBSERWACJE

Rysunki kom ety H ale’a-Boppa

Rysunki komety C / l995 O l Hale-Bopp 
wykonałem  7 i 10 marca 1997 roku używa
jąc teleskopu N ew tona o średnicy zw ierciad
ła 25 cm i pow iększeniu 64 razy (L250) oraz 
refraktorów  o średnicach obiektywów 60 i 
64 mm i pow iększeniach 10 i 32 razy (R60 i 
R64). O brazują one rozprzestrzenianie się

1997.03.10.19.10.-19.40. U.T. L 250 64x

jonow ej, gazowej i pyłowej materii wzglę
dem jądra komety. Rysunek głowy komety z 
10 marca przedstawia także zjawisko pod
wójnego „halo” tworzącego się w tej części 
otoczki komety, która znajduje się na drodze 
światła odbitego od bardzo jasnej otoczki w 
kierunku obserwatora.

Franciszek Chodorowski

1997.03.0718.20.-18.35 U.T. 

R 60 10x

R64 32x

ELEMENTARZ URANII

Galaktyki

Galaktyki, skupiska gwiazd oraz materii 
znajdującej się między nimi, o rozm aitych 
rozm iarach (poczynając od kilkuset parse
ków do ponad 100 kiloparseków), oddzielo
ne od siebie średnio o kilkanaście (kilka do

kilkudziesięciu) swoich średnic. Pomiędzy 
galaktykami przestrzeń wypełniona jest bar
dzo rzadkim  ośrodkiem  międzygalaktycz- 
nym, w którym gwiazd nie ma.

Największe (ponad 100 kpc średnicy) ga
laktyki m ogą zawierać więcej niż 1012 
gwiazd, a najm niejsze, tzw. karłowate, przy-
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pom inają ogromne gromady kuliste liczące 
miliony gwiazd. Galaktyki karłowate dają 
się obserwować tylko w naszym najbliż
szym sąsiedztwie, bo dalsze są zbyt słabe by 
dało się je  wykryć. Nasza Galaktyka (pisana 
zawsze z dużej litery) jest o k a z a ła -m a  śred
nicę około 30 kps i zawiera około 2 x 1011 
gwiazd.

Galaktyki nazywano dawniej m gław ica
mi pozagalaktycznym i, bo oglądane za po
mocą małych instrumentów wyglądają jak 
obłoki gazu i pyłu w Galaktyce; wszystkie 
rozmyte obiekty klasyfikowano jako „m gła
wice” . Dopiero w 1924 r. Edwin Powell 
H u b b l e  zauważył, że cefeidy znajdujące 
się w „m gławicach” M31, M33 i NGC 6822 
świecą tak słabo, że muszą znajdować się 
dalej niż krańce „naszego” skupiska gwiazd, 
w innym skupisku -  dziś powiedzielibyśmy, 
że w innej galaktyce. Część zatem mgławic 
nie należy do Galaktyki i dlatego nazwano je  
pozagalaktycznymi. Obecnie terminu tego 
prawie się już nie używa.

Pod względem budowy galaktyki dzieli 
się na: eliptyczne (oznaczane E), soczewko- 
wate (S0), spiralne (S oraz SB) i nieregular
ne (I lub IR -  od ang. irregular).

W zależności od obserwowanego stopnia 
spłaszczenia galaktykom eliptycznym przy
pisuje się podtypy (typ E0 to galaktyka kuli
sta, E3 jest nieco spłaszczona, ale mniej niż 
np. E5 itd.). Stopień spłaszczenia definiuje 
się jako stosunek różnicy dużej a i małej b 
półosi (widzianej jako elipsa galaktyki) do 
osi dużej pomnożony przez 10 tzn. 10 
(a-b)la.

Galaktyki spiralne występują najczęściej 
i wyglądają najbardziej malowniczo. Duża 
część ich masy skupiona jest -  jak  w naszej 
Galaktyce -  w tzw. spiralnych ramionach 
(wzdłuż nich bowiem ułożone są świecące 
gwiazdy). Ramiona nie są sztywnymi 
„szprycham i”, a jedynie falą gęstościową, 
która przejściowo zagęszcza a potem rozrze

dza ośrodek. Jasny „początek” ramion jest 
jakby zakotwiczony w galaktycznym cen
trum, a koniec stopniowo zanika w ośrodku 
między galaktycznym .

Galaktyki spiralne z poprzeczką (SB -  od 
ang. bar -  poprzeczka) m ają mniej lub bar
dziej wyraźny jasny pas przechodzący przez 
galaktyczne jądro  i dopiero z niego rozwijają 
się ramiona. Nie jest wykluczone, że Gala
ktyka także ma przechodzącą przez jądro  po
przeczkę. Galaktyki spiralne podzielono na 
podtypy w zależności od stopnia zwartości -  
Sa m ają bardzo ciasno wokół jądra nawinię
te ramiona, Sb nieco luźniej, a w Sc ram iona 
są szeroko rozwinięte. Podobne oznaczenia 
stosuje się dla galaktyk z poprzeczką (Sba, 
Sbb i Sbc).

Typem pośrednim między galaktykami 
eliptycznymi a spiralnymi są galaktyki so- 
czewkowate -  nie widać w nich ramion, ale 
wybrzuszone jądro  w środku zanikającego 
ku brzegom dysku, bez widocznych ramion. 
M ogą to być oczywiście galaktyki spiralne 
widziane dokładnie w płaszczyźnie dysku.

Galaktyki nieregularne jak  sam a nazwa 
wskazuje nie m ają określonej struktury, w y
glądają trochę jak  „rozkruszone” galaktyki 
spiralne.

Opisana klasyfikacja, wprowadzona 
przez H ubble’a w 1926 r., odwołuje się wy
łącznie do m orfologicznych cech galaktyk. 
Trochę sugeruje ona hipotetyczną ewolucję: 
od galaktyk eliptycznych typu E0 przez co
raz bardziej spłaszczone tzn. E 1, E 2 ,... przez 
soczewkowe aż do galaktyk spiralnych 
(gdzie mamy rozwidlenie na zwykłe spiralne 
i spiralne z poprzeczką).

W galaktykach eliptycznych praktycznie 
cała m asa skupiona jest w starych gwiaz
dach. Młodych gwiazd nie widać też w gala
ktykach soczewkowatych. Natom iast w spi
ralnych stare gwiazdy skupione są blisko ją 
dra i w sferycznym, rzadkim halo, a gwiazdy 
młode i materia między gwiazdowa -  w dys-
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ku i ramionach.
Dziś wiadom o, że klasyfikacja H ubble’a 

nie odzw ierciedla ewolucji galaktyk, ale jest 
bardzo przydatna. M a znacznie więcej 
wspólnego z m om entem  pędu (czyli z obro
tem galaktyk) niż z ich wiekiem.

W grom adach galaktyk w idać ponadto o l
brzymie galaktyki o eliptyczfiym jądrze i 
rozległej otoczce -  klasyfikuje się je  jako 
galaktyki D (nie istniejące w klasyfikacji 
H ubble’a).

Opisana klasyfikacja dotyczy m orfologi
cznych cech galaktyk w idocznych w pro
m ieniow aniu optycznym . Galaktyki szcze
gólnie intensyw nie prom ieniujące w dzie
dzinie radiowej lub w prom ieniow aniu krót
kofalowym  nazywam y galaktykam i aktyw
nymi, a ich podział na różne kategorie jest 
znacznie bardziej zróżnicowany.

Galaktyki nie są tworam i statycznymi -  
wszystkie gw iazdy, ich gromady, obłoki 
m iędzygw iazdow ej materii -  poruszają się 
po orbitach wokół centrum  macierzystej ga
laktyki; galaktyki rolują wokół osi przecho
dzących przez ich jądra. Pomiary prędkości 
obrotu galaktyk doprowadziły do bardzo 
ciekawych wyników.

Pam iętać należy, że w dziedzinie optycz
nej w idzim y zaledwie część masy znajdują
cej się w galaktykach. Jak wiadom o z badań 
radiow ych galaktyki w ypełnia także wodór 
(tylko czasem  widoczny jako  obłoki mię- 
dzygw iazdow e; na ogół obłoki te są zbyt 
rzadkie, i zbyt chłodne, by je  było widać za 
pom ocą teleskopów  optycznych -  choć w 
sumie stanow ią około 10 procent masy). 
Gdy udało się radioastronom om  zmierzyć 
prędkości obrotu galaktyk w różnych odle

głościach od ich centrum okazało się, że ga
laktyki obracają się o wiele „sztywniej” niż 
na to wskazywałaby znana ich sumaryczna 
(gwiazdy + gaz) masa. Pojawił się problem 
tzw. ciemnej materii, która niewątpliwie ist
nieje, ale której nie znamy (patrz Urania nr 
11 z 1994 i 7/8 z 1995 r.). M oże to być duża 
liczba maleńkich czarnych dziur, m ogą być 
bardzo słabe gwiazdy (które powoli zaczy
namy odkrywać dzięki soczewkowaniu gra
witacyjnemu (patrz Urania 7/8 z 1995 i 2 z 
1996 r.), mogą być nieznane jeszcze cząstki 
elementarne. Paradoksalne je s t to, że ta nie- 
świecąca (dokładniej -  zbyt słabo świecąca 
jak  na nasze możliwości detekcji we wszy
stkich dziedzinach widma) materia stanowi 
b lisko ... 90 procent masy galaktyk. Sytuacja 
jest zatem taka jak  byśmy opisywali dziesię- 
cioklasową szkołę po poznaniu tylko jednej 
najbardziej krzykliwej klasy!

