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KRAKÓW 19'51: 

Pismo zalecone reskryptem Minister stwa Oświaty z dnia 20/X 1950 roku 
Nr Oc-506/50 jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielsikch . 

.JOZEF WITKOWSKI 

WĘDROWKA BIEGUNOW ZIEMI 
W OŚWIETLENIU NOWOCZESNYCH BADAŃ 

Klasyczna teoria ruchu obrotowego Ziemi wychodziła z za
łożenia sztywności ciała Ziemi. Teoria ta doprowadziła do wy
jaśnienia i matematycznego ujęcia astronomicznie stwierdzo
nych osobliwości ruchu obrotowego Ziemi, a mianowicie pre
cesji i nutacji. Fostępy geofizyki w 19. stuleciu skłoniły teo
retyków do rozpatrzenia problemów precesji i nutacji w zało
żeniu, że Ziemia posiada ciekłe jądro. W wyniku przeszło 
70-letnich badań stwierdzono (O p p e n h e i m, P o i n c a re), 
że zjawiska precesyjne mają w tym wypadku ten sam przebieg 
jak i dla Ziemi sztywnej. Nie było więc powodu modyfikacji 
klasycznej teorii. Wykrycie swobodnej nutacji osi ziemskiej 
o okresie 430-dniowym pociągnęło za sobą jednak lmnieczność 
nieznacznej zmiany klasycznego modelu przez założenie, że 
Ziemia jako całość posiada elastyczność stali. 

Klasyczna teoria ruchu obrotowego Ziemi, całkowicie za
dawalająca z punktu widzenia astronomicznego, nie daje odpo
wiedzi na jedno z najważniejszych pytań geofizyki. Geolo
giczne badania stwierdziły wszak, że bieguny ziemskie nie są 
związane w sposób stały ze skorupą Ziemi i że odbyły w ciągu 
epok geologicznych dalekie wędrówki po powierzchni Ziemi. 
Taki fakt, jak istnienie potężnych pokładów węgla z okresu 
wczesnego Carbonu w okolicach Spitzbergenu, świadczy o tym, 
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iż okolice obecnego bieguna północnego leżały w tej odległej 
epoce w równikowej strefie deszczowej, tj. że ówczesny biegun 
północny zajmował wówczas położenie bliskie do obecnego 
równika. 

Próby wyjaśnienia tego zjawiska w oparciu o mechanikę 
(T h o m s o n, D a r w i n , S c h i a p a r e 11 i) przez geologiczne 
przemieszczenia mas nie wytrzymują jednak krytyki ilościo
wej. Pierwsze właściwe podejście do zagadnienia wędrówki 
biegunów dał M. M i l a n k o w i t c h. 

Teoria Milankowitcha wychodzi z geofizycznie przyjętych 
założeń, mianowicie z pojęcia izostazji 1). Z punktu widzenia 
stanu fizycznego Ziemię należy zaliczać do ciał fluidalnych, tj. 
zachowujących się jako ciało sztywne w stosunku do sił krótko
trwałych, natomiast jako ciało ciekłe w stosunku do sił długo 
nań działających. Milankowitch wprowadza "izostatyczną sko
rupę" oraz "fluidalne jądro". Model Ziemi według Milanko
witcha przedstawia się następująco. 

Ziemia jako całość jest ciałem fluidalnym, ulegającym 
działaniu sił długo-trwających, otoczonym stałą, elastyczną 
skorupą, pływającą na podłożu fluidalnym przy zachowaniu 
prawa równowagi hydrostatycznej. 

Na skutek asymetrii w rozkładzie mas ziemskich powstają 
siły powodujące ruch biegunów na powierzchni Ziemi. 

Na podstawie swej teorii Milankowitch przeprowadza ra
chunki dotyczące toru bieguna Ziemi, przyczym wychodzi z te
raźniejszej struktury skorupy ziemskiej. Dla uproszczenia "v.;y
gładza" nierówności powierzchni Ziemi. Rachunki te wyka
zują, że w bardzo odległych czasach, matematycznie w t= mi
nus nieskończoność, biegun północny leżał na Pacyfiku w po
bliżu wysp Hawajskich (.~= + 20°, A.= 168° W). Było to poło
żenie równowagi niestałej, która mogła być łatwo zakłócona. 

1) Nazwa izostazja została wprowadzona przez C. E. D u t t o n a, 
a jako pojęcie przez P rat t a, geofizyka amerykańskiego. Służy ona do 
oznaczenia pewnego wyobrażenia o hipotetycznej budowie Ziemi. W hi
potezie izostazji przyjmuje się, że w głębokości około 115 km istnieje 
powierzchnia równowagi, która otacza płynne wnętrze Ziemi. W równych 
głębokościach pod tą powierzchnią są ciśnienia i gęstości równe, a ponad 
nią na równych wysokościach gęstości i ciśnienia są nierówne. Można 
sobie wyobrazić skorupę ziemską jako złożoną z szeregu pionowych słu
pów, spoczywających na powierzchni równowagi. Jeżeli ciężar pewnego 
słupa wzrasta, np. skutkiem osadzania się mas, a ciężar innego maleje 
skutkiem denudacji, to pierwszy słup się obniża i zgniata płynną masę 
wnętrza, która podpływa pod słup lżejszy, który się podnosi. W ten spo
sób z biegiem czasu powoli ustala się stan równowagi. Fakty potwier
dzają tę hipotezę. Masywy górskie wykazują defekty mas a oceany 
nadwyżkę. 
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Nieznaczne odchylenie od tego położenia wymagało jednak 
bardzo długiego cz~su, gdyż siła odchylająca była tu niezmier
nie mała. Dopiero po oddaleniu się o kilka stopni od pierwot
nego swego położenia ruch bieguna doznał przyspieszenia. Bie
gun przemieszczał się początkowo w kierunku wschodnim, 
potem zaś odchylając się w lewo od kierunku ruchu skierował 
:się ku północy (na obecnej mapie Ziemi). Maksimum prędkości 
.został'o osiągnięte na szerokości + 64°. Prędkość od tej chwili 
uległa zmniejszeniu, najpierw nieznacznie, potem ooraz prędzej. 
Biegun przeszedł zachodnio-północny skrawek kontynentu ame
rykańskiego, aby zająć obecne swe położenie. Ruch ten będzie 
się odbywał nadal, dążąc do końcowego swego położenia, w po
bliżu ujścia Peczory (': = + 65°, A= 49° E). Obliczenie czaso
wego przebiegu zjawiska natrafia na duże trudnrości. Milan
kowitch podaje granice od 5 do 30 milionów lat. Dla obserwa
tora umieszc21onego poza Ziemią przemieszczenie biegunów 
odbywa się tak, że oś Ziemi nie zmienia swej orientacji w prze
strzeni, tj. w odniesieniu do gwiazd, natomiast skorupa Ziemi 
przemieszcza się na płynnym jądrze tak, że biegun osi ziem
skiej opisuje na powierzchni Ziemi wspomnianą drogę. 

Milankowitch przeprowadza swe rachunki w oparciu o obec
ną konfigurację kontynentów i to jest słabą stroną jego do-
ciekań. . 

W najnowszej swej pracy W. Z a r d e t z k y uzupełnia te 
braki i przeprowadza rachunki dla dwóch kolejnych hipotez. 
Pierwsza dotyczy stadium tzw. pangei, tj. pierwotnego bloku 
kontynentów, co miało miejsce w okresie powstawania skorupy 
ziemskiej. W drugiej hipotezie rozpatruje on stan przejściowy 
pomiędzy pangeą a obecnym rozkładem kontynentów. Pangea, 
na podstawie poprzednich badań autora, mieśoiła się po jednej 
stronie globu ziemskiego i składała się z lekkiego Sialu 2), pły
wającego w substracie gęstszej Simy 3). Sima utworzyła też 
dno przyszłego Pacyfiku; gęstość jej różniła się nieznacznie 
od gęstości płym.nej Simy, wskutek czego dno tworzył!O blok 
głębiej pogrążony niż blok pangei. 

W ten sposób już przy samym procesie tworzenia się sko
rupy Ziemi powstały w niej warunki asymetrii, która według 
Milankowitcha jest przyczyną ślizgania się skorupy po fluidal
nym jądrze. Zardetzky śledzi rachunkowo drogę bieguna 
w okresie pangei. Po rozpadnięciu się pangei Stary Świat za
czął oddalać się w kierunku wschodnim. Dalsze rachunki są 

2) Sial jest to warstwa z przewagą pierwiastków krzemu (Silicium) 
glinu (Aluminium). 

3) Sima jest warstwa z przewagą pierwiastków krzemu i Magnezu. 
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już prowadwne dla tego nowego stanu skorupy ziemskiej. 
Zardetzky jest w stanie wytłumaczyć kierunek przemieszcza
nia się bieguna, tj. kierunek Pacyfik-Arktyka. Opiera się on 
na swej hipotezie powstania dna Pacyfiku, jako składającegO> 
się z materiałów bardziej gęstych niż te, które weszły w skład 
kontynentów. Powołując się na hipotezę F a y e'a, że stygnięcie 
dna mórz odbywało się szybciej i sięgało głębiej niż konty
nentów, oblicza on prawdopodobne grubości podłoża Pacyfiku 
a stąd i wielkość pary sił, działających na skorupę i powodu
jących przemieszczanie się bieguna w kierunku Arktyki. Wyniki 
otrzymane przez Zardetzkiego są w ogólnych zarysach zgodn 
z danymi geologicznymi. 

JAN GADOMSKI 

PLANETOIDY 

Już K e p l er (1571-1630), ów pionier badań układu pla
netarnego, zwrócił uwagę na obszerną lukę rozpościerającą się 
pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza. Z góry należało oczekiwać, 
że jeśli po tych przestrzeniach krąży dokoła Słońca jakaś nie
znana planeta, to musi być niepokaźna i mało masywna, gdyż 
inaczej nie uszłaby uwagi obserwatorów oraz astronomów obli
czających orbity planet i komet z uwzględnieniem przyciąga
nia ciał przez nich mijanych. 

Dopiero półtora wieku później zainteresowano się bliżej tym 
zagadnieniem. Założono nawet specjalne towarzystwo złożone 
z astronomów różnych krajów, które miało zorganizować za
krojone na szeroką skalę systematyczne poszukiwania niezna
nego ciała niebieskiego. Nim pokonano trudności organizacyjne 
i zapoczątkowano obserwacje, Giuseppe P i a z z i (1746-1826), 
dyrektor obserwatorium w Palermo, nienależący do tego to
warzystwa, odkrył w pierwszym dniu XIX stulecia (1. I. 1801) 
w gwiazdozbiorze Byka jakiś nieznany obiekt niebieski 8-mej 
wielkości gwiazdowej, który wkrótce wskutek szybkiego jego 
ruchu na tle gwiazd uznał za nieznaną planetę, nadając jej 
nazwę Ceres (l)*). Następnie śledził jej ruchy w ciągu 6-ciu 
tygodni, korzystając z pogodnych nocy tak częstych w sycy
lijskim bezchmurnym klimacie. Nim jednak zdążył o odkryciu 
zawiadomić innych astronomów, obserwacje musiał przerwac 
z powodu ciężkiej choroby. Zresztą w owych czasach połącze
nia pocztowe pomiędzy poszczególnymi krajami nie były zbyt 

*) Przyjął się zwyczaj, że obok nazwy planety wypisuje się w na
wiasie jej numer porządkowy. 
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szybkie, gdyż były obsługiwane konnymi dyliżansami, które 
nieraz po upływie wielu tygodni dostarczały listy do odległego 
miejsca przeznaczenia. Tak więc szczęśliwie odkryta planeta, 
<Oczekiwana przez kilka pokoleń astronomów, zaginęła wkrótce 
wśród tłumu innych gwiazd zalegających ekliptykę, ów utarty 
:szlak planet. 

Ponowne odszukanie Cerery, tym razem przy pomocy ra
-chunku, po upływie pół roku, zawdzięczamy genialnemu G a u s
:s o w i (1777-1855), który w tym celu stworzył specjalny tok 
obliczeń, w następnych latach rozwinięty przez siebie w uży
waną do dziś dnia doskonałą metodę obliczania orbit ciał nie
bieskich. Wyznaczył on orbitę zaginionej planety na podstawie 
<>bserwacyj Piazzi'ego, wskazując na niebie miejsca, poprzez 
które winna ona biec. Przed upływem roku odkryto ponownie 
planetę i to w pobliżu miejsca wskazanego rachunkiem. Ceres 
okrążała Słońce po elipsie w pobliżu płaszczyzny ekliptyki 
w odległości prawie dwa razy większej, niż Mars. 

Niemałą sensacją astronomiczną było odszukanie w marcu 
1802 r. przez O l b er s a (1759-1840) w Bremie drugiej po
dobnej planety, nazwanej Fallas (2). I ona przemierzała swój 
:szlak okołosłoneczny pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza. 
W r. 1804 H ar d i n g odkrywa Juno (3), w r. 1807 Olbers 
Westę (4). Obliczenia orbit trzech pierwszych planet wykazały, 
że drogi ich przecinają się w tym samym niemal punkcie nieba, 
oeo nasunęło myśl, że mamy tu do czynienia z produktami roz
padu jednej większej planety i że należy oczekiwać odkrycia 
<dalszych jej okruchów. 

Upłynęło jednak lat 37 nim w grudniu 1845 r. zasygnalizo
wano odkrycie piątej z kolei małej planety: Astraea (5). Odtąd 
"kryzys odkrywczy" najwidoczniej minął, gdyż wykrywanie 
tych drobnych i niepokaźnych ciał niebieskich, nazwanych 
p l a n e t o i d a m i, trwa bez przerwy po dzień dzisiejszy. 
W owych czasach odkrycie nowej planetoidy nie było bynaj
mniej sprawą łatwą, bowiem, wobec braku dokładnych map 
nieba, trzeba było rysować z precyzją przez lunetę jakiś wy
brany dowolnie odcinek pasa ekliptyki, powtarzać taki szkic 
.systematycznie przez wiele nocy, by wreszcie przez szczegó
łowe porównanie ze sobą rysunków odszukać na nich nową 
planetoidę. Przeciętnie rok czasu takich mozolnych obserwacyj 
wymagało odkrycie jednej planety. 

Ogromne ożywienie w tej dziedzinie nastąpiło w r. 1891, 
-gdy zastosowano do poszukiwań fotografię, automatyzując nie
jako pracę odkrywczą. Jest kilka metod wykrywania przy 
pomocy fotografii tego drobiazgu niebieskiego. Nowych pla
netoid odnajdujemy tym więcej, im większych do badań uży-
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warny narzędzi. Jeden z najprostszych sposobów to długocza
sowe, parogodzinne fotografowanie tej samej okolicy pasa 
ekliptyki, oczywiście przy użyciu przyrządu zegarowego, pro
wadzącego kamerę za ruchem pozornym sklepienia niebieskiego. 
Na zdjęciu takim gwiazdy tła nieba widoczne są w postaci 
punktów, planetoida zaś daje subtelną kreskę skierowaną 
w kierunku jej ruchu, jaki nastąpił w czasie naświetlania kliszy. 

Długoczasowe (3-godzinne) zdjęcie pewnej okolicy pasa ekliptyki. W foto
grafowanej okolicy nieba znajdowała się w czasie dokonywania zdjęcia 
planetoida; przesunęła się ona w stosunku do sąsiednich gwiazd w ciągu 

naświetlania kliszy i wyszła na fotografii jako kreska. 

Odkrycia na tym polu wzmogły się w ostatnich dziesiątkach 
lat tak wycl:1b:.c, że np. w r. 1934 ofic,j..Une katalogi planetoid 
powiększyły się o 362 numerów porządkowych, innymi słowy 
w roku tym odkrywano przeciętnie jedną nową planetoidę 
dziennie. Dziś znamy już w sumie około l 600 tych ciał, wałę
sających się pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza. Obliczenie ich 
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dróg w przestrzeni z uwzględnieniem zakłóceń ruchu ze strony 
planet sąsiednich lmsztuje wiele pracy astronomów, których 
drobna garstka i tak nie może podołać olbrzymiej ilości pro
blemów, jakie niesie nam wszechświat. Tylko nieliczni z nich 
skupiają swoje zai:nteresowania na systemie planetarnym, 
a jeszcze mniejsza liczba poświęca się żmudnym rachunkom 
obliczania szlaków tych drobnych ciał, które po paru miesią
cach obserwowalności w sąs,iedztwie przeciwstawienia wzglę
dem Słońca wymykają się na kilka lat poza zasięg dużych 
współczesnych narzędzi. 

Planetoidy tworzą - jak zobaczymy - pewne grupy po
krewne pod względem orbit, dla których można obliczać ma
sowo zakłócenia ruchu. Należy tu nadmienić, że wiele z odkry
tych, lecz następnie zaniedbanych przez obserwatorów i rach
mistrzów planetoid, zanurzyło się z powrotem w mroczne prze
strzenie międzyplanetarne, by kiedyś po latach stać się ponow
nie tematem odkryda. 

Zadziwiająca jest ilość tych okruchów niebieskich oceniana 
na kilkadziesiąt tysięcy sztuk. Wyobraźmy sobie kłopoty astro
nomów w tej dziedzinie np. za lat 100, gdy będzie znanych np. 
15 000 planetoid. 

Wszystkie te ciała obiegają Słońce dokoła w przeciągu kilku 
lat po elipsach, których płaszczyzny leżą w pobliżu ekliptyki. 
Bardzo duży wpływ na ich ruchy ma sąsiednia planeta-olbrzym 
Jowisz o masie 2 112 razy większej od sumy mas wszystkich 
planet pozostałych. Gdy jakaś planetoida przebiega w pobliżu 
masywnego jego globu, zniekształca pod wpływem jego przy
ciągania swój tor. W rezultacie z biegiem czasu Jowisz "wy
miata" z pewnych pasów przestrzeni te ciała, wskutek czego 
grupują się one w 8 pierścieni, oddzielonych od siebie pustymi 
lukami, pozbawionymi planetoid. Luki te powstają w tych 
średnich odległościach od Słońca, w których planetoidy miałyby 
taki okres obiegu p, że oznaczając przez P okres obiegu Jo
wisza, byłoby p/P= 1 /3, 3/s, 2/s, 3 /7 ... Całość zjawiska przy
pomina do pewnego stopnia pierścienie Saturna, tylko kilka 
tysięcy razy ro'zleglejsze i niezwykle rozrzedzone. 

Niektóre planetoidy wkraczają do wnętrza orbit planet są
siednich. Np. Hidalgo (944) przebywa przeważnie poza orb~tą 
Jowisza (połowa wielkiej osi Hidalgo a wynosi 5.79 jedn. 
astron., gdy dla Jowisza mamy tylko a= 5.20 j. a.). Ponieważ 
posiada silnie spłaszczoną orbitę o mimośrodzie 0.65, przeto 
w punkcie odsłonecznym swej drogi osiąga średnią odległość 
Saturna od Słońca. Jak to niżej wyłożymy, Hidalgo jest aktual
nym kandydatem na przeistoczenie się w przyszłości na nowy 
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księżyc Jowisza lub Saturna. Na jedno okrążenie Słońca zużywa 
ta planetoida 13 lat. Przeciwne ekstremum stanowi godna ze 
wszech miar uwagi drobna planetka Eros (433), którego połowa 
wielkiej osi orbity a liczy tylko 1.46 j. a., co powoduje, że już po 
upływie l. 76 lat jest on gotów z jednym obiegiem dokoła Słońca. 
Eros przebywa przeważnie wewnątrz orbity Marsa (a = 1.52 
j. a.), przy czym w punkcie przysłonecznym swej drogi pod
chodzi blisko orbity ziemskiej. To wielkie w porównaniu z in-

p/P a p/P a p/ P a 
1/ 4 2.0641 3/ 8 2.7047 3/ 5 3.7000 
3/ 10 2.3308 215 2.8236 2/ 3 3.9692 
1/3 2.5004 3/ 7 2.9565 3/ 4 4.2934 

1/ 2 3.2765 111 s. 2011 

30 

lO 

14 1.5 16 
40 

17 18 19 20 21 

30 30 

20 20 

l III li d lilii. d lilii III L .ll.idl., l 

lO lO 

·r. 26 27 ?8 2.9 30 31 32 33 34 15 
36 ['o 

1 .. 111 .. 
i i ' i i ' i i i i i 

l" 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

','f" 
l !! l 

'•'' i' i i i i ' i ' i ' 4.7 48 49 s o 51 52 53 54 55 56 57 58 

(wedl. Marshall'a) 

Rys. l. - Zależność między ilością małych planet o danej średniej odle
głości od Słońca a, a tą odległo.§cią. Na osi poziomej podano polowy 
wielkich osi a, na osi pionowej ilości planetek. U góry rysunku wypi
sano wartości a, dla których czas obiegu planetki p ma się do czasu 
obiegu Jowisza P jak l : 3, 3 : 8, 2: 5i 3 : 7i l : 2 ... Widać wyraźnie, że 

dla tych a istnieją luki w pierścieniu planetoid. 
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nymi planetami zbliżanie się do Ziemi powoduje, że korzystne 
opozycje Erosa stanowią doskonałą okazję do wyznaczenia dłu
gości jednostki astronomicznej, stanowiącej jakby metr w po
miarach odległości w systemie słonecznym. 

Warto tu jeszcze wspomnieć o trzech "egzotycznych" pla
netoidach: Apollo, Adonis i Hermes, które figurują w śwież
szych katalogach, lecz bez numerów porządkowych, gdyż tylko 
raz przewinęły się poprzez ziemskie niebo i niewiadomo, kiedy 
się je znów uda zaobserwować. Najosobliwszy z nich jest lili
puci Hermes, który obiega Słońce w rekordowo krótkim czasie, 
bo raz na 1.47 lat (a = 1.29 j. a.). W perihelium wkracza 
on głęboko we wnętrze orbity planety Wenus, w afelium 
zaś wybiega daleko poza orbitę Marsa. W wądrówce tej - co 
nas szczególnie interesuje - dwukrotnie krzyżuje prawie do
kładnie tor Ziemi, stąd nie jest wykluczone, że stanie się kiedyś 
naszym drugim miniaturowym satelitą. 

Wszystkie planetoidy obiegają Słońce ruchem prostym (jak 
planety) po elipsach, które, średnio biorąc, są o wiele więcej 
spłaszczone (e= 0.15), niż tory planet, natomiast mniej wy
dłużone, niż drogi większości komet. Na jeden obieg Słońca 
zużywają przeważnie 4-5 lat. Płaszczyzny ich orbit niewiele 
odbiegają od płaszczyzny ekliptyki (średnio o 10"). Wszystkie 
te elipsy posiadają jedno wspólne ognisko w Słońcu. 

Jeżeli mówimy o osobliwych planetoidach, wyłamujących 
się z tłumu towarzyszek, to nie można pominąć Troja ń
czy k ó w. Są to ciała, które obiegają Słońce w tej samej mniej
więcej odległości co Jowisz (a= 5.20 j. a.) i- co za tym idzie
także w tym samym czasie (12 lat). Zarezerwowano dla nich 
imiona homerawskich bohaterów spod Troi. Zgodnie z pra
wami mechaniki nieba ulokowane one zostały przez siły gra
witacyjne Słońca i J,owisza w obu wierzchołkach trójkątów 
równobocznych, jakie można zbudować w płaszczyźnie orbity 
Jowisza w oparciu się o linię prostą: Słońce--Jowisz. Takie 
ustawienie Trojańczyków jest piękną ilustracją pewnego szcze
gólnego przypadku ,,problemu trzech ciał", przypadku prze
widzianego teoretycznie jeszcze przez L a gr e n g e' a w końcu 
XVIII wieku, a więc na długo przed wykryciem pierwszych 
Trojańczyków. Mamy tu w rezultacie jakby orszak małych 
planet związanych najwidoczniej z Jowiszem. W awangardzie 
biegną Grecy: Achilles (588), Hektor (624), Agamemnon (911), 
Odyseusz (1143), Ajaks (1404) i Diomedes (1437), w ariergar
dzie natomiast nadążają Troja11czycy: Patroklus (617), Nestor 
(659), Priam (884), Eneasz (1172), Anchizes (1173) i Troilus 
(1208). W praktyce cezywiAcie nie odbywa się wszystko tak 
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idealnie, jak opisaliśmy. Pod zakłócającym wpływem przycią
gania planet pobliskich, przede wszystkim masywnego Saturna, 
Trojańczycy obiegają dodatkowo wierzchołki wspomnianych 
trójkątów, oscylując dokoła nich. 

Z okazji Trojańczyków warto tu jeszcze wspomnieć o zew
nętrznych księżycach Jowisza (VIII, IX, X i XI) i Saturna 
(IX i X), które obiegają swe planety, w odróżnieniu od pozo
stałych "normalnych" księżyców, ruchem wstecznym. Są to 
być może "byłe" planetoidy, które przypadkowo zbliżyły się 
zbytnio do tych masywnych planet i zostały przez nie odebrane 
Słońcu i zniewolone do obiegania planet w charakterze sateli
tów. W pewnej bowiem określonej, stosunkowo niewielkiej 
odległości od każdej z planet siła jej przyciągania przeważa nad 
siłą przyciągania odległego Słońca. Jeżeli w tę "sferę aktyw
ności" wkroczy planetoida może stracić swoją samodzielność 
i przerodzić się w satelitę. 

Blask pozorny planetoid jest nikły. Swiatła własnego te 
ciała nie posiadają, świecą jedynie odbitym blaskiem Słońca. 
Zaledwie trzy z nich: Westa, Ceres i Eros mogą być dostrzeżone 
gołym okiem i to tylko w czasie korzystnego przeciwstawienia 
względem Słońca. Reszta, to obiekty teleskopowe, dość trudne 
do odszukania na tle bogatego w gwiazdy nieba. Blask po
zorny planetoid zmienia się w bardzo znacznych granicach 
w zależności od odleg~ości od Ziemi i Słońca. Większość z nich 
w parę miesięcy po przeciwstawieniu względem Słońca znika 
z nieba i daje się odtąd śledzić jedynie rachunkiem, podobnie 
jak wiQkszość komet. Niektóre planetoidy wykazują krótko
periodyczne zmiany blasku, wynikające, jak należy przypu
szczać, z ich obrotu dokoła osi. 

Wróćmy znów do Erosa, który w okresie 5g 16m wykazuje 
regularne zmiany blasku. Najpierw amplituda ich stopniowo 
wzrasta, osiąga pewne maksimum (nieraz 2J0 wielk. gw.), by 
potem znów stopniowo zanikać. N aj widoczniej mamy tu do 
czynienia z obrotem planetoidy dokoła osi, wskutek którego 
zwraca ona ku nam kolejno różnej wielkości powierzchnie, 
odbijające światło słoneczne. Potwierdzili takie przypuszczenń.e 
dwaj astronomowie w południowej Afryce, którzy dużym re
fraktorem wymierzali mikrometrem środnicę Erosa, znajdując 
okres zmian średnicy "grający" zupełnie ze zmianami blasku. 
Sytuacja perspektywiczna przedstawiałaby się tutaj w sposób 
przedstawiony na rys. 2. 

Wypadek I (rys. 2) odnosi się do momentu, gdy promień 
naszego widzenia leży w płaszczyźnie prostopadłej do osi obrotu 
Erosa (0-0). Wówczas amplituda blasku: m-M osiąga największą 
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wartość. W sytuacji II promień naszego widzenia tworzy mały 
kąt z osią obrotu planetoidy. Wówczas nie okazuje ona żadnych 
zmian blasku dla obserwatora ziemskiego (blask constans). 