Gwiazdy widoczne nocą na niebie to 
gwiazdy naszej Galaktyki -  szczególnie gę
sto zapełniające obszar Drogi M lecznej. Z 
Polski gołym okiem widać tylko jedną gala
ktykę -  tzw. W ielką M gławicę w Androm e
dzie, M31. Jest rozległa (liniowa je j średnica 
przekracza 23 pc), masywna (2 x 10" masy 
Słońca, 1,5 razy więcej niż Galaktyka) i 
znajduje się blisko jak  na odległości mię- 
dzygalaktyczne (około 675 kpc) -  dzięki te
mu jej rozm iar kątowy na niebie to aż 1,2 na 
4 stopnie. Pojedyncze gwiazdy m ożna w niej 
wyróżnić dopiero za pomocą średniej wiel
kości instrumentów. Na południowej półkuli 
gołym okiem widać dobrze Obłoki M agella
na (W ielki i M ały) -  dwie galaktyki nieregu
larne odległe odpow iednio o 50 kpc i 60 kpc.

MSK

ASTRO-BIT
Ireneusz Włodarczyk
ul. Rewolucjonistów 15/13,42-500 BĘDZIN 
tel. (0-32) 761-29-46

Programy komputerowe, algorytmy, katalogi i inne materiały astronomiczne
KUPNO -  SPRZEDAŻ
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Grudzień 1997

Słońce

Słońce w swym ruchu rocznym po eklip- 
tyce zmierza w kierunku punktu przesilenia 
zimowego i 21 grudnia osiąga najniższy 
punkt ekliptyki pod równikiem niebieskim 
wstępując w znak Koziorożca. Dni są nadal 
coraz krótsze. W Warszawie 1 grudnia Słoń
ce wschodzi o 6h23m, zachodzi o 14h27m, 21 
grudnia wschodzi o 6h43m, zachodzi o 
14h25m, a 31 grudnia wschodzi o 6h45m, ale 
zachodzi o 14h33m.

Księżyc

Bezksiężycowe noce będziemy mieli na 
początku i pod koniec grudnia, bowiem ko
lejność faz Księżyca jest w tym miesiącu 
następująca: pierwsza kwadra 7d06h05m, 
pełnia 14d02h37n\  ostatnia kwadra 
21d21h43m, nów 29d16h56m. W perygeum 
Księżyc znajdzie się 9d 16h57m, a w apogeum 
2 ld23h25m.

Planety i planetoidy

Na początku miesiąca na wieczornym 
niebie można próbować znaleźć M e r k u 
r e g o  nisko nad zachodnim horyzontem ja
ko gwiazdę -0 .3m. Pod koniec miesiąca pla
netę tę można obserwować na niebie poran
nym, nisko nad wschodnim horyzontem, ja 
ko gwiazdę 0.1m. W e n u s  nadal w pobliżu 
swojej maksymalnej elongacji od Słońca, na 
początku miesiąca osiągając 45° i jaśniejąc 
wieczorem jako gwiazda -4.7m. M a r s ,  
znajdujący się w gwiazdozbiorze Strzelca, 
zachodzi stosunkowo niedługo po zachodzie 
Słońca i jest raczej niewidoczny. Wieczorem 
można obserwować J o w i s z a  w gwiaz
dozbiorze Koziorożca jako gwiazdę -2 .2m. 
Przez pierwszą połowę nocy można także 
obserwować S a t u r n a  w gwiazdozbiorze

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 0h czasu uniwersalnego)

Data
1997

P

n
Bo

I-]

Lo

li
XII 1 16.10 0.87 331.58

3 15.32 0.61 305.22
5 14.51 0.36 278.87
7 13.69 0.10 252.51
9 12.84 -0.15 226.16

11 11.98 -0.41 199.80
13 11.10 -0.67 173.45
15 10.20 -0.92 147.10
17 9.29 -1.17 120.75
19 8.36 -1.43 94.40
21 7.42 -1.68 68.05
23 6.48 -1.93 41.71
25 5.52 -2.17 15.36
27 4.56 -2.42 349.02
29 3.60 -2.66 322.68

XII 31 2.63 -2.90 296.34
98 I 2 1.65 -3.13 270.00

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy; Bo, L o -  heliogra- 
ficzna szerokośćć i długość środka tarczy; 
26d04h01m -  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0 ‘ .

Ryb jako gwiazdę 0.6m U r a n  i N e p t u n  
zachodzą niedługo po zachodzie Słońca i są 
w zasadzie niewidoczne. P l u t o n  znajduje 
się w pobliżu Słońca i jest niewidoczny.

W grudniu możemy obserwować w pobli
żu opozycji kilka planetoid:

(4) Westa, (jasność 7.5m). 7 XII: l h 15.3m, 
-1°42’; 17 XII: l h16.7m, -0°49’; 27 XII: 
lh20.4m, 0°16\

(8) Flora, (jasność 9.2m). 7 XII: 0h24.8m, 
-6° 16’; 17 XII: Oh35.1m -4°23’; 27 XII: 
(P41.6mt -2° 18’.
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(9) Metis, (jasność 8.9m). 7 XII: 3hl2.8m, 

16°33’; 17 XII: 3h06.5m, 16°47'; 27 XII: 

3h03.7m, 17° 12’.

(27) Euterpe, (jasność 8.6m). 7 XII: 

6h04.1m, 22°48’; 7 XII: 5h54.1m, 23°00’; 27 

XII: 5h43.5m, 23° 10’.

(23) Thalia, (jasność 7.5m). 7 XII: 

5h07.0m, 25°57’; 17 XII: 4h55.6m, 26°46’; 27 

XII: 4h45.1m, 2T26'.

(349) Dembowska, (jasność 9.7m). 7 XII: 

4h25.7n\ 29°47’; 17 XII: 4hl 6.1m, 29°40'; 27 

XII: 4h08.4m, 29° 12’.

M e t e o ry

W grudniu promieniują dwa roje: Ge- 

m i n i d y (w dniach od 7 do 15) i U r s y d y 

(od 17 do 24). Radiant Geminidów leży w 

gwiazdozbiorze Bliźniąt i ma współrzędne 

rekt. 7h28m, deki. +32°. Radiant Ursydów le

ży w gwiazdozbiorze Małej Niedźwiedzicy i 

ma współrzędne: rekt. 14h28m, deki. +78°. 

Warunki obserwacyjne obu rojów w tym ro

ku nie są dobre w związku z przypadającą na 

połowę miesiąca pełnią Księżyca.

1d20h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 7’,

1d18h12 Początek przejścia II księżyca Jowisza (Europy) 

na tle tarczy planety.

2d15h05 Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) pojawia 

się na tarczy planety.

2d18h44 Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) opusz

cza tarczę planety.

3d05h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 6’.

3d17h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 7'.

3d22h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 3'.

3d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji za

chodniej.

3d18h42 Koniec zaćmienia II księżyca (Europy) przez cień 

Jowisza.

4d12h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4\

5d08h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 3'.

6d18h17 Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez 

tarczę planety.

7d20h Złączenie Wenus z Neptunem w odl. 3'.

7d15h38 Początek przejścia I księżyca Jowisza (lo) na tle 

tarczy planety.

7d16h49 Cień I księżyca Jowisza (lo) pojawia się na tarczy 

planety.

7d17h56 I księżyc Jowisza (lo) schodzi z tarczy planety.

8d16h15 Koniec zaćmienia I księżyca (lo) przez cień Jowi

sza.

9d07h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 0.2'.

9d18h04 III księżyc Jowisza (Ganimedes) schodzi z tarczy 

planety.

10d16h07 Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) 

przez tarczę planety.

11d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji 

wschodniej.

12d15h28 Cień II księżyca Jowisza (Europy) opuszcza tar

czę planety.

14d14h45 Cień IV księżyca Jowisza (Callisto) pojawia się 

na tarczy planety.

14d17h38 Początek przejścia I księżyca Jowisza (lo) na tle 

tarczy planety.

15d19h Złączenie Marsa z Neptunem w odl. 2'.

15d14h47 Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez 

tarczę planety.

15d18h10 Koniec zaćmienia I księżyca (lo) przez cień Jo

wisza.

16d15h31 Cień I księżyca Jowisza (lo) opuszcza tarczę 

planety.

17d08h Merkury w dolnej koniunkcji ze Słońcem.

19d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji za

chodniej..

19d15h12 Cień II księżyca Jowisza (Europy) pojawia się na 

tarczy planety.

19d15h59 II księżyc Jowisza (Europa) schodzi z tarczy 

planety.

19d18h06 Cień II księżyca Jowisza (Europy) opuszcza tar

czę planety.

20d16h38 Koniec zaćmienia III księżyca (Ganimedesa) 

przez cień Jowisza.

21d20h08m05s Słońce wstępuje w znak Koziorożca, jego 

długość ekliptyczna wynosi wówczas 270'; rozpoczy

na się zima astronomiczna.

22d11h Złączenie Wenus z Marsem w odl. 1".

22d15h08 Początek zakrycia IV księżyca Jowisza (Callisto) 

przez tarczę planety.

22d16h47 Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez 

tarczę planety.

23d15h09 Cień I księżyca Jowisza (lo) pojawia się na tar

czy planety.

23d16h271 księżyc Jowisza (lo) schodzi z tarczy planety.

23d17h27 Cień I księżyca Jowisza (lo) opuszcza tarczę 

planety.

24d8h Złączenie Wenus z Uranem w odl. 0.1'.

26d19h Złączenie Marsa z Uranem w odl. 0.6'.
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26d15h53 Początek przejścia II księżyca Jowisza (Europy) 
na tle tarczy planety.

26d17h49 Cień II księżyca Jowisza (Europy) pojawia się na 
tarczy planety.

27d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elonqacji 
wschodniej.

27d16d49 Koniec zakrycia III księżyca Jowisza (Ganime- 
desa) przez tarczę planety.

27d17h01 Początek zaćmienia III księżyca (Ganimedesa) 
przez cień Jowisza.

28d15h52 Koniec zaćmienia II księżyca (Europy) przez 
cień Jowisza.

30d16h10 Początek przejścia I księżyca Jowisza (lo) na tle 
tarczy planety.

30d17h04 Cień I księżyca Jowisza (lo) pojawia się na tar
czy planety.

31d16h30 Koniec zaćmienia I księżyca (lo) przez cień Jo
wisza.

Uwaga: Momenty wszystkich zjawisk podane są w 
czasie uniwersalnym UT (Greenwich). Aby otrzy
mać datę w obowiązującym w grudniu w Polsce 
„czasie zimowym” należy dodać 1 godzinę.

Opracował T. Sciężor
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OBJAŚNIENIA ZDJĘĆ NA OKŁADCE:
Zdjęcia komety Hale’ a-Boppa (C/l 995 0 1) wykonane w 1997 roku w okresie najlepszej jej widoczności 

przez polskich miłośników astronomii: Pierwsza strona okładki: Jerzego Giergielewicza 
(Szczecin) w dniu 2 kwietnia podczas 7 min. ekspozycji; Druga strona okładki: Tomasza 
Ściężora (Kraków) w dniu 30 marca podczas 30 s ekspozycji (u góry) i Janusza Wilanda 
(Warszawa) w dniu 26 kwietnia podczas 20 s ekspozycji (u dołu); Trzecia strona okładki: 
Franciszka Chodorowskiego (Kolonia Księżyno) w dniu 30 marca podczas 7 min. ekspozycji (u 
góry) i Janusza Wilanda (Warszawa) także w dniu 30 marca podczas 4 min. ekspozycji (u dołu) 
-  momenty wykonania obu zdjęć dzieli zaledwie 40 minut; Czwarta strona okładki: Janusza 
Wilanda (Warszawa) w dniu 13 kwietnia w Rozniszewie koło Warki podczas 30 s ekspozycji 
(plus doświetlenie błyskiem flesza).

U R A N I A  -  Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Redaguje kolegium: Krzysztof Ziółko
wski -  redaktor naczelny, Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska -  sekretarz redakcji. Adres redakcji: ul. Barty cka 18, 
00-716 Warszawa. Adres wydawcy: Zarząd Główny PTMA, ul. św. Tomasza 30/8,31-027 Kraków, teł 422 38 92. Nr 
konta PTMA: PKB Lublin o/Kraków 17701363-1603-11 l-KOBI-Ol. Koszt wytworzenia tego zeszytu 4,80 zł. Uranią 
rozprowadza się w ramach składki członkowskiej; w 1997 roku 50 zł. Cena poza PTMA 4,80 zł. Nr indeksu 380016.

Druk: Zakład Poligraficzny Wydawnictwa PLATAN, Kryspinów 189, 32-060 Liszki
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Czterdziestolecie wystrzelenia pierwszego 
sztucznego satelity Ziemi, które nastąpiło 4 
października 1957 roku, jest rocznicą wykry
stalizowania się nowego kierunku wiedzy okre
ślanego dziś mianem badań kosmicznych. Jest 
to interdyscyplinarna dziedzina współczesnego 
przyrodoznawstwa, która łączy -poprzez  meto
dykę badawczą opartą na wykorzystaniu tech
nik kosmicznych -  różne elementy poznawcze i 
aplikacyjne astronomii, fizyk i i nauk o Ziemi. 
Na badania kosmiczne można patrzeć jak  na 
spełnienie odwiecznych marzeń człowieka o 
opuszczeniu Ziemi i wyjściu w Kosmos, sym 
bolizowanych ciągle żywym w kulturze euro
pejskiej mitem o Dedalu i Ikarze, a także widzieć 
w nich rezultat wysiłku wielu pokoleń, zm ie
rzającego ku temu samemu celowi i rozpoczęte
go u progu czasów nowożytnych niezwykłymi 
projektami maszyn latających Leonarda da 
Vinci. W badaniach kosmicznych dostrzega się 
obecnie jeden z podstawowych mechanizmów  
postępu cywilizacyjnego świata. A le początko
wo  -  podobnie jak  w przeszłości, kiedy siłą na
pędową rozwoju techniki były głów nie wojny -  
tym, co przede wszystkim prowadziło do spe
ktakularnych osiągnięć w tziu. podboju kosm o
su, była rywalizacja między dwoma mocar
stwami -  Stanami Zjednoczonymi Ameryki 
Północnej i Związkiem Socjalistycznych Re
publik Radzieckich  -  stanowiąca istotny ele
ment rozgrywek politycznych nazywanych zi
mną wojną. Przy końcu XX stulecia, gdy dru
gie z wymienionych mocarstw przestało istnieć, 
a rywalizacja przeradza się powoli we współ
pracę, eksploracja przestrzeni kosmicznej coraz 
wyraźniej przejmuje rolę kluczowego stymula
tora wzrostu gospodarczego oraz staje się naj
bardziej płodnym obszarem narodzin nowych 
technologii i rozwoju wielu kierunków nauki. 
Spektakularnym przykładem może być rozpo
częty w tym miesiącu lot sondy Cassini do Sa
turna, w której powstaniu ma również udział 
Polska. Prezentacja tej wielkiej międzynarodo- 

^ w e j  misji kosmicznej otwiera niniejszy numer.
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K rzysztof Ziołkowski -  Warszawa

SONDOWANIE SATURNA

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

Trochę danych o Saturnie i jego 
księżycach

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

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

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

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

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

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

Ch. Huygens (Fot. NASA)

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

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

rysowany brzeg zewnętrzny, w którego po

bliżu znajduje się tzw. przerwa Enckego o 

szerokości około 325 km (porusza się w niej 

jeden z księżyców Saturna).

Ponieważ płaszczyzna równika Saturna, 

w której znajdują się pierścienie, jest nachy

lona pod kątem około 27° do płaszczyzny 

ruchu Ziemi (płaszczyzny ekliptyki), będą

cej w przybliżeniu również płaszczyzną ru

chu Saturna, więc położenie pierścieni 

względem obserwatora ziemskiego zmienia 

się w okresie obiegu planety wokół Słońca. 

Można je widzieć albo z wierzchu, albo od 

spodu, albo zupełnie z boku i wtedy zamiast 

pierścieni dostrzega się jedynie ich cień na 

tarczy planety (sytuacja taka powtarza się 

mniej więcej co 7,5 roku).

Wokół Saturna krąży co najmniej 18 księ

życów (istnienie tylu zostało dotychczas de

finitywnie stwierdzone). Jako pierwszy zo

stał odkryty największy i najjaśniejszy sate

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

gensa. Obiega on Saturna w odległości 

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

prawie kołowej orbicie położonej w 

płaszczyźnie równika planety w okresie pra

wie 16 dni. Rozmiarami przewyższa nawet 

Merkurego (promień jego globu jest równy 

2575 km) i jakojeden z niewielu satelitów w 

Układzie Słonecznym ma gęstą i masywną 

atmosferę (1,6 razy gęstszą od ziemskiej). 

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

mieszką metanu (6%) i innych węglowodo

rów, które powodują, że jest zupełnie nie

przezroczysta. O powierzchni Tytana nic 

więc nie wiadomo; przypuszcza się, że jest 

pokryta lodem i być może płynnym meta

nem.

W  XV II wieku dostrzeżone zostały przez 

G.D. Cassiniego jeszcze 4 księżyce Saturna: 

odkryty w 1671 roku otrzymał nazwę Iape- 

tus, w 1672 roku Rhea, a odkryte w 1684 

roku zostały nazwane Dione i Tetyda. Dwa

następne księżyce odkrył Friedrich Wilhelm 

Herschel (1738- 1822) w 1789 roku; noszą 

one nazwy Mimas i Enceladus. W  1848 roku 

William C. Bond (1789 - 1859) odkrył ko

lejnego satelitę, który otrzymał nazwę Hype

rion, a w 1898 roku William H. Pickering 

(1858 - 1938) odkrył szczególnie intrygują

cego, jak się okazało, satelitę nazwanego 

Phoebe. Następne odkrycie nastąpiło dopie

ro w 1966 roku: księżyc odkryty przez A. 

Dollfusa został nazwany Janus. I wreszcie 

zdjęcia wykonane przez sondy kosmiczne 

Voyager w latach 1980 i 1981 umożliwiły 

odkrycie pozostałych księżyców, którym na

dano nazwy: Pan, Atlas, Prometeusz, Pando

ra, Epimeteus, Telesto, Kalipso, Helena. 

Większość nazw księżyców Saturna to imio

na tytanów z mitologii greckiej, czyli dzieci 

i wnuków boga nieba Urana i bogini Ziemi 

Gai.

Dzięki sondom Voyager sporo wiadomo

0 tych małych obiektach (których większość 

jest z Ziemi ledwie dostrzegalna nawet przez 

największe teleskopy). Najbliższy Saturna i 

prawdopodobnie najmniejszy jego księżyc 

Pan krąży w przerwie Enckego pierścienia A 

w odległości od środka planety równej 

133583 km. Po zewnętrznym skraju tego 

pierścienia porusza się Atlas. Z kolei Prome

teusz i Pandora związane są z pierścieniem F

1 zapewne odpowiedzialne są za jego szcze

gólnie skomplikowaną strukturę; mają niere

gularne kształty, a ich rozmiary szacuje się 

odpowiednio na 150x100x70 i 110x90x60 

km1. Epimeteus i Janus obiegają Saturna po 

niemal identycznych orbitach w odległości 

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

stale są odległe od siebie o 180°; także są 

niekształtnymi bryłami, których rozmiary 

ocenia się odpowiednio na 140x110x110 i 

200x190x150 km3.

Kolejny satelita Mimas, o średnicy około 

390 km, okrąża Saturna w odległości 186 

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

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

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

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

Dotychczasowe misje

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

Sondy Pioneer 10 i 11 były poniekąd 
wstępem do jednego z najbardziej płodnych 
dotychczas przedsięwzięć w eksploracji 
przestrzeni kosmicznej jakim  była misja 
Voyager. Początkowo planowano, że będzie 
to przelot dwóch bliźniaczych sond koło Jo
wisza i Saturna, ale później okazało się, że 
jedna z nich może zbliżyć się do wszystkich 
czterech wielkich planet. Przygotowania do 
wystrzelenia obu sond rozpoczęły się w 
1972 roku, a ich start odbył się w 1977 roku: 
20 sierpnia V oyagera 2 i 5 września Voyage- 
ra 1. Obie sondy (o masie startowej 825 kg z 
czego na aparaturę naukową przypadało 105 
kg) wyposażone były przede wszystkim w 
dwie kamery telewizyjne oraz czujniki pod

czerwieni i nadfioletu, detektory plazmy i 
prom ieniow ania kosm icznego, oraz m agne
tometr.