Pomiary mikrometryczne średnic tych tak drobnych ciał są 
bardzo niepewne i trudne do przeprowadzenia. Tą drogą otrzy
mał E. B a r n a r d dla Ceres średnicę 780 km, dla Fallas -
490 km, dla Westy - 390 km. O ile mi wiadomo tylko raz 
zastosowano tutaj metodę interferencyjną, używaną przy po
pomiarach gwiazd olbrzymich. Otrzymana przez M. H a m y'ego 
wartość na średnicę Westy - 400 km, zgadza się dobrze z wy
nikami pomiarów mikrometrycznych E. Barnarda. 

Con~tans 
Max 

~~) 

~~/ 
I Min. II 

Rys. 2. - Hipotetyczny kształt Erosa. 

Natury fizycznej planetoid nie znamy. Najprawdopodobniej 
mamy tu do czynienia z wystygłymi blokami skalnymi, pozba
wionymi zupełnie atmosfery, odbijającymi w pewnym procen
de światło słoneczne. Toteż jedyna droga dla oceny średnic 
tego "piargu niebieskiego", to mierzenie jasności pozornej w za
łożeniu, że powierzchnie jego odbijają pewien określony, nie
wielki odsetek światła słonecznego, taki jak pozbawione atmo
sfer skaliste globy Księżca i Merkurego. Odsetek ten, zwany 
a l b e d o, wynosi dla tych dwóch ciał 7%. Pomiary jasności 
pozornej planetoid po przeliczeniu wykazują, że średnice naj
większych z nich, Westy, Ceres i Fallas nie dosięgają 1000 km, 
szereg większyh z tych ciał liczy paręset kilometrów średnicy, 
gół zaś obecnie znanych - to bloki skalne o średnicy kilkudzie-
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sięciu, czy nawet tylko kilku kilometrów. Np. Eros uważany 
jest za iglicę skalną o długości ok. 20 km, o szerokości kilku km, 
ustawiającą się do nas coraz to inaczej w miarę przemieszcza
nia się w przestrzeni planetoidy oraz ruchów naszej Ziemi 
po orbicie (rys. 2). Prawdopodobnie część powierzchni tej oso
bliwej iglicy skalnej wielkości Tatr Wysokich. jest pokryta 
lśniącą warstwą krystaliczną i działa jak lustro, gdyż zaobser
wowano, że Eros przybiera niekiedy na jasności o 1/ 2 wielkości 
gwiazdowej w ciągu niewielu sekund. 

Wysuwana bywa dość często hipoteza, że planetoidy są to 
okruchy skalne nieregularnych kształtów powstałe z jednej pla
nety, która kiedyś przed milionami lat uległa katastrofie i zo
stała rozerwana na tysiące drobnych czerepów. Masę pierwotnej 

Zmiany blasku planelki Eros zaobserwowane przez J . P a g a c z e w
ski e g o i S. Szczyrbak a w nocy 23/ 24 stycznia 1931 r . w Obser
watorium Krakowskim. Na osi pionowej podano jasności (w stopniach)~ 

na osi poziomej momenty w czasie uniwersalnym. 

planety, która jako taka przestała już istnieć, ocenia się na 
1/900 masy Z1iemi, a średnicę na 1340 km. Zatem "była" pla
neta miałaby średnicę 21/2 względnie 31/2 razy mniejszą niż 
Księżyc względnie Merkury. 

Na zakończenie warto jeszcze poświęcić kilka słów natę
żeniu siły ciężkości na powierzchni tych miniaturowych świa
tów. Na największych z nich człowiek dorosły "wycisnąłby" 
na wadze sprężynowej wykalibrowanej na Ziemi 2-3 kg, na 
najmniejszych ze znanych zaledwie .... 20 g. W tych warun
kach efektywna siła naszych mięśni wzmogłaby się 30- względ
nie 3500-krotnie. Oczywiście wszelkie wyczyny sportowe przy 
tak "nędznej" sile ciążenia mogiyby teoretycznie osiągnąć. 
fantastyczny poziom. 

Zapewne zainteresuje czytelników kilka szczegółów o planetoidach. 
mających związek z Polską. Pomimo że odkryto u nas dotąd zaledwi 
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dwie nowe planetoidy (P i c g z a w 1936 (HE) oraz Kw i e k w 1949 *) ), 

wśród planetoid nie brak nazw polskich, co po części zawdzięczamy zwy-
1:zajowi, iż nazwę nadaje odkrywca w porozumieniu z teoretykiem, który 
oblicza elementy orbity. W ten sposób nazwy polskie otrzymało kilka 
planetoid odkrytych w U cele (Belgia) przez S. Ar e n d a, których orbity 
obliczyła zmarła przedwcześnie asystentka Obserwatorium Krakowskie
go, Lidia S t a n ki e w i c z 6 w n a. Są to planetoidy: Wawel, Varsavia, 
Bronisława, Banachiewicza, Lorcia i Śniadecka. Orbita tej ostatniej jest 
niemal dokładnie kołem (P - 0.0022), i przewyższa pod tym wzglę

dem najbardziej kolistą orbitę planetarną, jaką stanowi droga Wenus 
o mimośrodzie e =- 0.0068. 

Ciekawe szczegóły mamy do zanotowania o dwóch planetach .,bliź

niaczych", Banachiewicza i Lorcia. Drogi okołosłoneczne obu tych ciał 

:są niemal identyczne. Połowy wielkich osi wynoszą odpowiednio: 3.fJ2ll 
i 3.0129 j. a., nachylenie do płaszczyzny ekliptyki: 9°.705 i 9°.786. Oba 
.ciała niebieskie biegną tuż obok siebie i były odkryte na jednej płycie 
fotograficznej. 

Polskie nazwy posiadają również planetki: Dembowska, (D e m b o w
s k i był znanym obserwatorem gwiazd podwójnych), Polonia i Coper-
nicus. (Red.) 

J. RYZNER 

MIĘDZYGWIEZDNA MATERIA I GAZOWE MGŁAWICE. 
Na ogólnym zebraniu Akademii Nauk Związku Radzieckiego 

(w maju 1949 r.) laureat nagrody stalinowskiej, akademik 
G. A. S z a j n wygłosił wykład o pracy wykonanej wspólnie 
ze starszym pracownikiem naukowym krymskiego astrofizycz
nego obserwatorium W. F. G a z e pt. "Międzygwiezdna ma
teria i gazowe mgławice". W niniejszym artykule podajemy stre
szczenie powyższego wykładu. 

Zagadnienie międzygwiezdnej materii stanowi jeden z no
wych problemów, opracowywanych w krymskim astrofizycznym 
obserwatorium. Mimo niezwykle wielkiego rozrzedzenia (śred
nio dwa atomy na cm3 przestrzeni między gwiezdnej, czyli około 
5.10-24 grama materii na cm3

) materia, zapełniająca przestrzeń 
międzygwiezdną, posiada w całości masę takiego rzędu jak 
masa wszystkich gwiazd w układzie galaktycznym. 

Zagadnienie roli i znaczenia tej materii, składającej się 
z gazów i zestalonych pyłków rozmaitych rozmiarów (często 
rzędu mikrona) pojawiło się w nauce dopiero w ostatnich cza
sach. Zagadnienie międzygwiezdnej materii stało się wielkim 
nowym rozdziałem astrofizyki, który obejmuje i dynamikę 

*) Por. Urania, T. XX, str. 182. 
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układu galaktycznego i fizykę międzygwiezdnego ośrodka i ko
smogonię, tj. zagadnienie pochodzenia gwiazdowego układu, tak 
w całości jak i oddzielnych gwiazd. Zagadnienie to stoi rów
nież w ścisłym związku z radiowym promieniowaniem Galak
tyki, a możliwe także, że i z problemem kosmicznych promieni. 

Jest zupełnie prawdopodobne, że z jednej strony między
gwiezdna materia uczestniczyła i uczestniczy w procesie po
wstawania gwiazd, a z drugiej strony, że niektóre gwiazdy 
wyrzucają w przestrzeń materię jużto systematycznie w ciągu 
długiego czasu, lub też w postaci dyfuzji gazowej materii. Sze
reg stwierdzonych obserwacjami faktów świadczy o niezwykle 
wielkiej roli międzygwiezdnej materii dla niektórych zasad
niczych zagadnień astrofizyki i kosmogonii. 

Podczas wykładu zademonstrowano dwa nowe przyrządy -
astrograf z dwiema kamerami o środnicy 450 mm i spektro
graf mgławicowy. 

Skombinowane użycie tych dwóch przyrządów dało bardzo 
efektywną metodę badania międzygwiezdnej materii. O efek
tywności tej metody świadczy fakt, że chociaż badanie objęło 
dotychczas tylko 200 stopni kwadratowych nieba, to w tym 
obszarze udało się już przybliżenie zdwoić liczbę znanych 
mgławic. Zdjęcia wykonane wymienionymi przyrządami po
zwoliły wykryć tak w nowych jak i w dawniej znanych ga
zowych mgławicach takie szczegóły i osobliwości budowy. 
które rzucają światło na przyrodę tych mgławic, a które daw
niej na zwykłych zdjęciach nie zawsze mogły być wykryte. 

W rozkładzie międzygwiezdnej materii obserwuje się bar
dzo duże fluktuacje. Często spotyka się dość obszerne świe
cące gazowe obłoki z wyłączną przewagą wodoru. W najsłab
szych odkrytych mgławicach gęstość wodorowych atomów wy
nosi około 0.4 na cm3, a w najbardziej jasnych przybliżenie 
5000 razy więcej. Jednakże w międzygwiezdnej przestrzeni 
wodór sam przez się świecić nie może. Aby gaz świecił, musi 
być poddany bombardowaniu przez szybko biegnące elektrony 
lub inne cząstki , lub oświetlony promieniami ultrafioletowymi 
silnego źródła światła. Od dawna przypuszcza się, że świecące 
gazowe mgławice świecą pod wpływem promieniowania bli
skich gwiazd, bogatego w ultrafioletowe kwanty. Temperatura 
powierzchniowa takich gwiazd powinna być rzędu 20 tysięcy 
stopni. W rzeczywistości po większej części w pobliżu świecą
cych mgławic gazowych obserwuje się jedną lub kilka gwiazd 
klasy O i BO o wysokiej temperaturze, które mogą w zupeł
ności zjonizować wodór w odległości kilku dziesiątków par
seków. 
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W związku z tym powstaje pytanie zasadniczej wagi. Czy 
mgławice i oświecające je gwiazdy stoją z sobą w ścisłym ge
netycznym związku, czy są wspólnego pochodzenia lub pocho
dzenia wzajemnego, tzn., iż jedne pochodzą z drugich, czy też 
związek ten jest w ogóle przypadkowy, czasowy, podlegający 
tylko temu warunkowi, by w danym punkcie przestrzeni przy 
danej koncentracji międzygwiezdnej materii przypadkowo zna
lazła się chwilowo gwiazda o wysokiej temperaturze? 

Pytania tego nie można dotychczas uważać za rozwiązane 
w zupełności. Dla jego wyjaśnienia należy wiedzieć, jak są 
położone względem siebie mgławica i gwiazda. Na przykład 
z faktu centralnego położenia gwiazdy w planetarnych mgła
wicach wynika bezwarunkowo, że gwiazda i mgławica są ge
netycznie silnie związane. Z drugiej strony, jeżeli jakakolwiek
bądź koncentracja międzygwiezdnej materii świeci dlatego, że 
znajduje się zwyczajnie w pobliżu gwiazdy, to jest oczywiste, 
że gwiazda może zajmować dowolne położenie w stosunku do 
mgławicy, tj. znajdować się w środku, na kraju lub zewnątrz 
mgławicy. 

Analiza obserwacyjnego materiału, otrzymanego przy po
mocy nowych przyrządów, pozwoliła autorom wyciągnąć wnio
sek, że w większości wypadków zachodzi symetria w rozło
żeniu wzbudzających świecenie gwiazd względem pobudza
nych przez nie do świecenia mgławic. Wynika stąd, że przy
najmniej dla większości mgławic istnieje ścisły genetyczny 
związek między tymi mgławicami i oświecającymi je gwiaz
dami, a nie zwykły związek przypadkowy. 

Jednakowoż ten wniosek nie oznacza jeszcze, że dane mgła
wice przedstawiają tylko materię wyrzuconą przez gwiazdy, 
ponieważ w niektórych przypadkach masa gazowej materii 
w tych mgławicach wielokrotnie przewyższa masę związanych 
z nimi gwiazd klasy O i B(l. dosięgając niekiedy wartości 10 000 
mas słonecznych. 

Otrzymany material obserwacyjny rozpatrywano także 
ze strony zagadnienia .dentyczności jasnych gazowych i ja
snych pyłowych mgławic. Jeżeli chmura złożona nie z gazo
wych lecz z zestalonych maleńkich cząstek (pyłków) jest oświe
tlona przez gwiazdę, to będzie ona też świecić, ponieważ stałe 
cząstki odbijają lub rozpraszają światło padające na nie 
z gwiazdy. Takie mgławice (jasne, pyłowe) obserwuje się 
w rzeczywistości. Zwykle występują one w towarzystwie 
gwiazd nieco chłodniejszych niż O i BO, a mianowicie gwiazd 
B2, B3 ... 