Bliski przelot kolo Jow'isza sondy Voy
ager 1 um ożliwił następnie takie je j przejście 
w pobliżu Saturna, że zbliżyła się do najbar
dziej intrygującego spośród jego księżyców, 
Tytana, na odległość zaledwie 4500 km. Sa
mą planetę V oyager 1 minął 11 listopada
1980 roku w odległości od jej warstw pow ie
rzchniowych równej 123,9 tys. km. Przelot 
Voyagera 2 koło Saturna w dniu 25 sierpnia
1981 roku, w minimalnej odległości od po
wierzchni 100,8 tys. km, został tak zaplano
wany, żeby jego  oddziaływanie graw itacyj
ne zm ieniło trajektorię sondy w taki sposób, 
aby doszło do jej zbliżenia z Uranem w sty
czniu 1986 roku, a następnie -  po odpow ied
niej korekcie toru -  także i z Neptunem  w 
sierpniu 1989 roku. Po przejściu koło Satur
na tor V oyagera 1 został silnie odchylony od 
płaszczyzny ruchu planet, w której dotych
czas sonda się poruszała, unosząc ją  ponad tę 
płaszczyznę, czyli ku stronie północnej, pod 
kątem około 35°. V oyager 1 stale oddala się 
od Słońca z prędkością około 520 min km na 
rok. V oyager 2, po przelotach koło Urana i 
Neptuna, także oddala się od Słońca z pręd
kością około 470 min km na rok po lorze 
odchylonym  od płaszczyzny ekliptyki ku 
stronie południowej pod kątem 48°.

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

Misja Cassini

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

Sonda Cassini w hali montażowej (Fot. NASA).

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

Sonda kosmiczna Cassini jest drugim pod 
względem  wielkości obiektem m iędzyplane
tarnym wystrzelonym z Ziemi. Jej m asa w 
m om encie startu, sięgająca prawie 6 ton, tyl
ko nieznacznie ustąpiła m asie dwóch 
bliźniaczych radzieckich sond Fobos wy
strzelonych w kierunku M arsa w 1988 roku 
(m isja Fobos -  jak  pam iętamy -  zakończyła 
się jednak  niepowodzeniem). Mniej więcej 
połow ę masy startowej Cassi niego stanowi 
paliwo niezbędne do pracy silników (głów
nego i zapasowego oraz 16 m ałych silnicz- 
ków pom ocniczych) dla wprowadzenia son
dy na orbitę wokół Saturna i m anewrów pod
czas czteroletnich badań planety i jej otocze
nia. Sonda ma kształt walca o wysokości 6.8 
m i maksym alnej średnicy około 4 m. W ypo
sażona jest w trzy anteny: główną dużego 
zysku o średnicy 4 m (wykonaną we W ło
szech) i dwie m niejsze. M aksym alne tempo 
transm isji danych sięga 249 kilobitów na se
kundę. Łączność z sondą zapewniają radio
teleskopy w Australii, Hiszpanii i Kalifornii 
(przypom nijm y, że sygnał radiowy na prze
bycie odległości z Ziemi do sondy krążącej 
wokół Saturna i odwrotnie będzie potrzebo
wał od 68 do 84 minut w zależności od aktu-



264 U R A N IA 10/1997

alnej odległości między obu planetami). 
Źródłem energii elektrycznej dla zasilania 
aparatury naukowej i wszystkich urządzeń 
sondy są trzy radioizotopowe ogniwa ter
m oelektryczne, których paliwem jest pluton, 
dostarczające mocy około 675 watów. (O be
cność pierwiastka radioaktywnego na pokła
dzie sondy wywołała liczne protesty zanie
pokojonych m ożliwością skażenia atm osfe
ry w przypadku nieudanego startu; NASA 
odpowiedziała na nie dowodem bardzo m a
łego praw dopodobieństw a takiej katastrofy i 
szeroką prezentacją znaczenia i korzyści, 
które przyniesie misja.)

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

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

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

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

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

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

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

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

Konrad Rudnicki -  Kraków

CO WNIÓSŁ STAROŻYTNY RZYM DO KOSMOLOGII

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

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

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

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

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

Wszechświat jest nieograniczony wzdłuż swo
ich szlaków...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stanisław R. Brzostkiewicz -  Dąbrowa Górnicza

O MERKURYM I JEGO ZAGADKACH

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

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

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

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

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

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

także i Merkury w peryhelium - zgodnie z 

prawem Keplera - porusza się z większą 

prędkością i prędkość kątowa jego ruchu or

bitalnego jest wtedy 1,5 raza większa od 

średniej prędkości kątowej, a wszystko to 

razem przyczynia się do powstania wspo

mnianego rezonansu. Inaczej mówiąc - pla

neta wykonuje trzy obroty wokół swej osi w 

czasie dwóch obiegów dokoła Słońca, a zło

żenie tych ruchów sprawia, że tamtejsza do

ba słoneczna trwa aż 175,9 dnia ziemskiego, 

czyli 4221,6 naszych godzin. Ale to jeszcze 

nie koniec dziwów: dla obserwatora znajdu

jącego się na powierzchni globu merkuryj- 

nego Słońce - mające tam 2-3  razy większą 

średnicę pozorną niż na ziemskim niebie - 

wschodzi na wschodzie i bardzo wolno prze

suwa się w kierunku zachodnim, lecz w 

okresie przechodzenia planety przez peryhe

lium orbity nagle zatrzymuje się i zaczyna 

wędrować w kierunku przeciwnym. Trwa to 

jednak stosunkowo krótko, bo po około 8 

dniach wszystko wraca do normy i Słońce na 

niebie Merkurego znowu przesuwa się ku 

zachodowi. Zjawisko powyższe to nastę

pstwo tego, że w peryhelium kątowa pręd

kość obiegu planety jest większa od kątowej 

prędkości rotacji.

Tak więc doba słoneczna Merkurego jest 

trzykrotnie dłuższa od tamtejszej doby 

gwiazdowej i dwukrotnie dłuższa od roku 

merkuryjnego! Warto się jednak zastanowić, 

dlaczego doświadczeni obserwatorzy tak ła

two dali się wywieść w pole i na podstawie 

obserwacji doszli do mylnego wniosku o 

całkowitym wyhamowaniu rotacji tej plane

ty ? Żeby to łatwiej zrozumieć trzeba zwrócić 

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

go Merkury 6 razy obraca się wokół swej osi

i 4 razy zdąży okrążyć Słońce. Jest to okres 

zaledwie o 4,2 dnia krótszy od 3 okresów 

synodycznych, z których każdy - jak wiado

mo - trwa 115,9 ziemskiego dnia i w który 

interesująca nas planeta pokazuje pełny cykl 

faz. Każdemu zaś obserwatorowi dobrze 

wiadomo, że Merkury na ziemskim niebie 

zawsze znajduje się blisko Słońca i że najle

piej go obserwować wiosną o zmierzchu lub 

jesienią o świcie. Te przyjazne do obserwa

cji warunki powtarzają się co 347,7 dnia i 

chociaż w tym czasie Merkury nie zdąży do

konać 6 pełnych obrotów wokół osi, to jed

nak ku Ziemi zwraca niemal tę samą półkulę 

co przed rokiem, toteż obserwator dostrzega 

prawie te same utwory na jego powierzchni. 

Słowo „prawie” oznacza, że ustawienie pla

nety względem globu ziemskiego nie jest 

dokładnie takie same jak przed rokiem, ale 

dopiero po 6 latach różnica wyniesie 25,2 

dnia i dopiero wtedy na powierzchni Merku

rego można dostrzec nowe utwory. Tymcza

sem ani jeden ze znanych astronomów - jak 

to wykazały prowadzone przez nich dzienni

ki obserwacyjne - nie obserwował tej plane

ty dłużej niż 5 lat, a ponieważ działali oni w 

różnych czasach, toteż dawniejsze mapy 

Merkurego (opracowano ich około dwudzie

stu) dość znacznie różnią się między sobą. 

Oczywiście każda taka mapka wydawała się 

autorowi najlepsza i oddająca prawdziwe 

oblicze planety.

Już w ubiegłym stuleciu powierzchnia 

Merkurego wydawała się obserwatorom po

dobna do powierzchni Księżyca. Jako pier

wszy zwrócił na to uwagę niemiecki astro

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

- 1888 porównywał jasność planety z jasno

ścią ziemskiego satelity przy różnych kątach 

fazowych*. O podobieństwie powierzchni

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KRONIKA

Nowe projekty NASA

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

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

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

dziemy mogli w przyszłości coś podobnego 
powiedzieć!

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

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

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

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

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

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

K rzysztof Ziołko wski

Nietypowe miejsca na obserwatoria 
astronomiczne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska
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PORADNIK OBSERWATORA

„A s” -  bis!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Andrzej Branicki

OBSERWACJE

Obserwacje fotograficzne całkowitego 
zaćmienia Księżyca

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

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

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

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

stopniu, że światło to tłumiło by szczegóły 

na części w cieniu Ziemi.

Zdjęcia krawędzi tarczy Księżyca prze

mieszczającego się z cienia do półcienia Zie

mi, po zakończeniu fazy całkowitej zaćmie

nia, uwidaczniają jakby bardzo rozmytą i 

mało zdefiniowaną granicę między częścią

tarczy Księżyca oświetloną przez Słońca, a 

częścią znajdującą się jeszcze w cieniu Zie

mi. Rozmycie to zmniejsza się po pewnym 

czasie i granica cienia staje się bardziej ostra.

Obserwacje tego zaćmienia dały mi dużą 

satysfakcję i możliwość nowego zastosowa

nia posiadanego montażu paralaktycznego.