Zwykle przypuszcza się, że każda mgławica składa się tak 
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z gazowych jak i stałych pyłowych cząstek. Jeśli taka mgła
wica sąsiaduje z najgorętszymi gwiazdami klasy O i BO, wy
dzielającymi obfite promieniowanie ultrafioletowe, to jej ga
zowe cząsteczki zaczynają świecić, jonizują się i w wyniku 
fluorescencji mgławica może dać liniowe emisyjne widmo. Je
żeli zaś ta mgławica ma w sąsiedztwie nieco mniej gorącą 
gwiazdę klasy B2, B3 ... o temperaturze powierzchniowej nie 
20.000 lecz np. 15.000 stopni, to przypuszcza się, że ultrafio
letowych kwantów już nie wystarcza dla wzbudzenia świece
nia i jonizacji wodorowych atomów. W tym przypadku światło 
gwiazdy po prostu tylko się odbija lub jest rozproszone przez 
stałe cząstki. Widmo mgławicy jest wówczas nie liniowe, lecz 
ciągłe. Dzięki metodzie, pozwalającej wydzielić w świeceniu 
mgławicy oddzielnie składniki gazowe i pyłowe, autorzy mogli 
wysnuć ważny wniosek, że tak zwane gazowe i pyłowe mgła
wice nie są wcale identyczne, jak sądziła o tym większość 
badaczy, lecz są one zasadniczo różne co do swej natury. Ga
zowa mgławica nie może jednak długo trwać jako czysto ga
zowa. Z gazowych cząsteczek tworzą się drogą kondenzacji 
stałe cząstki. Także niezależnie od procesów kondenzacji i pa
rowania, regulujących powstawanie stałych cząstek w mgła
wicach, ruch gazowych mas w przestrzeni powinien prowa
dzić, w wyniku wzajemnego działania gazu i stałych cząstek 
przy spotkaniu się ich w przestrzeni, do przemiany porusza
jących się mas w mgławice gazowo-pyłowe. W ten sposób ga
zowo-pyłowe mgławice lub mgławice, widzialne tylko jako py
łowe, są związane ewolucyjnie z gazowymi mgławicami przez 
czynnik czasu, chociaż obecnie nie są one z natury swej iden
tyczne. Ten okres czasu jest prawdopodobnie rzędu 106-107 

lat, co wystarczająco zgadza się z czasem rozwoju gorących 
gwiazd klasy O i BO, otrzymanym na podstawie całkiem in
nych rozważań. 

Wychodząc z tej wartości czasu i znanej prędkości ruchu 
gwiazd w przestrzeni, dochodzą autorzy do wniosku, że gwiazdy 
i mgławice od początku swego istnienia mogły przesunąć się 
względem siebie bardzo niewiele (powiedzmy 5°-10°, lub na
wet mniej) do chwili zajęcia tego położenia, w którym te mgła
wice i towarzyszące im gwiazdy klasy O i BO obserwujemy 
obecnie. W ten sposób można było ustalić, że położenie tych 
gwiazd na niebie w chwili ich tworzenia się wypada prawie 
zawsze w granicach mgławicy. 

Osobno zaznaczono, że obserwowane przez autorów mgła
wice znajdują się w okolicy nieba, w której spotyka się gorące 
gwiazdy O i BO grupami, assocjacjami (charakterystyczna 



KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 
na styczeń i luty 1951 r. 

Wszystkie zjawiska podano w czasie Środkowo-europ., obowiązu
jącym w Polsce. 

Styczeń: 

1/ 2. 21h Merkury w dolnym zląc eniu (koniunkcji) ze Słońcem. Jest nie
widoczny. 
Po północy: Na lewo od Ksi~życa świeci gwiazda l. wielkości "Kłos" 
(Spica) w gwiazdozbiorze Panny, zaś z dala na prawo od Księżyca 
jaśniejsza jeszcze: planeta Saturn. 

2/ 3. Nad ranem zjawiać się mogą liczne gwiazdy spadające, promieniu
jące z gwiazdozbioru Wolarza (Bootes). 

4/ 5. O świcie: Na lewo od wąskiego sierpa Ksi~życa (widać światło po
pielate!) znajduje się czerwony Antares, gwiazda l. wielkośc1 

5/ 6. O świcie: Antares już na prawo od jeszcze węższego sierpa Księ
życa, na lewo zaś z trudem dostrzegalny Merkury na tle jasnej 
zorzy porannej. 

8. 19h Wenus w złączeniu z Księżycem, Wenus o 3° na północ. 
10. 4h Mars w złączeniu z Księżycem, lecz dostrzegalny staje się do

piero o zmierzchu, poniżej wąskiego sierpa Księżyca ze świaPem 
popielatym. Jeszcze niżej, tuż nad horyzontem świeci jasna gwiazda 

• wieczorna: planeta Wenus, zaś powyżej Księżyca jasny Jowisz. 
· 11. 9h Jowisz w złączeniu z Ksi~życem, o zmierzchu Jowisz świeci na 

prawo od Księżyca. 
11. do 21. I. Merkury o świcie dość dobrze widoczny na tle zorzy. 
14. I. do 5. III. Poszukiwać można przez lunet~ planetki Maf.salia 

w gwiazdozbiorze Lwa według współrzędnych podanych niżej. 
17/18. Księżyc zakrywa Plejady. Od 23h 44m począwszy gwiazdy Plejad 

znikają po kolei przy lewym brzegu Księżyca za ciemną częścią jego 
tarczy i po około godzinie kolejno zjawiają się przy przeciwnym 
prawym jasnym brzegu Księżyca. Obserwować przez lunetę lub 
silną lornetkę. 

18/19. Wieczorem: Na lewo poniżej Księżyca świeci czerwonawa gwiazda 
1. wielkości Aldebaran z otaczającą ją grupą Hyad, zaś na prawo 
gromada Plejad. 

21/22. Na lewo od Księżyca w pełni znajdują się dwie gwiazdy l. wiei· 
kości Kastor i Poluks (Bliźnięta), tworząc z Księżycem podłużny 
trójkąt. 

23. 24h Merkury w największej elongacji, 25° na zachód od Słońca. 
Jest widoczny o świcie jednak gorzej niż przed 21. I. 

25. I. do 6. II. wieczorami poszukiwać należy światła zodiakalnego. 
27/28. 24h Saturn w złączeniu z Księżycem, Saturn o 4° na północ, tj: 

powyżej, nieco na lewo od Księżyca. Bardziej na lewo, poniżej Księ
życa świeci Kłos Panny. (Spica). 

28129. Okola pólnocy można stwierdz:ć, że Księżyc zbliżył si~ znacznie 
do Kłosa. 

29130. Po północy: Kłos (Sp\ca) już ponad Księżycem. 
31. I. do l. II. Rano wąs'ki sierp Księżyca z widoczną resztą tarczy 

w świetle popielatym. Poniżej na lewo czerwony Antares. 

Luty: 

7. 20h Jowisz w złączeniu z Marsem tworzc1 interesującą gwiazdę 
podwójną z odstępem 10'. Mars, jako czerwona gwiazda 2. wielk., 
stoi na prawo od Jowi~za, poniżej bardzo jasna gwiazda wieczorna 
Wenus, a jeszcze niż-i nieco na prawo wąski sierp Księżyca ze 
światłem popielatym, który o 23h. już po zachodzie, znajdzie się 
w złączeniu z Wenus. 



a. 6h Księżyc w niewidocznym u nas złączeniu z Jowiszem, zaś 
o 6h 30m z Marsem. O zmierzchu grupa 3 planet znajduje się po
niżej Księżyca nieco na prawo, blisko zachodniego horyzontu. 

9. i 10. O zmierzchu Jowisz świeci między Marsem a Wenus, coraz 
bliżej Wenus .. 

11. 16h Wenus w złączeniu z Jowiszem w odległości 26'. O zmierzchu 
zobaczymy dwie najjaśniejsze planety tworzące wspaniałą podwóJną 
gwiazdę wieczorną: Jowisz na prawo od Wenus w odległości mniej
szej niż średnica tarczy Księżyca, powyżej nich nieco na lewo słaby 
Mars. 

12. do 15. Wieczorami Wenus pomiędzy Jowiszem (poniżej) i Marsem 
(powyżej niej), coraz bliżej Marsa. 

14/15. Księżyc tworzy trójkąt z Plejadami na prawo i z Aldebaranem 
wraz z Hyadami poniżej Księżyca nieco na lewo. 

15/16. Księżyc znajduje się pomiędzy Aldebaranem (poniżej) i Kozą 
(Kapella), stojącą wysoko blisko zenitu. Oriona znaleźć można po
niżej Księżyca na lewo od niego. 

16. 5h Wenus w niewidocznym u nas złączeniu z Marsem, o 35' na 
południe od Marsa. O zmierzchu Mars na prawo od Wenus w odle
głości nieco większej niż tarcza Księżyca. 

17/18. Kastor i Folluks (Bliźnięta) świecą na lewo od Księżyca i tworzą 
z nim podłużny trójkąt. 

23/24. Późnym wieczorem: Saturn na lewo powyżej Księżyca. W złą
czeniu z Księżycem będzie o 4h w odległości 4° na północ od Księ-
życa. · 

23. II. do 8. III. Wieczorami poszukiwać należy światła zodiakalnego 
tylko przy doskonale czystym niebie. Zaznacza się ono jako słup 
bladego światła sięgający od zorzy wieczornej aż po Plejady. 

25/26. Po 22h Kłos w Fannie ponad Księżycem, zaś dalej na prawo i wy-
żej Saturn. · 

27/28. Nad ranem: Na lewo poniżej Księżyca czerwony Antares. 
28. II. do l. III. Nad ranem: Antares już na prawo od Księżyca, blisko 

niego. 
Minima Algola: obserwować należy przez kilka godzin przed i po poda

nych momentach): 
Styczeń: 3d21h.4; 6d18h.2; 9d15h.l; 20d26h.4; 23d23h.2; 26d20h.O; 

29d l6h.8. 
Luty : 12d 24h.9; 15d 21h.8; 18d 18h.6. 
Minima główne Beta Lyrae (obserwować również poprzedniej następ

nej nocy): 
Styczeń: 5d Bh; 18d 6h; 3ld 4h. - Luty: 13d 3h; 26d l h. 
Zjawiska w układzie satelitów Jowisza: 

kz - oznacza koniec zaćmienia, ukazanie się satelity na prawo od 
tarczy Jowisza w lunecie odwracającej. 

c - przejście cienia satelity przez tarczę Jowisza. 
l, II, IIJ i IV - numery satelitów: Jo, Europa, Ganymed i Kallisto. 

Styczeń: Luty: 
d h m d h m 

!! do 17 5! c I 1 od 17 ł8 c 
3 do 18 5 c II ! 17 1:!.4 kz l 
9 17 32 19 48 c l 4 do 17 4-7 c II 

10 16 59.4- kz I 8 od 17 04 c III 
od 17 :,3 c II 11 od 17 35 c II 

14 18 18.4- kz III 17 do 18 24- c I 
17 18 54.5 kz I 
19 18 17.5 kz II Jowisz staje się nie·,,.idoczny. 
!!6 do 18 08 c l 
18 cały wieczór c IV 

• 



Styczeń SŁOŃCE 1951 L u ty 

I h ~--:§ W Warszawie I h czasu >- ·c W WarS<LilWle czasu ~ -o 

"' 
środ.-europ. =~·a.~ (czas śr.·eur.) 

"' 
Środ.-europ. s :g:~.~ (czas śr.-eur.) ... 

~R;ktl Deklin. 
v ~e .. --~- ... 

~~ u~ e: ---- ~~ III .. .. 
wsch. ) ?ach. 

Ol 
Rekt. Deki. wsch. , zach. o '• N c. ~ N 

c.. " l c.. " 
l 

h m l o , lll h m h m h m " ' m h m h m 
I. rS 42'4- 23 5 - 3'1 7 47 15 33 10. 21 31"4- q 41 ~- 14'3 7 04 

i~~ 
38 

II. 1926'31- 21 ss - 7'6 7 42 IS 46 20. 22 10'4-II 17 - 13'9 6 44 57 
21. 20 9'3 - 20 8 - Tl'I 7 34 IÓ Ol 111.2 . 22 4S'4

1 
7 36 - I2'5 6 22 17 16 

31. 20 5 I O~ ~ l 7 40 - IJ'4 7 20 IÓ I l) - ~ -· ---
l. 2'' 4" Słońce najbliżej Ziemi. 

W innych miejscowościach wschody i zachody Słońca zdarzają się 
• wcześniej lub później, jak to wynika z poniższej tabelki. 

Miasto 
1. l. 1951 l 21. 1.. 1951 l ro. II. 1951 2. III. 1951 

wsch.) zach.l~s~h.) zach. ~sch.) zach.j wsch.) zach.' 

h lllj h .) 
h mi h mi h m h m h m h m 

Szczecin 8 Ul 
1
15 53 Bos:1ń22 7 33 l] Ol l> 50 li 40 

Poznań 8 02 15 48 7 51 ! 16 IÓ 7 2l) 16 54 ó 39 :17 31 
Wrocław 7 1;6 15 51 7 45 :16 22 7 17 lO 57 6 J7 '17 33 
Gdynia 8 oK 15 31 7 51 !6 Ol 7 21 lO 41 

l 
6 36 i17 22 

Kraków 7 3') ! 15 48 7 28 :16 14 7 O:! 16 j8 6 ~4 17 22 
Białystok 7 41 15 11) 7 ~·) !15 ·l8 IJ 57 116 27 IJ l- '17 05 ;> 

Styczei1 KSIĘŻYC 1951 L u ty· 

h 
I czasu W Warszawie l h czasu W Warszawie' 

"' 
środ.-europ. (czas śr.-eur.) "' środ.-europ. (czas śr.-eur.) ... . ~ ~ - "ii ~ ~ 

w s~:~ 
·-III 

Rekt. l Deki. wsch. l zach. o Rekt. l Deki. zach. o 

h m! (l lo m b m b m o h m h m 
I, 12 24 1- 4'0 25 Ol I l 03 2. I6 46 - 27'6 4 39 II o6 
3- 14 5 - I6.3 2 30 II 31 4· r8 s8 - 27'5 6 4I I3 33 
5· 16 4 - 25'7 s 36 I2 :.18 6. 2I 02 -20'2 7 36 16 38 
7. 18 18 -28'3 8 04 14 37 R 22 4S - 8·6 8 03 19 29 
9· 20 29 - 22'9 9 14 I7 41 10. o 22 + 4'1 8 23 22 os 

II. 22 20 - [2'2 9 46 20 36 12, I 53 + 15'4 8 46 24 38 
13. 23 55 + 0'2 10 07 23 II 14. 3 29 +23'9 9 22 l 54 
rs. l 24 + 11'8 10 27 o 27 I6. 5 13 +28'3 lO 31 4 10 
I], 2 56 + 21 ·' 

IO s s l 2 56 !8, 7 Ol +27'5 12 33 s 44 
19. 4 37 +27'2 II 54 

l 
s 19 :w. 8 47 + 21'5 15 lO l 6 32 

21. 6 25 +28'2 13 40 7 U] 22. 10 25 l+ ... , 17 52 l 
6 5s 

23. 8 12 +24'0 16 O{) 8 07 24. 12 oo r r·2 20 34 

l 
7 ;20 

l 
25. 9 52 + 15'2 I8 48 8 40 26. I3 39 - 13'9 2" 28 7 43 ,, 
27. II 26 + 3'6 21 26 9 Ol 28. 15 30 -240 o 59 s 24 
29. I3 l - 9"1 24 I,> 9 22 
3I. 14 45 - 20'4 I 42 9 SS 

Najbliżej Ziemi ó. J. godz. 14 i 3 11. godz. 16 

Najdalej od Ziemi 1B J. g 15 i .s. 11. g. [l 

Fazy1 
Styczeń 
Luty 

Ostatnio kwadra 

1'1 61' II"' 

Nów Pierwsza kwadra Pcłnla Oatatn a kwadra 

7• 2Ih lO"' I54 lh 23m 23• Sb 47"' 304 I61' 13,. 
6 8 54 13 2I 55 21 22 I2 28 23 59 



PLANETY 

MERKURY WENUS 

Data 1h czasu f W Warszawie 1h czasu 1 W Warszawie 
1<)51 Środ.-europ. 

1 
czas środ.-eur. Środ.-europ. 1-czas środ.-eur. -

Rekt. Deki. l wsch. l zach. Rek t. l Deki. wsch. l zach. -
li lll l l) h III lo lll h m " h 111 h lll 

I. I. I8 50 -2(l'6 7 .to IS 53 
I I, I8 o) - 20 '3 6 15 II 3l 
21, It\ 25 -:!.1 '0 6 02 q 04 
31. I C) 13 - 2 :! "3 ll I4 14 09 

LI. ro. 20 11 - :!1"2 6 26 14 37 
70. 21 l 5 - 18'0 6 36 I5 29 

IJI. 2, 2:! 21 - I2" 5 6 21 lO 22 

Widoczny tylko około połowy stycznia 
na tle zorzy porannej jako jasna gwrazda 
o.;; wie l kości, 

I. 1. 
11 , 
2 l, 

l 
31. 
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własność tych gorących gwiazd). Taka zbieżność w rozmie
szczeniu na niebie - i prawdopodobnie w przestrzeni - po
siada sama przez się oczywiście głębokie znaczenie z gene
tycznego punktu widzenia. W świetle przytoczonych wniosków 
o miejscu powstawania najgorętszych gwiazd, rysuje się obraz, 
który pozwala podejść bliżej ku zrozumieniu procesu tworze
nia się tych gwiazd i ich silnego genetycznego związku z mgła
wicami gazowymi. 

(Wiestnik Akademii Nauk, 6, 1950). 

ODEZWA ZARZĄDU GŁOWNEGO P. T. M. A. 
Dnia 24 maja 1943 r. minęło 400 lat od śmierci największego astro

noma a ozdoby naszego narodu, Mikołaja Kopernika. Wówczas kraj 
cały był w szponach faszystowskiego najeźdźcy hltlerowskliego, który się 
kiarmił żywym ciałem nM"odu polskiego. Ciężka żałoba okrywała wię

kszość rodzin a trwoga o przyszłość spędzała sen z oc:zu. Trudno zaiste 
było się zdobyć wtedy na nutę wesela i rozpamiętywania chlubnej ro
~'icy. Kraj milczał, bo milczeć musiał i zamykał oczy, gdy śmiertelny 
wróg bezkarnie zabierał postać polskiego astronoma i głosił światu całemu 
o potędze niemieckiego geniuszu, który wstrzymał Słońce a ruszył z po
sad Ziemię. Niedocierały do nas słuchy, że po drugiej stronie frontu, 
w szczególności w Związku Radzieckim, niez.aJpomniano o tej roczmicy, 
nie krzepiła nas wieść, że nie wszyscy wierzyli kłamstwom niemieckiej 
-propagandy. 

Dzisiaj gdy koszmarne chwile należą clio minionej przeszłości, a na
ród wykazuje swoją WIOlę i tężyznę moralną upostaciowaną w potężnym 
dziele odbudoWY kraju, musimy wrócić w 1953 r. do nadchodzącej 410-tej 
rocznicy śmierci naszego Mikołaja Kopernika. 

Nie WYstarczy go uczcić pięknie brzmiącymi słowam'i albowiem 
musimy się wczuć w harmonię tych nowych czasów, których widocznym 
symbolem jest zbiorowy czyn. Czynem godnym wielkiej postaci a zarazem 
godnym wielkości Jego umiłowanej nauki, astronomii, winniśmy związać 
minione czasy z czasam dzisiejszej wytrwałej i żmudnej pracy. Czynem 
tylkio możemy bronić potężnej pootaci Kopernika przed zachłannością 
niepmyjaciół, gdyż tylko czyn jest tą spójnią, która Wiąże w nieromr
walną całość każdą jedynostkę z ogółem narodu. 

Z tych przesłanek WYChodząc Zarząd Główny P. T. M. A. WYSUwa 
plaJn WYbudowania w ważniejsrzych oś11odkach naukli Ludowych Obser
watoriów Astronomicznych, z których każde, nosząc imię Kopernika, 
będ:z1ie żywym i trwałym pomnikiem wdzięczności imienia wielkiego 
Polaka. 

Instytucje te, przeznaczone dla systematycznej popularyzacji astro-
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nOttnii wśród szecrokch mas świata pracy i młodzieży szkolnej, która w nich 
znajdzie najskuteczniejszą pomoc naukową, będą tętnić żywym echem. 
gwaru i zap.ału ro,zbudzonych warstw nasiZego społeczeństwa. Dostępne 
będą bez żadnych ograniczeń, każdeg~o czasu i pory roku, nie związane 
z żadnym kursem naukowego z.aikładu, będą otw~arrte każdego dnia, dla 
korzystania z biblioteki, dostrzegalni i bezpłatnych odczytów wygłasza

nych przez kwalifikowanych referentów. 

Ak!Cję naszą poprzedza już dwuletn'ila praca w podobnym kierunku 
i wśród tego samego elementu społecznego, który się garnie w szeregi na
szego Towarzystwa, wysłuchując interesrujących pogadanek urzędowych 
w szkołach lub w świetlicach fabrycz:n:)"oh, tłumni'e uczęszcz:a na pokazy 
nieba przy pomocy lunety astronomiemej .Trzeba teraz tej pracy nadać: 
jedynie trwałą forrmę zewnęczną a będą nią zakładane Ludowe Obserwa
toria Astronomiczne. Kr:aków będZJie p~ie['Wszym w tym sze~regu realizacjj 
naSIZych zamierzeń, chcemy bowiem tutaj pod naszym okiem stworzyć 
typ pododbnej instytucji i wykształcić kOIIl.Y..xetne formy dzJiałania, aby 
je później tylko przE$'ZCzeprić i ewentualnte nie powtarzać tych uc:hybie,ń , 

jakie mogą zajść przy two!rzeniu tak demokratycznej inS'tytucji na jaką 
nie mogły się zdobyć przedwojenne czasy. Jednak pobudką do roopoczę
oia realizacji naszych planów w Kcrakowie nie jest tylko obecność Zarządu. 
Głównego w tym mieście. Za Krakowem przemówiły sZJC:Zęśliwe okoli
czllliOIŚci: przyznanie nam berzpl:atnie odpowiedniego te~renu pod budowę 
oraz udzielona pomoc materialna na instrumentalne wyposażenie 

przyszłej instytucji. Oba te lwnk:retne wkłady wysunęły re:aUzację na
szych projektów w Kraikowie na pieTWSze miejsce. Zapewniamy naszych 
człO!llków i sympatyków o DJiezłomnej chęci tworzenia w innych ośrod
kach naukowych podobnych instytucyj, gdy tylko zdobyte doświadczen'ia 
w Krakowie ośmielą nas do podjęcia podobnej budowli w innym mieście. 

Zwracamy się zatem do ogółu naszych członków Towarzystwal 
oraz do licznych rzesz nasz~ch sympatyków, jcvkich znajduj,emy talk 
w świecie pracy jak i w masach szkolnej młodzieży, aby życzl~wie 

przyjęli do wiadomości nasze zam,iary i zapewnili nam materialne popar
dile swymi k'o:nkretnymi ofiarami, na jakie ich warunki życiowe pozwa
laJą. Zyczliwe poparcie czynników miarodajnych jest zachętą w nasrzej: 
pracy i ułaiwientem zbudzenia pol&kiego ogółu do zbiorowego czynu 
w imię za,s[ug i pamiGc:i bliskiej nam postaci Miikolaja KlOiPeirllika. 

Członkowie P. T. M. A., pospieszcie z dmbnymi i dobrowolnymi 
ofiarami na budowę tej demokratycznej instytucji, uis:oczajaie regularnie 
obowiązkowe roczne składki członkowsk1ie, pozyskujcie cro~az liiczniejsze 
szeregi nowych Miłośn.i!ków Astronomii, zwiększrając tym samym potwagę 
naszego Towarzystwa i możność zasilania Funduszu Budowy Lud~go 
Obserwatolrium. 

Ludzie świata pracy, młodzeży szkolna, sympatycy 'i obywatele do
brej w 1oli, do których dociera na~ wołanie, poprzyjcie nasze zamiary, bo 
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rozumiecie wielkość Mikołaja Kopernika wobec całego cywilizowanego 
świata. Zapisujcie się wraz z gronem najbliższych znaj{Jiffiych w szeregi na
szego Towarzystwa, stańcie się współtwórcami wielkiego dzieła oświaty na
rodowej i nie skąpcie choćby drobnych ale zato licznych ofiar na tak 
piękny czyn. Da Wam to możność poznania tajemnic Wszechświata. 

Ułatwi Wam to zdobycie nowego poglądu na świat, podniesie Was do 
godności obywateli w śwtiecie nauki w tym stopniu, na jakim pragnie 
postawić Was nasza Ludowa Ojczyzna. 

Zarząd Główny P. T. M. A. 
Ofiary można przesyłać na konto P. K. O. Nr IV-6129-P. T. M A. Fundusz 

Budowy Ludowego Obserwatorium. 

KRONIKA 

Walne Zebranie Połskiego Towarzystwa Astronomicznego 

W dniu 24 września 1950 r. odbyło się w Poznaniu Walne Zebranie· 
Folskiego Towarzystwa Astronomicznego. Zjazd był poświęcony głównie 
sprawom organizacyjnym Towarzystwa. Udzielono absolutorium ustę

pującemu Zarządowi oraz wybrano nowy Zarząd w składzie: prezes -
prof. J. W i t k o w s k i, wice-prezes - prof. E. R y b k a, oraz człon
kowie Zarządu: prof. W. Iwanowska, dr K. Kordylewski, dr S. 
P i o t r o w s k i i dwaj zastępcy: dr S. A n d r u s z e w s k i i dr M e r
g e n t a l e r. 

W dniu następnym odbyła się konferencja w sprawie tez na Kongres 
Nauki Polskiej. W tej sprawie postanowiono odbyć jeszcze jedno ze-
branie. (Red.) 

Jeszcze jeden Trojańczyk 

S. Ar e n d w obserwatorium w Uccle (Belgia) odkrył dnia 19. IX. 
1950 r. słabą planetoidę 14.6 mg. przynależną do grupy Trojańczyków. 
Jest to - jak wiadomo - nieliczna rzesza (na 1600 znanych planetoid 
jest ich zaledwie l%) tych ciał, które zostały uwięzione przez siły gra
witacyjne Słońca i Jowisza w pobliżu dwóch wierzchołków trójkątów 
równobocznych, jakie można zbudować w płaszczyźnie ekliptyki na linii 
prostej: Słońce--Jowisz. Jedne z tych ciał poprzedzają Jowisza i noszą 
imiona greckich bohaterów spod Troi, drugie za nim postępują i te 
nazwano imionami obrońców Troi. 

Według prowizorycznych obliczeń odkryta przez Arenda planetoida 
okrąża Słońce w średniej odległości 5.2 jednostek astronomicznych, a więc 
takiej jak Jowisz. Byłby to 15-ty z kolei osobnik tej grupy. Greków 
znamy dotąd 9, właściwych zaś Trojańczyków tylko 6. J. G . . 
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Sztuczny Księżyc 

W dniach 28. IX.- 2. X. 1950 r. odbył się w Paryżu międzynarodowy 
kongres astronautyki. Był to w ogóle pierwszy· kongres tego rodz.aju. 

W wyniku kilkudniowych narad uchwalono między innymi powołać 
do życia stałą komisję, która ma zająć się opracowaniem planów i bu
dową pierwszego sztucznego księżyca. Będzie to specjalnej konstrukcji 
rakieta bez pilota, zaopatrzona w automatyczne sterowanie i komunikację 
radiową z Ziemią. 

Rakieta ta będzie wyrzucona na wysokość około 600-1200 kilometrów 
ponad powierzchnię Ziemi, i tam będzie krążyć, jako sztuczny satelita 
Ziemi. Jego zadaniem będzie w szczególności badanie natężenie promie-
niowania kosmicznego. E. B. 