Zbigniew Rzepka

TO i OWO

Widoczność Wenus nad Bałtykiem

Podczas tegorocznej wyprawy na jachcie 

„Solaris” (!), po odpłynięciu od wybrzeża 

polskiego - od Świnoujścia i wyspy Wolin - 

można było podziwiać nie tylko czyste wody 

Morza Bałtyckiego, ale również wspaniale 

rozgwieżdżone niebo.

5 czerwca, w Międzynarodowym Dniu 

Ochrony Środowiska, mieliśmy okazję zo

baczyć piękny zachód Słońca, uwieczniony 

na załączonej fotografii. Wkrótce po zacho

dzie naszej Gwiazdy Dziennej, na rozjaśnio

nym jeszcze niebie (poświata na północnym 

niebie utrzymywała się praktycznie przez 

całą noc), udało się dostrzec Wenus! Biała 

planeta była widoczna do 22h54m, do wyso

kości około jednego stopnia nad horyzontem 

morskim. Jacht podówczas znajdował się na 

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

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

(niewidocznym) lądem niewielkie chmurki 

- można je zauważyć na zdjęciu zachodu 

Słońca - Wenus prawdopodobnie byłaby 

widoczna niemal do horyzontu, do powierz

chni morza.

W ciągu rejsu niejednokrotnie mieliśmy 

okazję podziwiać na wieczornym niebie 

Wenus, jednak tak znakomite warunki jak w 

dniu 5 czerwca więcej się nie powtórzyły. 

Nic zatem dziwnego, iż na lądzie niemal nie

możliwa jest widoczność Wenus prawie do 

samego horyzontu.

T. Zbigniew Dworak
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Układ Lokalny Galaktyk

Układ Lokalny Galaktyk, Lokalna Grupa 

Galaktyk - skupisko kilkudziesięciu gala

ktyk znajdujących się w najbliższym sąsie

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

nym niebie jako Droga Mleczna (w którym, 

około 2/3 promienia od centrum, na skraju 

spiralnego ramienia, jest Słońce z Układem 

Planetarnym) ma około 30 kpc średnicy - 

najbliższe galaktyki są odległe o duże kilka

dziesiąt kiloparseków. Podobnie bowiem jak 

gwiazdy - galaktyki nie występują pojedyn

czo, ale skupiają się w większe gromady, 

tworzą w przestrzeni lokalne zagęszczenia.

Średnie odległości międzygalaktyczne w 

gromadzie galaktyk w stosunku do rozmia

rów galaktyk je tworzących sąjednak mniej

sze niż odległości międzygwiazdowe w sto

sunku do rozmiarów gwiazd (pomijamy tu

taj gęste gromady kuliste gwiazd oraz centra 

galaktyk, których budowę dopiero poznaje

my; porównanie dotyczy gwiazd dysku).

Widoczna - przy dobrej pogodzie - go

łym okiem jako rozmyta mgiełka galaktyka 

M31 (Wielka Mgławica w Andromedzie) od

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

Magellana (widoczne z południowej półku

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

Rozmiar Układu Lokalnego szacuje się 

na 1 do 3 Mpc. Znajdują się w nim galaktyki 

powiązane siłami grawitacyjnymi na tyle, że 

układ jest względnie stabilny, o ujemnej cał

kowitej energii mechanicznej. W  tej skali nie 

mamy jeszcze do czynienia z ekspansją

Hubble’a! Nie jest jednak łatwo wyróżnić 

galaktyki, które z pewnością do Układu Lo

kalnego należą - po prostu nie jesteśmy w 

stanie (jeszcze) dokładnie oszacować jedno

cześnie masy, położenia i wektora prędkości 

każdej pojedynczej galaktyki (najlepiej daje 

się wyznaczyć prędkość radialna). Pozostaje 

zatem klasyfikowanie galaktyk wg ich odle

głości. Jeśli jako kryterium przynależności 

do Układu Lokalnego przyjmiemy odległość 

tylko 1 Mpc, to w kuli o tym promieniu znaj

dzie się mniej niż 100 galaktyk. Największa 

i najmasy wniejsza to cytowana już Wielka 

Mgławica w Andromedzie - trzykrotnie ma

sy wniejsza od Galaktyki (która jest druga). 

Następne to kolejno M33 (galaktyka w Trój

kącie) i Obłoki Magellana. Reszta to gala

ktyki bardzo małe (z oddali byśmy ich nawet 

nie widzieli; ich rozmiary szacuje się na oko

ło 1 procent rozmiarów galaktyki M31).

W  Układzie Lokalnym większość to pra

wie sferyczne lub eliptyczne galaktyki kar

łowate, nie ma w ogóle ogromnych galaktyk 

eliptycznych, są trzy galaktyki spiralne 

(M 31, M33 i nasza) oraz cztery nieregularne 

(dwie z nich to Obłoki Magellana). Układ 

Lokalny, jedna z mniejszych gromad (bo 

gromady liczą na ogół po około 400 gala

ktyk), jest zaledwie małą cząstką większego 

skupiska - tzw. Supergromady Lokalnej. Ta 

Supergromada koncentruje się wokół gro

mady w Pannie (która z kolei skupia się przy 

potężnej galaktyce aktywnej M87) i liczy 

około 100 gromad (1000 do 2000 galaktyk) 

w kuli o średnicy około 70 Mpc.

MSK

ASTRO-BIT
Ireneusz Włodarczyk
ul. Rewolucjonistów 15/13,42-500 BĘDZIN 
tel. (0-32) 761-29-46

Programy komputerowe, algorytmy, katalogi i inne materiały astronomiczne

KUPNO-SPRZEDAŻ
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Styczeń 1998

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

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

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

Słońce

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

Księżyc

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

Planety i Planetoidy

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

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 0h czasu uniwersalnego)

Data
1998

p
n

Bo
[']

Lo
[']

I 1 2.14 -3.01 283.16

3 1.17 -3.25 256.83

5 0 .2 0 -3.47 230.49

7 -0.77 -3.70 204.15

9 -1.73 -3.92 177.81

11 -2.69 -4.13 151.47

13 -3.64 -4.34 125.13

15 -4.58 -4.54 98.80

17 -5.52 -4.74 72.46

19 -6.44 -4.93 46.13

21 -7.35 -5.12 19.79

23 -8.25 -5.30 353.46

25 -9.13 -5.47 327.13

27 - 1 0 . 0 0 -5.64 300.80

29 -10.85 -5.79 274.46

31 -11.69 -5.95 248.13

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

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

W styczniu możemy obserwować w po
bliżu opozycji kilka planetoid:

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

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

Meteory

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

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

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

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

4d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji za
chodniej.

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

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

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

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

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

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

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

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

12d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji 
wschodniej.

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

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

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

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

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

16d11h Wenus w koniunkcji dolnej ze Słońcem.

19d23h Neptun w koniunkcji ze Słońcem.

20d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji za
chodniej.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji 
wschodniej.

28d20h Uran w koniunkcji ze Słońcem.

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

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

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

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

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

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

Opracował: T. Scięior.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(15) T o ru ń sk i -  ul. K o p ern ik a  4 2 , 8 7 -1 0 0  T o ru ń  (jest to  ró w n ież  ad res Sekcji O b se rw a to ró w  S łońca), 
te l. (0 -5 6 ) 2 2 8 -4 6
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W środowisku astronomicznym naszego kra
ju jeszcze do niedawna dominowało prze
świadczenie, że Polski nie stać na wdrażanie 
rodzimej myśli technicznej dotyczącej badań 
kosmicznych, że ewentnalne osiągnięcia w 
tym zakresie nie będą w stanie sprostać kon
kurencji, i że wobec tego nie warto rozwijać 
związanych z nimi dyscyplin, koncentrując 
wysiłki raczej na badaniach teoretycznych 
oraz opracowywaniu danych obserwacyj
nych i pomiarowych uzyskiwanych zagrani
cą. Upór, zapał, przeświadczenie o słuszno
ści wybranej drogi, a przede wszystkim 
żmudna, codzienna praca -  bez względu na 
piętrzące się niejednokrotnie trudności -  nie
licznych grup entuzjastów, doprowadziły 
jednak do tego, że dziś zbudowana w Polsce 
aparatura leci do Saturana na pokładzie son
dy Cassini w ramach jednej z najbardziej 
wyrafinowanych i kompleksowych misji kos
micznych NASA i ESA, o której była mowa 
w poprzednim numerze. Niniejszy numer 
przynosi natomiast drugi, inny przykład 
obecnego zaangażowania Polski w najnowo
cześniejsze światowe programy badań kos
micznych. Zbudowany kilka lat temu w Bo
rowcu dalmierz laserowy jest dziś ważnym 
ogniwem kilku międzynarodowych sieci sta
cji laserowych, a uzyskiwane nim dokładno
ści pomiarów należą do najlepszych. Warto 
więc poznać trochę szczegółów związanych z 
mierzeniem odległości do satelitów z centy
metrową precyzją, które zawiera wstępny ar
tykuł dra Stanisława SCHILLAKA, kierow
nika Obserwatorium Astrogeodynamiczne- 
go w Borowcu. Na okładce reprodukujemy 
kilka otrzymanych ostatnio niezwykłych ob
razów powierzchni planet jako przykład mo
żliwości współczesnych technik sondowania 
Układu Słonecznego.
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Stanisław Schillak -  Borowiec

LASEROWE POMIARY ODLEGŁOŚCI DO SATELITÓW

1. Wprowadzenie

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

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

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

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

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

2. Budowa Stacji Laserowej.

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

2.1 Laser.

Fot. 1. Budynek Stacji Laserowej w Borowcu.

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

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

2.2 Teleskop.
Teleskop jest przeznaczony do skierowa

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

Fot. 2. Promień światła dalmierza laserowego w Borowcu.

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

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

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

2.3 Elektronika pomiarowa.
System pom iarowy składa się z fotodiody 

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

LASER

Rys. 2 Teleskop dla laserowych pomiarów odległości.