Gazowy ogon Ziemi 

Obserwacje świecenia nocnego nieba, wykonane w ostatnich czasach 
przez pracowników górskiego obserwatorium astrofizycznego Alma-Ata, 
dostarczyły szeregu nowych informacji o zjawiskach, mających bezpo
średni związek z budową górnych warstw atmosfery Ziemi. Chodlt tu 
o tak zwane zorze zodiakalne (inaczej: pozorne światło zodiakalne), które 
w odróżnieniu od zwykłych zórz, pojawiają się przy znacznie niższych 
położeniach Słońca pod poziomem i zależą od kąta nachylenia ekliptyki 
do poziomu. Przy stromym położeniu ekliptyki w stosunku do poziomu 
występują one zupełnie wyraźnie. 

Rzeczywiste światło zodiakalne powstaje, jak to pokazuje jego ciągłe 
widmo, na skutek rozproszenia światła słonecznego przez cząstki między
planetarnego kosmicznego pyłu. Zwykłe zorze zależą, jak wiadomo, od 
rozprOi;zenia światła słonecznego przez cząstki górnych warstw ziem
skiej atmosfery do wysokości około 150 km. Widmo tych zórz przed
stawia zwykłe ciągłe widmo słoneczne z ciemnymi liniami Fraunhofera. 
Przy stopniowym obniżaniu s;ę Słot'lca pod poziom, widmo to pornalu 
gaśnie i znika, a zamiast niego zjawiają się słabe linie emisyjne, cha
rakterystyczne dla świecenia nocnego nieba. Zniknięcie ciągłego widma 
zorzy oznacza nastąpienie nocy i ten moment może być wyznaczony 
z wielką dokładnością. 

Linie emisyjne świecenia nocnego nieba wzmacniają się ku hory
zontowi. Jeżeli ekliptyka tworzy z horyzontem duży kąt, to linie te są 
znacznie mocniejsze w tych częściach nieba, gdzie ekliptyka przechodzi 
przez horyzont i tworzą dodatkowe świecenie wzdłuż horyzontu, podobne 
do zorzy, które powoli słabnie z obniżaniem się Słońca pod poziom na 
25°-30°. świecenie to można nazwać zodiakalną zorzą, ponieważ zależy 
ono od położenia ekliptyki. Podkreślić należy, że nie ma w nim tła cią
głego widma, właściwego dla zwykłej zorzy, lecz tylko występuje wzmo
żenie linij emisyjnych. Stąd wynika, że zjawisko to pochodzi od świe-
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cenia ziemskiej atmosfery i przy tym od najbardziej rozrzedzonych gór
nych jej warstw, które skutkiem silnego rozrzedzenia widocznie nie są 
już zdolne do rozpraszenia światła słonecznego. Ażeby wytłumaczyć 

• 

• • 

• 

• . . 
:t" 

• 

Pozorne światło zodiakalne według rysunku wykonanego na pustyni Sary 
lszyk Otrau w pażdzierniku 1948 r., nad ranem. Rysunek obejmuje 
fragment zachodniej części nieba z Aldebaranem (jasna gwiruzda po 
lewej stronie rysunku) i Plejadami (na prawo od Aldebarana, na równej 

z nim wysokości) . 
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powstawanie pozornego światła zodiakalnego (zórz zodiakalnych) należy 
koniecznie przypuścić znaczne zniekształcenie w stosunku do ekliptyki 
zewnętrznych warstw atmosfery. Te zewnętrzne warstwy atmosfery 
można przedstawić schematycznie przez powierzchnię elipsoidy obroto
wej o środku w środku Ziemi a osi małej skierowanej do bieguna 
ekliptyki, lub przez powierzchnię eliptycznej paraboloidy, okrążającej 

Ziemię, o osi skierowanej w stronę przeciwległą od Słońca. 
Nasza planeta posiada więc warstwę gazową nieco wyciągniętą w pła

szczyźnie ekliptyki w kierunku ku Słońcu. W kierunku przeciwnym 
od Słońca występuje obraz nieco bardziej złożony. 

W jesieni 1948 r. W. G. F i e s i e n k o w, znajdując się w pustyni 
południowego Pribałchaszia (Sary !szyk Otrau), zauważył po raz pierw
szy dziwne zjawisko "pozornego światła zodiakalnego". Zjawisko to 
zauważył jeszcze wcześniej N. B. D i v ar i na lodowcu Tujuk-Sy (wy
sokości 3.5 km), jednak nie opisał go szczegółowiej. 

Pozorne światło zodiakalne przedstawia się, jak widać na rysunku, 
wykonanym nad ranem, w jesieni, w postaci słabo świecącego stożka 

na z a c h o d n i ej stronie nieba i w ogólności jest podobne w swych 
zarysach do zwykłego jasnego światła zodiakalnego, które w tym 
czasie widać na w s c h o d z i e pod tym ;;amym kątem do poziomu. Ten 
słaby stożek światła widać tylko krótki czas, przybliżenie w ciągu l go
·dziny na dwie do 2Y, godzin przed wschodem Słońca. Przy niskim po
łożeniu Słońca pod poziomem zjawiska tego nie widać i w jego miGjsce 
występuje zwykły pas zodiakalny, który rozjaśnia całe niebo i rozpływa 
się około poziomu. Jednakże, skoro zwykłe światło zodiakalne już znacz
nie wyjdzie z pod poziomu, a świecenie po przeciwnej stronie już zniża 
się ku zachodowi i znajduje się na wysokości około 40°-50°, pas zo
diakalny wyraźnie rozszerza się, tworząc słabo świecący stożek. W wierz
chołku tego stożka widać owalną plamę przeciwświecenia. Przy dalszym 
zbliżaniu się do poziomu pozorne światło zodiakalne jak i przeciwświe
cenie, stopniowo rozpływają się i znikają. O ile można sądzić, przemi
jające zjawisko pozornego światła zodiakalnego jest związane tylko 
z zachodnią częścią nieba. W każdym razie w wiosennych miesiącach 
w analogicznych warunkach położenia ekliptyki nie udało się nikomu 
zaobserwować tego zjawiska na wschodzie. 

Badania spektrograficzne, wykonane przez pracowników górskiego 
astrofizycznego obserwatorium Ałma-Ata, wyraźnie wskazują na gazową 
naturę tego świecenia. 

Systematyczne zdjęcia fotograficzne omawianego świecenia robił D. A. 
R o ż k o w ski, a zdjęcia widmowe M. G. K a r i m o w w tymże obserwa
torium. Pomiary zdjęć dały na paralaktyczne przemieszczenie położenia 
fotometrycznego środka 3°. Należy zauważyć niezwykle ciekawy fakt, 
że mała półoś eliptycznej plamy, przedstawiającej przeciwświecenie, wy

..nosi równeiż 3°. Ten fakt oczywiście nie może być przypadkowy. Oka-
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zuje się , że gdyby naszą Ziemię umieścić w odległości przeciwświecenia, 

tj. 20 ziemskich promieni, to będzie ona miała właśnie rozmiary tej 
plamy i tylko w kierunku ekliptyki wykaże znaczne wydłużenie. Owo 
wydłużenie jest właśnie uwarunkowane rozciągnięciem ziemskiej atmo
sfery w jej najwyższych warstwach w płaszczyżnie ekliptyki, które to 
rozciągnięcie znaleziono z obserwacyj pozornego światła zodiakalnego. 

Spektrogramy uzyskane przez M. G. Karimowa wskazują nadto wy
raźnie na gazową naturę przcc!wświecenia. 

Tak więc w kierunku przeciwnym od Słońca powinien istnieć gazowy 
Dgon, pochodzący od Ziemi, zdolny wywoływać całkiem słabe, lecz do
strzegalne świetlne zjawisko. 

Z tych badań i obserwacyj można wysnuć szereg wniosków, doty
czących budowy atmosfery Ziemi. · 

Zewnętrzne, najbardziej oddalone warstwy ziemskiej atmosfery nie 
są symetryczne do powierzchni Ziemi, nie są wcale kuliste, lecz silnie 
zniekształcone i rozciągają się daleko od Ziemi w płaszczyźnie ekliptyki. 

W kierunku Słońca zewnętrzne warstwy atmosfery tworzą swojego 
rodzaju ogon, odpowiadający powierzchni elipsoidy obrotowej spłaszczo
nej w kierunku bieguna ekliptyki lub może eliptycznej paraboloidy, roz
ciągającej się na l lub 2 tysiące kilometrów. W kierunku przeciwnym 
Dd Słońca te zewnętrzne warstwy przechodzą w długi gazowy ogon, 
położony całkowicie w płaszczyżnie ekliptyki i rozciągający się w po
staci stożka o kącie około 8°-10° między tworzącymi. Gęstość materii 
zmniejsza się w tym stożku dosyć powoli, a mianowicie przybliżenie 
(!wukrotnie na każde 4.7 promieni Ziemi. JR. 

(Astronomiczeskij żurnal XXVII, 2, 1950). 

Konstanty Ciołkowski 1857-1935 

Piętnaście lat minęło w zeszłym roku od śmi~ tego niezwykłego 
człowieka, radzieckiego pioniera rakiety międzyplanetarnej. 

Samo~, nawpół głuchy, b~edny stndent, od pierwszej młodości 

marzy o podboju przestrzeni międzyplanetarnej. Na książki, przyrządy, 
chemikalia, doświadczenia , wydaje każdy zdobyty grosz, przymierając 
głodem w czasie studiów w Moskwie. 

Zostawszy nauczycielem matematyki w Kałudze, zaczyna pisać 

rozpnawy naukowe, buduje tunel aereidynam~czny, prz;epoWiiada budowę 
samolotu i jego napęd płynnym paHwem. Studiuje aslmdnomię, a specjal:nie 
meohanikę nieb:os, niezbędną do rozwiązania problemu rakiety, jako 
środka komunilmcji w przestrzeni międzyplanetarnej. 

Pomysly CiałkowsMego są tprZ!edwczesne. Swiat :z,aczyna dopiero 
co interesować s i<; balonam: Zeppelina i pierwszymi samolotami Braci 
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Wright. Ani praktycy, ani teoretycy, zwłaszcza w carskiej Rosji, nie do
strzegają ogromu idei, głoswnej przez genialnego samotuka. 

Tymczasem w r. 1923 występuje w Niemczech na widown1ę pro
fesor Herman O b er t h, rpó:źmiejszy inicjatoc bojowej rakiety V -2, ogła
szając drukiem swe dzieło p.t. "Die Rakete zu den Planetenraumen". 
które zwiera identyczne tezy, oo praca Ciolklows.kiego z przed 20 laL 
Nawet tytuł książki Obertha jest identyczny z tytułem pracy c:ołko

wskiego "Rauta w kosmiczesikojc pirostranctwo". 

Ale na skutek rewolucji 1917 r. i zmiany ustroju w Rosji, sytuacja 
Ci.ołkowskiego, biednego, niezrozumiałego wynalazcy i prekursora no
wych idei, doznaje też zmiany na lerpsze. Nowy rząd interesuje się jego 
losem i pracami, dostarczając mu środków materialnych. 

T·oteż na skutek wystąpienie Obrehta, rząd radziecki niezwłocznie 
wznawia wydanie pracy Ciolkowsk:ego z r. 1903 wykazując jego pierw
szeństwOl 

Prócz Obertha, na widoWU.:ę wystąpił cały szereg uczonych na 
zachodzie, którzy czerpiąc natchnienie z prac Ciołkowskicgo wydają 

dzieła na podobne tematy. Wy-pada tu w&p::>mnieć francuskiego inżyniera 
E s n a u l t- P e l t er i e i Amerykanina, Dra G o d d ar d a. Także 

w Związku Radzieckim wyrosło pokolenie zwolCIIlników rakiety, jak 
K o n dr a t .i u k i C a n d er, którzy opubl:kowali ciekawe prace, rozwi
jając i doskonaląc idee CiołkowskJiego. 

Siawa Ciołkowskiego rozeszła się daleko pJIZa granice Związku 
Radzieckiego. Dotarła również do Polski, jeszcze przed wojną. Z Cb!kow
s.k:im kQII"E!Spondował polski uczony, profesor Tadeusz B a n a c h i e w ic z 
z Krakowa. W roku 1931 otrzymał on od Ciołkowskieg·:-1 list, w którym 
znal{1omity uczony radziecki wspomina, że ojciec jego był z pochodzenia 
Polakiem. Szczegół ten omawia abszenniej biograf Ciolkowskiego prof. 
Rap a p o r t w jubileuszowym wydaniu zbiorowym dzieł C~ołkowskiego .. 

Przepowiednie CiOiłkowsk.iego zaczynają się powoli sprawdzać .. 
Model rakiety Ciołkowskiego z roku 1898, przewidujący napęd ciekłym 
wodorem i tlenem, został w swych głównych zasadach powtórzony 
i zrealizOIWany naprzód w niemieckiej rakiecie V -2. Rakieta ta o masie 
około 12 ton łącznie z paliwem w chwili startu, osiągała wysokości 

do 100 km i miała zasięg 300 km. 
Jej szybkość dochodziła do 1500 metrów na sekundę, a zatym była 

niemal pięć razy większa, n~ż szybkość głosu. Jest to oczywiście zaledwie 
dz.iesiąta część tej szybkości., jaka jest potrzebna do oderwania się od 
ziemi i PQkon.anJa oporu powietrza. Ale perspektywy, jakie rekiecte· 
stawia możliwość użycia do naiPędU energii atomowej, pozwalają mnie
mać, że będZ::e morina osiągnąć znacznie wyższe szybkości. 

Ostatnio skombinowana rakieta dwustopniowa dotarła do wyso
kości przeszło 400 kilometrów. Jest to można powiedzieć granica atmo ·· 



URANIA 25 

sfery; ciśnienie powietrza jest tam niedostrzegalnie niskie. Marzenie 
'Ciolkowskiego zostało już przynajmniej częściowo zrealizowane. 