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

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

nasz kanał “stop” włączyć dyskryminator 

stało-frakcyjny. Jego zadaniem jest wytwo

rzenie sygnału o stałej amplitudzie startują

cego zwykle w połowie amplitudy sygnału 

przychodzącego. Zapewnia to uniezależnie

nie się od amplitudy sygnału “stop”. Dodat

kowo instaluje się wzmacniacz i tłumik, któ

re umożliwiają uzyskanie właściwych para

metrów sygnału. Przykład rozmieszczenia 

aparatury i drogę sygnałów nadawanego i 

odbieranego przedstawiono na Rys. 3.

We wprowadzeniu zaznaczono, że licz

nik mierzy czas pomiędzy wejściem do licz

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

na odległość do satelity byłaby oczywiście 

mało dokładna z powodu opóźnień wprowa

dzanych przez kable i aparaturę i braku do

kładnie określonego punktu do którego od

noszą się nasze pomiary. Aby uniknąć tych 

błędów należy ustalić punkt odniesienia do

którego będziemy wykonywać pomiary, 

zwykle jest to nieruchomy punkt w telesko

pie znajdujący się na przecięciu obu osi ob

rotu, oraz punkt naziemny, który może być 

tarczą lub pojedynczym pryzmatem sze

ściennym umieszczonym w odległości od 

kilku kilometrów do kilku metrów, lub na

wet może być zainstalowany na teleskopie. 

Istotna jest dokładna znajomość odległości 

pomiędzy tymi punktami, która będzie sta

nowiła naszą bazę. Przed i po obserwacji sa

telity wykonujemy pomiary do punktu na

ziemnego w taki sam sposób i przy tych sa

mych nastawach jak do satelity. Sygnał od

bity tłumimy za pomocą filtrów neutralnych 

tak, aby był zbliżony do średniego sygnału 

odbitego od satelity. Różnica pomiędzy 

zmierzoną przez nas średnią (zwykle z około 

100 pomiarów), a rzeczywistą odległością 

(bazą) musi być później odjęta od wszy

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

2.4 Baza czasu.
Jak już poprzednio przedstawiono, w wy

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

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

2.5 Komputer i oprogramowanie.
W systemach laserowych ostatnio coraz 

powszechniej stosowane są komputery PC,

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

2.5.1 Programy przed-obserwacyjne
Pierwszym krokiem w wykonaniu pomia

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

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

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

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

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

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

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

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

3. W ykorzystanie wyników, stacje
i satelity.

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

O 1 2 3 4 5 6 7 8  9  MIN

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

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

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

3.1 Stacje laserowe.
Stacje laserowe dzielą się na stacje stacjo

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

I. STACJE STACJONARNE

11/1997

NR NAZWA ORGANIZACJA KRAJ
RMS
[cm]

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

1868 Komsomolsk RSA Rosja 4.3

1869 Bałchasz RSA Kazachstan brak obserw.

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

1893 Kaciveli RAS LPI Ukraina 4.3

1953 Santiago de Cuba IGA/GFZ Kuba brak obserw.

7080 Fort Davis Uniw. Teksas USA-Teksas 1.0

7090 Yarragadee NASA Australia 0.9

7105 Greenbelt NASA USA-Maryland 1.0

7109 Quincy NASA USA-Kalifornia 1.4

7110 Monument Peak NASA USA-Kalifornia 1.0

7210 Haleakala Uniw. Hawaii USA-Hawaje 1.2

7236 Wuhan Institute of Seismology Chiny 4.9

7237 Changchun Academia Sinica Chiny 3.7

7249 Pekin RISM Chiny 4.3

7308 Tokio CRL Japonia 4.3

7403 Arequipa NASA, TLRS-3 Peru 1.8

7404 Santiago NASA, TLRS-2 Chile brak obser.

7548 Cagliari Uniw. Cagliari Wtochy 4.6

7805 Metsahovi FGI Finlandia 4.5

7810 Zimmerwald Uniw. Berno Szwajcaria 3.9

7811 Borowiec CBK PAN Polska 3.1

7824 San Fernando RIA Hiszpania 4.5

7831 Helwan Uniw.Tech.Praga Egipt 3.2

7832 Riyadh NASA Arabia Saud. 2.3

7835 Grasse CERGA Francja 2.3

7836 Poczdam GFZ Niemcy 2.2

7837 Szanghai Academia Sinica Chiny 4.8

7838 Simosato JHD Japonia 2.7

7839 Graz AAS Austria 1.2

7840 Herstmonceux RGO Wlk.Brytania “ 7 . 1

7843 Orroral AUSLIG Australia 2.1

7918 Greenbelt NASA USA-Maryland 1.0

7939 Matera ASI/NASA Wtochy 4.6

8834 Wettzell IFAG Niemcy 1.8

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

TLRS-1 NASA USA Stacja przekazana Włochom (ASI)

TLRS-4 NASA USA Planowane umieszczenie w Indiach

MTLRS-1 IF AG Niemcy Planowane umieszczenie w Chinach

MTLRS-2 DUT Holandia Planowane umieszczenie w Indonezji

HTLRS JHD Japonia Tylko niskie satelity -  w-py Japońskie

PSLR AUSLIG Australia Stacja modernizowana -  Perth

FTLRS CERGA Francja Tylko niskie satelity -  Korsyka

CTLRS Academia Sinica Chiny Stacja uruchamiana

TSLRS JHD Japonia Stacja uruchamiana

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

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

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

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

3.2 Satelity laserowe.
Liczba satelitów przeznaczonych do w y

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

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

1 1/1997

NAZWA NUMER ODLEGLOŚĆ
[km] PRZEZNACZENIE ORGANIZACJA

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

STARLETTE! 7501001 850 pole grawitacyjne CNES -  Francja

LAGEOS-1! 7603901 5900 geodynamika NASA -  USA

AJISAI! 8606101 1500 geodynamika NASDA-Japonia

ETALON-1! 8900103 20000 geodynamika ZSRR

ETALON-2! 8903903 20000 geodynamika ZSRR

TOPEX/POSEIDON 9205201 1500 badania Ziemi altimetr

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

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

FIZEAU 9305501 1000 odbłyśnik FIZEAU RSA -  Rosja

STELLA! 9306102 850 pole grawitacyjne CNES -  Francja

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

GLONASS 63 9402102 20000 nawigacja RSA -  Rosja

GLONASS 67 9405003 20000 nawigacja RSA -  Rosja

RESURS 9407401 1000 badania Ziemi RSA -  Rosja

GLONASS 71 9500901 20000 nawigacja RSA -  Rosja

ERS-2 9502101 850 badania Ziemi altimetr

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

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

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

ADEOS 9604601 850 odbłyśnik RIS NASDA-Japonia

ZEYA 9788801 400 pole grawitacyjne RSA -  Rosja

! -  satelity przeznaczone wyłącznie dla obserwacji laserowych

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

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

3.3 Centra obliczeniowe.
W yniki obserwacji laserowych z w szy

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

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

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

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

stosowanie w kilku dziedzinach badaw
czych; w wyznaczaniu położenia punktów

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

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

»*• wyznaczanie centrum  masy Ziemi jako 
punktu odniesienia,

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

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

o - wyznaczanie i badanie zmian pola gra
witacyjnego Ziemi,

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

satelitów.
III. Wyznaczanie pozycji satelity: 

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

programy wymagają dokładnej orbity.
IV. Inne zastosowania:

Radosław K. Rek -  Warszawa

BURZE MAGNETYCZNE -  CZY

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

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

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

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

RZECZYWIŚCIE ZAGROŻENIE?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KRONIKA

Pochodzenie układu Ziemia -  Księżyc

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) system atyczne oddalanie się orbit oby
dwu ciał.

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

ciało uderzajqce 
o masie Marsa

Proto - Ziemia

Otoczka pyłowa — 7

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

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

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

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

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

Ryszard Gabryszewski

Czy wulkan Olympus Mons jest 
najwyższą górą Marsa?

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

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

Stanisław R. Brzostkiewicz

Mars Global Surveyor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

K rzysztof Ziotkowski

KRONIKA PTMA

XXXVI Walny Zjazd Delegatów  
Polskiego Towarzystwa Miłośników 
Astronomii

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

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

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

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

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

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

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

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

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

K.Z.

NOWOŚCI WYDAWNICZE

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

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

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

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

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

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

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

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

£  algorytmy, katalogi ul. Rewolucjonistów 15/13, 42-500
i inne materiały BĘDZIN

astronomiczne tel. (0-32) 761-29-46
KUPNO-SPRZEDAŻ e-mail: astrobit@ka.onet.pl.

mailto:astrobit@ka.onet.pl
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ko i wyczerpująco prezentującej zjawisko rzystwie Naukowym, 80-841 Gdańsk, ul. 
pływów. Za zaliczeniem pocztowym, książ- Grodzka 12. Cena 5 zl plus koszty przesyłki, 
kę można jeszcze kupić w Gdańskim Towa- Kazimierz Schilling

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

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

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

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

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

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

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

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

Piotr Flin



11/1997 URANIA 317

ELEMENTARZ URANII

Supergromady galaktyk

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

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

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

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

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

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

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

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

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Luty 1998

Słońce

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

Księżyc

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

Planety i planetoidy

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

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 0h czasu uniwersalnego)

Data
1998

P

[I
Bo

['I
Lo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

★ ★ ★

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

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

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

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

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

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

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

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

OGŁOSZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTMA

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

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

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

Uniwersytet Krakowskiego jako miejsce duchowych narodzin Mikołaja Kopernika . . . 4,00 zł

Poradnik obserwatora Meteorów  ............................................................................................. 5,00 zł

Obrotowa Mapa N ie b a ....................................................................................................................3,50 zł

Mapa Księżyca z diagramem f a z ..................................................................................................3,50 zł

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

W wypadku zamawiania wielu pozycji prosimy o kontakt, gdyż wtedy będą mniejsze opłaty poczto
we. W sprawie starych numerów Uranii prosimy o kontakt listowy. O ile pieniądze zostały wysłane 
pocztą i minęły trzy tygodnie (bądź wpłacone na konto i minęło 5 tygodni) a Zarząd nie nadesłał 
zamówionych materiałów -  prosimy o interwencję listowną.