Jesteśmy dziś w epoce narodzin nowej komunikacji, komun:kacji 
rakietowej. Negować dziś jej możliwości, znaczy naśladować znamienny 
a klelmiczny przykład Napoleona. Wynalazcę okrętu pa1:1owego odprawił 

on z kwitkiem; tymczasem już w roku 1807, a więc za czasów najwię
kszej świetności Napoleona okręt parowy pływał po rzece Hudson, nic 
sobie nie robiąc z aesarskicgo sceptycyzmu. 

Kto wątpi w rakietę, niech sobie przypomni fakty: Siedemdziesiąt 
lat temu Ki b a l czy c kreśli plany pierwszej rakiety na świecie. Przeszło 
p1ęćdziesiąt lat temu genialny samouk Ciołk01Wski pisze pierwszy traktat 
Q nakiecie i marzy o podbO'ju atmosfery. W r. 1949 rakieta sięga już 
granicy atmosfery. 

E. B. 

Masa gromady mgławic pozagalaktycznych w Pannie 

Mgławice pozagalaktyczne wykazują dążność do skupiania się w gro
mady liczące nieraz setki tych utworów fizycznie i przestrzennie ze sobą 
związanych. Do najobfitszych i najbardziej przestrzennie zagęszczonych 
zaliczają się gromady galaktyk w gwiazdozbiorze Warkocza Bereniki 
<>raz w sąsiadującej z nim północnej połaci gwiazdozbioru Fanny. Nawet 
niewielką lornetką możemy doliczyć się tu kilku mgławic. Teleskop 
ujawnia ich setki. 

Istnieje sposób wyznaczania masy tego rodzaju "archipelagów" ga
laktyk przez mierzenie szybkości ruchu w kierunku naszego widzenia 
poszczególnych ich składników. Znając prędkość ruchu poszczególnych 
mgławic, można stąd obliczyć wielkość przyciągania, które jest niezbędne 
~o utrzymania takiej gromady w całości, jako ugrupowania trwałego, 
stąd zaś wreszcie masę całej gromady powodującej to przyciąganie. 

Dzieląc tak otrzymaną masę całej gromady przez ilość samych mgła
wic, otrzymujemy przeciętną masę jednej mgławicy. Obliczenia takie 
<>parte na spektrogramach z Mount Wilson, przeprowadzone przez Sin
daira S m i t h a dały na masę całkowitą wspomnianej gromady galak
tyk w Fannie wartość: 2Xl047 g, czyli 1014 mas Słońca. Stąd przeciętna 
wartość masy jednej z 500 galaktyk tej gromady wynosi: 2X1011 mas 
Słońca, czyli innymi słowy dwieście miliardów mas Słońca. Ostatnia 
liczba zgadza się dobrze z obliczeniami masy naszej Galaktyki, która 
przecież nie jest niczym innym jak jednym z takich właśnie utworów 
niebieskich. 

Odległość gromady w Fannie wynosi ok. 6 milionów lat światła, śred
nia zaś prędkość oddalania od nas ok. 1125 km/sek. 

Niektórzy astronomowie przypuszczają, że i nasza Droga Mleczna 
przynależy do analogicznej gromady galaktyk, w której skład wchodzą 
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również pobliskie jasne mgławice, jak Wielka w Andromedzie oraz: 
w Trójkącie, widoczne dobrze gołym okiem. Ponieważ wewnątrz tej gro
mady zamieszkujemy, więc brak nam tu potrzebnej perspektywy, jaką 
daje odległość. J. G. 

(Mount Wilson Contrib. No 352). 

Astronomia amatorska w Japonii 

W artykule pod powyższym tytułem zamieszczonym w 572 numerze 
Popular Astronomy (luty 1950) T. M u rak a m i z uniwersytetu w Hiro
shimie ubolewa nad niskim stanem nauczania astronomii w szkołach 

japońskich, aczkolwiek zainteresowanie dla astronomii wśród uczniów 
szkół średnich i wyższych jest duże. Niektóre tylko szkoły posiadają 

reflektory o 12 lub 15 cm otworu lub refraktory 5 do 8 cm otworu. 

W kraju istnieją dwa towarzystwa astronomiczne: Japońskie Towa
rzystwo Astronomiczne i Wschodnie Stowarzyszenie Astronomiczne. 
Pierwsze wydaje pół-popularny miesięcznik "The Astronomical Herald" 
(od r. 1908) i rozpoczęło wydawanie periodyku w języku angielskim, 
przeznaczonego dla specjalistów. Drugie z towarzystw wydaje popularny 
miesięcznik "Niebo". Oprócz tych towarzystw istnieje wiele lokalnych 
kół w szkołach wyższych lub wyższych klasach szkół średnich. 

W przeciwieństwie do czasów sprzed ostatniej wojny znajdujem)r 
w Japonii tylko niewielu amatorów dobrze wytrenowanych w astrono
micznych obserwacjach (plam słonecznych, meteorów, gwiazd zmiennych 
itp.). Spośród nich nicdawno zmarł nagle Kozawa, doświadczony obser
wator gwiazd zmiennych (zwłaszcza typu SS-Cygni). 

W Japonii wielu z astronomów fachowych chętnie zajmuje się popu
laryzacją astronomii. Spośród nich autor wymienia nazwiska I. Y a m a
m o t o (obserwatorium Tanakami), dra T. Ar ak i (z Kyoto-fu) i S. 
Kan d a (z Tokyo) oraz K. Kom a k i (z Wakayama). Pg. 

OBSERWACJE 

Obserwacje gwiazd zmiennych długookresowych: 
S CrB, R Dra, R Set, R Ser, R Tri. 

Obserwacje wykonywałem w czasie wakacji w 1950 r. w miejscowości 
Grace Małe pod Warszawą, oraz od l września 1950 r. w Obserwatorium. 
U. W. w Warszawie. Używałem lornetki firmy "Leitz Wetzlar" 6X40. 
Maksymalny zasięg tej lornetki wynosi przy "zerkaniu" w dobrych wa
runkach atmosferycznych 9.7 mg w skali harwardzkiej. Obserwacje wy
konywałem metodą Argelandera. Jasności gwiazd porównania zaczer
pnąłem z atlasu Webb'a. Ogółem wykonano 475 obserwacji. 
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S CrB: Okres zmian blasku 361 dni. Zakres zmian blasku 7.0-12.8 mg. 
(wedł. Webb'a). Obserwacji wykonano 105. 
Maksimum 14. VII. 1950 J. D. 2433477d. Jasność maksymalna 
7.2 mg. 

mr------r------r------r------r-----~--_, 

S CrB 

19W 2.8 w 6YIJJ 15VI!I 

R Dra: Okres zmian blasku 246 dni. Zakres zmian blasku 7.6-12.3 mg. 
(wedł. Webb'a). Obserwacji wykonano 104. 
Maksimum 19. VII. 1950 J. D. 2433482d. Jasność maksymalna 
7.5 mg. 

~5~---4-----+----~----+-----r-~ 

1YII 10W 19W 28W 6Ylll 15Vl[ 
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_R Set: Okres zmian blasku 146 dni. Zakres zmian blasku 4.5-9.0 mg. 
(wedł. Webb'a). Obserwacji wykonano 119. 

rn 

Minimum 15. VII. 1950 = J. D. 2433479d. Jasność minimalna 
4.9 mg. 
Maksimum 13. IX. 1950 = J. D. 2433539d. Jasność maksymalna 
7.3 mg. 

- ~5~~----------~----------~------~ 

5,5 
R Set 

"7,S'--1.J...VIl _____ 1..J...VJII _____ 1....L..lX------J 

IR Ser: Okres zmian blasku 357 dni. Zakres zmian blasku 6.9-13.0 mg. 
(wedł. Webb'a). Obserwacji wykonano 91. 
Maksimum 5. VII. 1950 = J. D. 2433468d. Jasność maksymalne 
7.4 mg. 

m~------T------~------~------~----~--~ 

'1.5~,-.1~~~=---~~----~------~----~--~ 

1W 10Yli 19Yll 28W 15Wl 
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R Tri: Okres zmian blasku 266 dni. Zakres zmian blasku 6.0-11.5 mg. 
(wedł. Webb'a) . Obserwacji wykonano 56. 
Maksimum 4. VIII. 1950 J . D. 2433498d. Jasność maksymalna 

m 
6,0 

7,0 

5.7 mg. 

R Tri 
""""' ··-+--

" "' 
&o 

16VIJ 

~ 
~ ~ 

25YII 12Ylii 21YIII 30YIH S IX. 

A . Kruszewski 

(członek Sekcji Gwiazd Zmiennych P. T. M. A. Warszawa~ 

Całkowite zaćmienie Ksieżyca w dniu 26 września 1950 r. 

Obserwacji dokonano lunetą o średnicy obiektywu 88 mm i powięk
szeniu 34 X , na tarasie Obserwatorium U. W. w Warszawie. Momenty 
wyrażone są w czasie uniwersalnym. Dotyczą pochodu cienia Ziemi 
poprzez tarczę Księżyca . 

Półcień widoczny zupełnie W) raźnie 

Pierwszy kontakt tarczy z cieniem 

Grimaldi, początek 

koniec . 

Na tle ciemno-szarego cienia Grimaldi jest widoczny 

Reiner, koniec 

Cień staje się niemal zupełnie czarny, Grimaldi przestaje być 

widoczny 

Kepler, koniec 

Aristarch, koniec 

Tycho, początek 

koniec 

Kopernik, początek 

Brzeg tarczy zakryty cieniem czerwienieje. Widoczne są z po

wrotem Grimaldi oraz Aristarch 

2h 10m 

2 31.5 

2 35.5 

2 37.1 

2 41 

2 41.4 

2 45 

2 48.2 

2 52.1 

2 53.3 

2 55.4 

2 56.0 

2 57 
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Kopernik, koniec . 

Timocharis, koniec 

Sinus Iridum, początek 

koniec 

URANIA 

2h59m 

3 7.8 

3 8.8 

3 11.9 

Pogoda, będąca z początku zupełnie dobra, stopniowo pogarsza się, 

.a około godziny 3h 10m zachmurzenie całkowicie uniemożliwia obser-

wację. A. Kruszewski 

PRZEGLĄD WYDAWNICTW 

Stefan W i er z b i ń ski : Pracownie astronomiczne, wyd. "Wiedza 
Powszechna", str. 25, ryc. 23. 

Autor odkrywa przed czytelnikiem jedną po drugiej tajemnice wnę
trza pracowni astrometrycznej i astrofizycznej. Już na wstępie podkreśla 
~gromne znaczenie, jakie posiada dla astronoma biblioteka, która jest 
podstawą każdej pracowni astronomicznej. W dalszym ciągu omawia 
autor przyrządy do mierzenia płyt, różnego rodzaju komparatory i mi
krofotometry, wraz z ich zastosowaniami. 

Druga połowa książeczki jest poświęcona analizie widmowej. Jest tu 
krótko przedstawiona historia jej rozwoju i dzisiejsze znaczenie tej ga
łęzi astrofizyki. Znajdują się ponadto w tej części opisy budowy i zasad 
-działania najważniejszych instrumentów używanych w analizie widmo
wej. Do tych opisów dołącza autor doskonałe fotografie aparatów, a czę
sto także i schematy rysunkowe ich działania, co przyczynia się WYbit
nie do uplastycznienia podanych w treści książeczki pojęć i wiadomości, 
często zupełnie nowych dla czytelnika. Dzięki POWYższym zaletom oma
wiana książeczka jest dostępna nawet dla zupełnego laika. Przeczytanie 
jej przyniesie jednak także duże korzyści i miłośnikowi astronomii, gdyż 
autor podaje i takie wiadomości z dziedziny astronomii, w których prze-
ciętny miłośnik orientuje się stosunkowo słabo. J. Mietelskt 

Stefania Kos i b o w a : Księżyc, wyd. P. Z. W. S., str. 65, ryc. 28. 

Wstęp książeczki zawiera krótki rys historii rozwoju poglądów ludz
kich na istotę Księżyca od czasów najdawniejszych do chwili obecnej . 
Następnie przystępuje autorka do opisu powierzchni Księżyca i omawia 
.-szczegółowo najciekawsze jej twory tzn. morza, kratery. łańcuchy gór
-skie, roWY i smugi. 

W dalszym ciągu czytelnik zostaje wprowadzony systematycznie 
-w dziedzinę bardziej skomplikowanych pojęć związanych z Księżycem 
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1 Jego ruchami. Zapoznaje się więc z Księżycem jako satelitą Ziemi; 
z jego rozmiarami, odległością i innymi wielkościami fizycznymi. Autorka 
wyjaśnia także niektóre zjawiska będące skutkami ruchów Księżyca, 

więc m. in. jego fazy, zaćmienia Słońca i Księżyca oraz librację. 

W rozdziale o fazach, na str. 38 w. 7 od dołu, znajduje się zdanie: 
"granica światła ... nie jest już łukiem koła, lecz prostą". Otóż należy 
podkreślić, że terminator nie jest nigdy łukiem koła, lecz (wyłączając 

oczywiście nów i pełnię) jest połową elipsy, a w granicznym przypadku 
odcinkiem linii prostej. Abstrahuję już od tego, że Księżyc nie jest 
idealną kulą. 

Na str. 41 omawia autorka światło popielate i powody zmian jego 
natężenia. Jako pierwszy powód tych zmian podaje ten. że Ziemia jest 
kulą i jasność światła popielatego zależy od tego, czy okolice równikowe 
Ziemi - bliższe Księżycowi - są oświetlone przez Słońce silniej czy 
słabiej. Stąd wynikałoby, że światło popielate będzie najsilniejsze na 
wiosnę i w jesieni. Jednak krótki rachunek wykazuje, że powód ten jest 
niedostateczny i wydaje się, że tego rodzaju zmianę natężenia światła 
popielatego należy przypisać głównie sezonowym wahaniom zachmurze
nia na kuli ziemskiej. 