ODDZIAŁY I SEKCJE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U R A N I A  -  M iesięcznik Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Redaguje kolegium: Krzysztof Ziółko
w sk i-red ak to r naczelny, M agdalena Sroczyńska-Kożuchowska -  sekretarz redakcji. Adres redakcji: ul. Bartycka 18, 
00-716 Warszawa. Adres wydawcy: Zarząd Główny PTMA, ul. św. Tomasza 30/8,31 -027 Kraków, tel 422 38 92. Nr 
konta PTMA: PKB Lublin o/Kraków 17701363-1603-111-KOB I-O 1. Koszt wytworzenia tego zeszytu 4,80 zł. Uranię 
rozprowadza się w ramach składki członkowskiej; w 1997 roku 50 zł. Cena poza PTMA 4,80 zł. Nr indeksu 380016.

Druk: Zakład Poligraficzny W ydawnictwa PLATAN, Kryspinów 189, 32-060 Liszki
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lak już informowaliśmy od przyszłego roku 
Urania, 2 podtytułem  Postępy Astrono
mii, stanie się organem Polskiego Towarzy
stwa Miłośników Astronomii i Polskiego To
warzystwa Astronomicznego oraz będzie się 
ukazywać jako dwumiesięcznik o 'większym 
form acie i objętości; je j redaktorem naczel
nym został prof. Andrzej WOSZCZYK z 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru
niu. Zmiany te zostały podyktowane przede 
wszystkim pragnieniem lepszego służenia 
miłośnikom astronomii w Polsce. Połączenie 
Uranii i Postępów Astronomii wynika z 
przekonania kierownietzu obu Towarzystw i 
redakcji ich pism, że zarówno sytuacja eko
nomiczna naszego kraju, jak i potencjał inte
lektualny środowiska astronomicznego, 
zmuszają do podjęcia wspólnie -wysiłku w 
dziele upowszechniania i popularyzacji 
astronomii. Likwidując dotychczasowe roz
proszenie sił i środków stwarzamy szansę 
-wzbogacenia treści i form  ich przekazywa
nia, a przecież szybki rozwój i ogromny po
stęp -wiedzy o Wszechśzoiecie, którego jeste- 
my świadkami, i w którym usiłujemy uczest
niczyć, zobowiązuje do stosowania metod i 
sposobózu jej prezentacji na najwyższym z 
możliwych poziomie. Urania jest jednym z 
najstarszych czasopism w Polsce - w tym 
roku minęło 75 lat od ukazania się pierwsze
go numeru. Łącząc 'wartości je j tradycji z 
doświadczeniem wydawanych przez minio
ne 45 lat Postępów Astronomii chcemy 
nadal - używając słów z ostatniego numeru 
Postępów - jak najlepiej służyć Czytelni
kom w rozumnym odkrywaniu zarówno 
piękna jak i tajemnic Kosmosu oraz być do
brym i mądrym przewodnikiem po świecie 
ciał niebieskich. Mamy nadzieję, że Muza 
Astronomii będzie patronować tym zamie
rzeniom.

Czytelnikom „‘Uranii'' i wszystkim 
Miłośnikom JĄstronomii 

najlepsze życzenia z okazji 
Świąt Hożego ‘Narodzenia 

i ‘Howego 199S Koku 
składa Zarząd ^{óuiny 

i 'Redakcja „Uranii"

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

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

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

Na chwilę zachowajmy w pamięci te zna
mienne kontrowersje.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

T. Zbigniew Dworak -  Kraków

DWA KSIĘŻYCE MARSA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uhonorowano astronom ów poszukujących 
bądź badających księżyce Marsa.

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

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

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

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

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

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

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

Jacek Leliw a-Kopystyński -  Warszawa

KRATERY UDERZENIOWE
Procesy fizyczne związane z ich powstawaniem  na ciałach planetarnych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wymiarów geometrycznych próbować od

czytać energię i pęd pocisku potrzebna jest 

znajomość tzw. praw skalowania, które 

można próbować ustalić w oparciu o do

świadczenia, w których masy i prędkości po

cisków są znane. Prawa skalowania pozwa

lają na ekstrapolację mikroskali laboratoryj

nej na makroskalę, w której pociskami są 

ciała o rozmiarach małych planetoid lub ko

met.

Zajmijmy się układem laboratoryjnym 

pozwalającym nadawać duże prędkości po

ciskom. Zauważmy najpierw, że pocisk z 

broni palnej ma prędkość początkową kilka

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

rząd lub nawet dwa rzędy mniejsza niż pręd

kości spadków meteorytów na powierzchnie 

planet. Czyli energia pocisku z broni palnej 

w przeliczeniu na jednostkę masy pocisku 

jest 102 - 104 razy mniejsza niż energia me

teorytu. Do nadania pociskom dużych pręd

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

cjalne układy zwane „dwustopniowymi 

działami na lekki gaz”. Początek układu, 

znajdujący się na przeciwnym końcu niż 

bombardowana tarcza stanowi komora z 

prochowym ładunkiem. Wybuch prochu na

pędza pocisk-tłok. Ten tłok porusza się w 

cylindrycznym zbiorniku-lufie (pierwszy 

stopień działa) napędzając przed sobą gaz o 

małym ciężarze cząsteczkowym („lekki 

gaz” - najlepiej wodór). W  gazie powstaje 

tak zwana fala uderzeniowa, poruszająca się

szybciej od tłoka. Fala dociera do końca lu- 

fy-zbiornika zamkniętego metalową prze

grodą o znanej wytrzymałości na rozerwanie 

przez ciśnienie. Przegroda pęka a lekki gaz 

w drugim stopniu działa (w drugiej cylindry

cznej lufie o mniejszym przekroju niż pier

wsza) nadaje dużą żądaną prędkość pocisko

wi lub układowi podstawka pocisku plus 

właściwy pocisk, który ma dolecieć do bom

bardowanej tarczy. Pocisk-tłok pierwszego 

stopnia /ostaje zatrzymany w pierwszej lu

fie. Podstawka właściwego pocisku nie mo

że dotrzeć do badanej tarczy, a więc musi 

być zatrzymana na końcu drugiej lufy lub 

powinna być tak skonstruowana aby rozle

cieć się na boki w komorze rozprężeni owej 

przed doleceniem do tarczy. Ten krótki opis 

należy uzupełnić kilkoma ważnymi szcze

gółami technicznymi: cały układ ma kilka 

metrów długości; właściwy pocisk leci do 

tarczy w warunkach niskiego ciśnienia („w 

próżni”); pocisk na trasie przelotu przecina 

wiązki światła dając układowi elektronicz

nemu sygnały o chwili przelotu, które to syg

nały pozwalają na pomiar prędkości poci

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

naprawdę znaczną energię: w doświadcze

niach nad kraterowaniem lodu H2O i lodu 

CO 2 , w których miałem przyjemność ucze

stniczyć, stalowe pociski o promieniu zale

dwie 1 mm czyli o masie 0.032 g prawie 

całkowicie rozbijały tarcze o średnicy 20 cm 

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

większej.

KRONIKA

Przedłużenie misji Galileo

Według pierwotnych planów misja Gali

leo miała się zakończyć 7 grudnia 1997 roku, 

w drugą rocznicę wejścia sondy na orbitę 

okołojowiszową i zanurzenia się próbnika

Galileo w atmosferze i warstwach powierz

chniowych Jowisza. Po 11 okrążeniach pla

nety i wielu zbliżeniach do satelitów galileu- 

szowych Jowisza sonda Galileo jest w do

brym stanie i wobec lego NASA - uzyska

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

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

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

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

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

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

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

Krzysztof Ziolkowski

Sondowania komet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

K rzysztof Ziolkowski

OBSERWACJE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

osób, które nadesłały nam raporty z obser
wacji.

Tabela 1

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

Andrej Dementjev Maisiagala
(Litwa)

E, L195, L250

Oskar Dereń Wrocław B50

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

Jarosław Dygos Czernice Borowe B30

Marcin Filipek Jerzmanowice
E, B50, B66, 

B100

Mariusz Gamracki Rzeszów B45

Sławomir Gandecki Międzyrzecz E, B50

Andrius Garbaras Varena (Litwa) E, B30, B60

Darius Gasiunas Maisiagola
(Litwa)

E, L250, B50

Katarzyna
Gniazdowska

Wyszków E, B60

Radosław Grochowski Świdnica E, B50,L70

Michał Grzyb Sosnowiec B35, L150

Marcin Jarski Obliżniak R50, L90

Wojciech Jonderko Rybnik E.B50

Krzysztof Kamiński Poznań B60

Krzysztof Kida Elbląg E, B60

Szymon Kołodziej Mielec E

Marcin Konopka Rogoźno E, B30, B60

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

Maciej Kwinta Kraków
E, R80, B50, 

B35

Gracjan Maciejewski Toruń E, B50, L90

Urszula Majewska Chełm E, B30, B40

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

Leszek Marcinek Lublin B50, M100, A75

Michał Marek Zawiercie E, B35

Adam Migulaki Jasień B60

Paweł Musialski Zabrze E, B52

Arkadiusz Olech Pruszcz Gdański
E, B30, B40, 

B50, B70

Piotr Ossowski Ostrów Wlkp.
W, B50, B60, 

L150

Mieczysław Paradowski Ludwin
E, R90, B50, 

B35

Piotr Perek Lódż R50, B35, L250

Tomasz Piotrowski Gdańsk
E, B50, B36, 

L150

Obserwator Miejscowość Użyty sprzęt

Jacek Adamik Zręcin
E, L140, L250, 

B60

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

I Jarosław Bandurowski Zabrze E, B50

| Leszek Benedyktowicz Kraków B60, L80, L110

| Andrzej Binkiewicz Kozłów E

Tomasz Celeban Lask B50

Franciszek
Chodorowski

Kolonia
Księżyno

E, R64, L110

Antoni Chrapek Pikulice E, R68, B60

Ryszard Cnota Puławy E, B60, R64

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

B50, M350, B30

Tomasz Remza Świebodzin E, B30, B50

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

Piotr Sadowski Pcim E, B50, L110

Deimantas Sidorenko Varena (Litwa) E, B30, R60

Henryk Sielewicz
Lavariskes

(Litwa)
R70.R120, B80

Michał Siwak Burzyn E, B50, L147

Andrzej Skoczewski Tarnów E, B50, R50

Jarosław Smysło Busko Zdrój E, R50

Krzysztof Socha Kolonia Piórków B80, B60, B50

Jerzy Speil Wałbrzych B50, B80

Domas Steponenas Anyksciai (Litwa) E

Jarosław Szal Głubczyce E, B50,L90

Konrad Szaruga Telatyn
E, B60, R50, 

L150

Robert Szczerba Sieradz E, R50

Maciej Szelągowski Gdańsk R50, B30

Stanisław Szumowicz Pilzno E, B50

Tomasz Ściężor Kraków E, B50, B60

Mariusz Świętnicki Zręcin B50, L250, R65

Paweł Trybus Lajsce E

Data

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

Data

Data

Data

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

Robert Włodarczyk Częstochowa
E, B40, L180, 

R50

Przemysław Żołądek N. Dwór 
Mazowiecki

R50

Tomasz Żywczak Kraków
E, B35, B100, 

C200, R70, L80, 
R50, M180, R48

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

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

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

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

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

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

Dopasowano otrzym ane zależności do 
klasycznej formuły:



344 URANIA 12/1997

in = H(0) + 51ogA + 2.5u log /■ 

gdzie:

m - jasność obserwowana,

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

i 1 j.a. od Ziemi),

A - odległość od Ziemi, 

r - odległość od Słońca, 

ii - czynnik określający aktywność kome

t y .
otrzymaliśmy:

Przed 25 grudnia:

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

Między 25 grudnia a 27 stycznia:

H( 0) = 0.7111 ± 0.3m, 

n = 2.0 ±0.5.

Między 27 stycznia a 1 kwietnia (peryhe- 

lium):

H( 0) = -0.6"’ ± 0 .1m,

/7 = 6.1 ±0.2.

Po 1 kwietnia (po peryhelium):

H( 0) = -0.6"’ ± 0. lm,

/i = 5.1 ±0.5.

Jak widać, aktywność komety reprezen

towana przez czynnik n, po 25 grudnia rze

czywiście spadła. Co jednak ważniejsze, 

zmalała jasność absolutna jądra. Ponieważ 

niemożliwy jest spadek średnicy jądra, ozna

cza to, że zmalało jego albedo, czyli na po

wierzchni jądra „wyłączył się” jakiś gejzer 

świeżej materii. Na szczęście w miesiąc 

później, to albo inne źródło materii odrodzi

ło się ze zdwojoną energią.

Oznacza to, że kometa Hale’a-Boppa by

ła obiektem o bardzo jasnym jądrze. W  rze

czywistości wartość -0.6m oznacza kometę o 

jednym z najjaśniejszych jąder w historii! 

Przypominamy, że czynnik n dla większości 

komet przyjmuje się równy od 4.0 do 6.0, tak 

więc n = 6 wskazuje na kometę aktywną. Jest 

to zgodne z faktem istnienia wyraźnej skła

dowej pyłowej warkocza. Średnicę jądra 

określono na około 45 km, czyli wręcz ol

brzymią! Jest to kometa o największym w

historii znanym jądrze (zwykle jądra kome- 

tarne mają średnice poniżej 10 km).

Pomiar średnicy kątowej głowy komety 

jest dla obserwatora zawsze zadaniem trud

nym, zależnym m.in. od warunków obser

wacyjnych, pogody, czułości oka itd. W 

przypadku komety Hale’a-Boppa, podobnie 

jak dla komety Hyakutake możemy wyko

rzystać dużą ilość materiału obserwacyj

nego, co pozwala nam na określenie maksy

malnej widzianej średnicy komety. Jeżeli 

poprowadzi się obwiednią pomiarów średni

cy komety, otrzymamy zmiany maksymal

nej obserwowanej średnicy w czasie (rys. 

2a). Dla większości obserwatorów średnica 

głowy osiągnęła 30’. Część osób podawała 

średnicę maksymalną równą ok. 80’. Jednak 

wydaje się, że zapominali oni o tym, że po

miaru średnicy głowy wykonuje się prowa

dząc miarkę przez jądro komety prostopadle

o

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

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

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

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

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

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

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

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

T. Ściężor

W yniki konkursu
„W akacyjne Zdjęcie Nieba 1997”

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

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

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

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

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

D om inik Pasternak (N iepołom ice) 15 zdjęć 

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

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

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

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

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

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

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

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

krzyszio t W ioikicw kv II nagroda ( iwiazdozbiór kasiopei

/

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

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

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

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

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

Redakcja

Z KORESPONDENCJI

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

M aciej Bzowski

❖ ❖ ❖

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

Eugeniusz Graczyk

❖ ❖ ❖

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

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

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

Jacek Uniwersał

Redakcja Uranii bardzo przeprasza za te 
wszystkie błędy i uchybienia!

ELEMENTARZ URANII

W szechśw iat

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

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

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

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

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

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

wości) było sensowne musimy rozważać 

bardzo duże skale, bo jak wiadomo (choćby 

z poprzednich odcinków Elementarza) w 

małych skalach mamy do czynienia z mate

rią skupioną w różne struktury w różnych 

skalach.

Silnym argumentem na korzyść jedno

rodności Wszechświata w dużych skalach 

(dostatecznie odległego, a więc starego; ta

kiego, jakim był blisko swych początków) 

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

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

(inaczej szczątkowe lub reliktowe). Całe 

niebo świeci jak ciało doskonale czarne o 

temperaturze 2,735 K. Co więcej świecenie 

to jest niemal idealnie izotropowe (ostatnie 

pomiary wykazały to z dokładnością do 

ułamka procenta) drobne dipolowe odstę

pstwo wynika wyłącznie z ruchu Ziemi 

względem inercjalnego układu odniesienia.

Standardowy model ewolucji Wszech

świata przyjmuje, że kilkanaście miliardów 

lat temu cały Wszechświat był tak mały, go

rący i gęsty, że znane prawa fizyki nie są w 

stanie go opisać; w wyniku tzw. Wielkiego 

Wybuchu Wszechświat zaczął się rozsze

rzać (co trwa do dziś) i jak każdy rozprężany 

ośrodek - stygnąć (jako całość). Z początko

wej „zupy kwarkowo-gluonowej” tworzyły 

się najpierw ciężkie cząstki - hadrony (era 

hadronowa), potem powstawały leptony (era 

leptonowa). Wszechświat - prawie jedno

rodnie wypełniony promieniowaniem i zjo- 

nizowanym gazem - rozszerzając się stygł - 

mogły już powstawać atomy. Obrazowo mó

wi się, że materia zaczęła „oddzielać się” od 

promieniowania (początkowo nieustannie 

fotony zmieniały się w masę, masa anihilo- 

wała przeobrażając się w fotony itd.); fotony 

coraz swobodniej poruszały się. Było to pod 

koniec tzw. ery promieniowania, gdy głów

na część gęstości energii Wszechświata za

warta była właśnie w promieniowaniu. Obe

cna faza ewolucji Wszechświata to era mate

rii - zaczęła się około sto tysięcy lat po Wiel

kim Wybuchu. Fluktuacje gęstości materii 

doprowadziły do powstawania galaktyk, 

gromad galaktyk, gwiazd - nie jest jednak 

do dziś znany szczegółowo proces, w jakim 

one się tworzyły. Natomiast promieniowa

nie elektromagnetyczne jednorodnie wypeł

nia coraz to większą przestrzeń, stygnie i 

tym samym fotony, które we wczesnych go

rących etapach ewolucji Wszechświata nio

sły wiele energii (w erze leptonowej były to 

głównie kwanty gamma) są obecnie fotonami 

bardzo niskoenergetycznymi, z maksimum w 

dziedzinie mikrofal (długość około 1 mm; jak 

ciało czarne o temperaturze 2,735 K).

Model standardowy dobrze tłumaczy nie 

tylko ucieczkę galaktyk i izotropowe pro

mieniowanie tła, ale także dobrze odtwarza 

stosunek liczby atomów wodoru do helu we 

Wszechświecie.

MSK

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

Słońce

W punkcie równonocy wiosennej znaj

dzie się w tym roku 20 marca o 19h56m. 

Punkt ten nosi nazwę „punktu Barana” (za

czyna się od niego zodiakalny znak Barana) 

i spełnia dość ważną rolę w astronomii: od

Marzec 1998

niego mierzy się na niebie współrzędne ką

towe: rektascensję i długość ekliptyczną. 

Chwilę, w której Słońce znajduje się w pun

kcie Barana, uważamy za początek wiosny 

astronomicznej.

W ciągu marca dnia przybywa równo o 

dwie godziny: w Warszawie 1 marca Słońce



12/1997 URANIA 351

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

Księżyc

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

Planety i planetoidy

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

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

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

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

Data P Bo Lo
1998 Cl ['] n

III 1 -21.49 -7.22 226.25

3 -21.98 -7.24 199.91

5 -22.45 -7.25 173.56

7 -22.89 -7.25 147.21

9 -23.31 -7.24 120.86

11 -23.70 -7.23 94.50

13 -24.07 -7.20 68.15

15 -24.40 -7.17 41.79

17 -24.71 -7.13 15.42

19 -25.00 -7.08 349.06

21 -25.25 -7.02 322.69

23 -25.48 -6.95 296.32

25 -25.68 -6.88 269.95

27 -25.86 -6.79 243.58

29 -26.00 -6.70 217.20

III 31 -26.12 -6.60 190.82

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

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

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

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

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

13d Pluton nieruchomy w rektascensji.

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

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

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

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

" i inne m ateriały B Ę D Z IN
astronom iczne tel. (0-32) 761-29-46

K U PN O -S PR Z E D A Z e-mail: astrobit@ ka.onet.pl.

mailto:astrobit@ka.onet.pl
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23d17h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 3 '.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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