Oryginalne tłumaczenie pochodzenia siły przypływobodźczej spoty
kamy na str. 55. Autorka mówi, że siła ta jest wypadkową siły przy
ciągania Księżyca, która jest w każdym punkcie Ziemi różna i siły od
środkowej powstającej wskutek ruchu Ziemi dookoła środka masy ukła
du Ziemia-Księżyc, która to siła jest na całej Ziemi jednakowo wielka. 

Na powyższe rozumowanie można się zgodzić, ale tylko po uprzed
niej zmianie założenia; mianowicie należy założyć ruch Ziemi nie wokół 
środka masy układu, lecz wokół środka Księżyca. Wtedy tylko można 
przyjąć siłę odśrodkową za równą i jednakowo skierowaną dla każdego 
punktu Ziemi. 

Chcę sprostować przy okazji błąd drukarski. Na str. 64, w. 4 od dołu 
zamiast "6839 dni" powinno być "6939 dni", poza tym za niedociągnięcie 
drukarskie uważać należy mylnie wykonane rysunki C, E, J, L faz 
Księżyca na str. 36. 

Mimo tych kilku usterek książeczka jest 
i interesująca, co można już prawdopodobnie 
niniejszego bardzo pobieżnego opisu. 

niewątpliwie kształcąca 

zauważyć na podstawie 
J. Mietelski 
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KOMFLETUJEMY "URANIĘ" 

Zarząd Główny P. T. M. A. posiada niewielką ilość roczników "Uranii' .. 
z lat 1922-1930 (numery 1-32). 

Cena kompletu tych roczników (27 zeszytów, brak numerów 18, 2~ 

i 24) wynosi 101,25 zł. 

Cena roczników 1922/ 23, 1926 i 1928 wynosi po 15,- zł. Każdy rocznik 
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WEZWANIE 
do nadsyłania obserwaji meteoru, 

który pojawił się nad Polską w dniu 28 list0:r,>ada 1950 r. około 
godz. 19 rrtin. 35 czasu środkowo-europ. Według obserwacji 
Ob. J. Kor dyl e w ski ej, członka zarządu Oddziału Kra
kowskiego P. T. M. A., meteor był jaśniejszy niż Księżyc 
w pełni; w Krakowie pojawił się on spoza chmur na półn.- · 
wschodzie w azymucie A= -120° i biegł poziomo z prawej 
ku lewej na wysokości h= 22°. 

Obserwacje prosimy przesyłać do Zarządu Głównego 
P. T. M. A. (Kraków, św. Tomasza 30/8). Zebranie obfitego 
materiału obserwacyjnego, z wielu okolic Polski, może pozwo
lić na rozstrzygnięcie pytania, czy meteor spadł w Polsce i, 
ewentualnie, gdzie spadł. Najważniejsze są informacje o po
łożeniu toru meteoru na sklepieniu niebieskim i o czasie trwa
nia zjawiska. Azymuty punktów pojawienia się i zniknięcia 
meteoru można łatwo ustalić udając się na miejsce, z którego 
zauważono meteor i wyznaczając (np. przy pomocy busoli) 
a:z;ymuty tych obiektów (drzew, domów), w pobliżu których 
meteor pojawił się czy zgasnął. 
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ROK XXII MARZEC-KWIECIEŃ 1951 

URANIA 
CZA S O P ISMO A STRONOMICZN E 
P OPU L ARNO - NAUK O W E 

Nr 3-4 

ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMil 

wychodzi dnia 25 każdego drugiego miesiąca w roku 

KRAKÓW 1951 

Pismo zalecone reskrypte;n Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1950 roku, 
Nr Oc-506/50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich. 

Od Redakcji 

Realizacja gigantycznego przedsięwzięcia, jakim jest plan 
sześcioletni, wymaga ha1·monijnego współdziałania wszystkich 
sił naszego narodu i uaktywnienia wszelkich jego potencjal
nych możliwości. Musimy pamiętać, że plan sześcioletni to nie 
tylko potężna rozbudowa przemysłu i całej gospodarki, a w kon
sekwencji podniesienie ogólnej stopy życiowej, ale równocze
śnie ogromny wysiłek w celu podniesienia uświadomienia ogól
nego, upowszechnienia całej nadbudowy ideologicznej, tego 
wszystkiego co osiąga nauka i sztuka, a więc oświaty i kultury. 

Prawdziwie demokratycznym ideałem (w dziedzinie świato
poglądowej) nie jest światopogląd oparty na bezkrytycznym 
przyjmowaniu takich czy innych teorii, ale rzeczywiste odbicie. 
świata na podstawie wyników nauk przyrodniczych. Naturalnie, 
uzyskanie takiego syntetycznego obrazu świata nie jest rzeczą 
łatwą dla ogółu, wymaga ono nie tylko zaciekawienia i wy
siłku, ale odpowiednich publikacji i specjalnie pomyślanych 
akcji przekazywania zdobyczy naukowych szerokiemu ogółowi. 
l tu jesteśmy u sedna sprawy popularyzacji. 

Plan sześcioletni nakłada na naukowców specjalne obo
wiązki w dziedzinie rozwoju sil wytwórczych, w najszerszym 
znaczeniu tego słowa; ale nie tylko w tej; żadnemu z naukow
ców nie może obecnie być obojętna sprawa, czy i w jaki sposób 
dostają się do wiadomości ogółu wyniki osiągane przez nich 
w różnych dziedzinach nauki.W obecnej rzeczywistości, kiedy 
podstawą świadomości każdego człowieka ma być Tzeczywista 
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wiedza, żadna działalność umysłu ludzkiego nie może być 
uprawiana w oderwaniu od ogółu, w jakiejś otoczonej mgłą 
tajemniczości wieży z kości słoniowej. 

Redakcja Uranii, rozumiejąc doniosłość zagadnienia popu
laryzacji nauki w ogóle a specjalnie astronomii, otwiera poniż
szym artykułem dyskusję na ten temat. Redakcja zaprasza jak 
największą ilość czytelników do wzięcia udziału w dyskusji 
i nadsyłania artykułów, bądź też krótszych uwag, dotyczących 
zarówno problemu, co może być popularyzowane w astrono
mii, jak też i sposobów tej akcji. W skazane jest podawanie 
publikacji, jako przykładów dobrze czy źle pojętej populary
zacji. Ciekawsze wypowiedzi, w całości czy w fragmentach, będą 
publikowane na łamach Uranii. Należy zaznaczyć, że publiko
wanie głosów dyskusji nie oznacza aprobaty komitetu redak
cyjnego dla poszczególnych wypowiedzi, a więc publikowane 
będą też uwagi różniące się od stanowiska redakcji. 

Popularyzacja astronomii to sprawa wszystkich czytelników 
Uranii, niechże więc jak największa ich liczba weźmie udział 
w tej dyskusji. 

WŁODZIMIERZ ZONN 

O POPULARYZACJI NAUKI, W SZCZEGOLNOSCI 
ASTRONOMII 

(Artykuł dyskusyjny) 

Już od dawna jeste~my świadkami procesu, który stopniowo 
przybiera na sile: oto poszczególne dziedziny życia umysłowego 
oddalają się od siebie coraz bardziej, tracą łączność i przez to 
przestają oddziaływać na całość życia w tym stopniu, w jakim 
mogłyby oddziaływać. 

Od dawna już mamy wyraźny podział na naukę i sztukę; 
są to dziedziny nie mające już wspólnego języka i rzadko kiedy 
rozumiejące się nawzajem. 

Również i wśród nauk mamy znaczne oddalenie jednych 
dyscyplin naukowych od drugich. Coraz większy dystans dzieli 
poszczególne nauki i coraz mniej prawdopodobną staje się 
możliwość porozumienia i współpracy różnych dyscyplin nau
kowych. 

Piękne i interesujące koncepcje, mądre teorie, często nie 
wychodzą poza zakres danej nauki i nie oddziaływują na całość 
życia intelektualnego. 

• 
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Pomysłowe koncepcje kosmologiczne pozostają w ciasnym 
kole astronomów i nie wywołują echa w życiu. Jakże dziwne 
to się w ydaje, jeśli porównamy ten stan rzeczy z tym, co się 
działo na całym świecie po opublikowaniu koncepcji kosmo
logicznych Kopernika! 

Dlaczego tak jest? Udzielenie na to odpowiedzi nie jest 
rzeczą łatwą; wydaje się jednak, że głównej przyczyny tego 
stanu rzeczy należy szukać w zaniedbaniu pewnej gałęzi wie
dzy., która dawniej była bazą i łącznikiem pomiędzy poszcze
gólnymi dziedzinami działalności intelektualnej ludzi: w za
niedbaniu nauk filozoficznych. 

Gdybyśmy porównali znaczenie filozofii w zaraniu nauk 
z tym, jakie dziś ma ona w naszych studiach, doszlibyśmy 
chyba do przekonania, że nasze obecne wykształcenie filo
zoficzne jest bez porównania znacznie mniej powszechne, 
niż to było za czasów Demokryta lub Arystotelesa. W dzie
dzinie filozofii jesteśmy dziś na ogół ogromnie zacofani, jeśli 
już nie zaryzykować powiedzenia : jesteśmy analfabetami. 

Zaniedbanie spraw filozofii odbiło się fatalnie na całości 
naszego życia intelektualnego. Utraciliśmy łączność między 
naukami , utraciliśmy zdolność spoglądania na całość zagadnień 
naukowych, stając się wąskimi specjalistami w tej czy innej 
tylko dziedzinie. Naukowcy mogą dziś być ekspertami w takiej 
czy innej sprawie, jednak w sprawach kierowniczych życia 
nie ma dla nich odpowiedniego miejsca dlatego, że życie jest 
pewną całością, jest "wszystkim", tymczasem naukowcy znają 
dobrze tylko pewne jego odcinki. 

Niebezpieczeństwo tego stanu rzeczy sygnalizowano już od 
dawna przy różnych okazjach, na zjazdach naukowych, w od
czytach i literaturze. Szczególnie wyraźnie i ostro sprawa ta 
wystąpiła w swoim czasie w ZSRR, gdzie nie tylko stwierdzono 
·ujemne skutki ekskluzywności nauki, lecz podjęto jednocześnie 
energiczną walkę o przywrócenie nauce jej właściwej, kie
rowniczej roli. 

Walkę tę rozpoczęto od tego, że przywrócono naukom ich 
właściwą bazę - filozofię materialistyczną. Jednak filozofii 
nie "robi się" samej; jest ona przecież zawsze pewną syntezą 
nauk, a zatem stworzenie bazy filozoficznej musi polegać na 
"wyciągnięciu" z poszczególnych dyscyplin naukowych ich 
osiągnięć najistotniejszych i ich p1·aw najogólniejszych. Taki 
materiał nadaje się do syntezy i tworzenia z niego praw naj
ogólniejszych, które stanowią filozofię. Tak pojęta filozofia nie 
będzie czymś oderwanym, samoistnym, lecz będzie bazą dla 
wszystkich nauk i dla całości życia intelektualnego ludzkości. 



36 URANIA 

I oto jesteśmy świadkami procesu, który, zdaje się po raz 
pierwszy w dziejach ludzkości, jest świadomie przez ludzi upra
wiany: sprowadzenia filozofii "na parter", czynienia z niej cze
goś podstawowego, czegoś co jest "na co dzień" w życiu i nauce, 
co jest najbardziej naukowe a jednocześnie najbardziej prak
tyczne. Jakże inną jest ta filozofia od tej, którą uprawiano 
dawniej, jako coś najzupełniej oderwanego, nieprzydatnego 
w życiu codziennym. 

To, o czym przed chwilą mówiłem, jest banałem, znanym 
pradopodobnie większości czytelników z prasy codziennej 
i książek. Nie mniej warto od czasu do czasu o tym sobie 
przypominać, chociażby nawet po to, by ocenić właściwą rolę 
popularyzacji nauki. 

Każdy artykuł lub książka popularna porusza zagadnienia 
najbardziej ogólne w danej nauce, bowiem tylko takie zagad
nienia są ciekawe dla szerszego ogółu i nadają s1.ę do popula
ryzacji. Te zaś zagadnienia mają też największe znaczenie świa
topoglądowe i filozoficzne, dostarczają więc odbiorcom na róż
nym poziomie tego właśnie materiału, który jest niezbędny 
do tworzenia bazy filozoficznej. 

Popularyzując jakieś zagadnienia. staramy się je przed
stawić w sposób jak najbardziej syntetyczny, jest to bowiem 
jedna z najbardziej podstawowych cech popularyzacji. Zagad
nienie przedstawione w całkowitym oderwaniu od innych nie 
będzie zrozumiałe dla ogółu ludzi, będzie więc nieinteresujące 
i nie zbudzi echa wśród czytelników. Znaczy to, że populary
zacja musi być pewnego rodzaju syntezą, choćby na bardzo 
niskim poziomie, każda zaś próba syntezy jest czymś cennym 
dla filozofii, jest bowiem czymś, co łączy nauki i co jest w chwili 
obecnej rzeczą ze wszech miar pożądaną. 

Popularyzacja spełnia w tej chwili rolę "katalizatora" mię
dzynaukowego. Istotnie, adepci każdej nauki nie mogą pozna
wać literatury fachowej z innych nauk, ponieważ literatura 
ta jest pisana językiem fachowym, najczęściej niedostępnym 
dla niewtajemniczonych. Przekładanie zaś tego fachowego 
języka na język ogólny jest właśnie jednym z zadań popula
ryzacji; taki "przekład" służy następnie jako informator . ,mię
dzynaukciwy", jeśli oczywiście jest na należytym poziomie. Jeśli 
dążymy do możliwie ścisłego powiązania nauk ze sobą, musimy 
dbać o bogatą i wyczerpującą literaturę popularno-naukową 
w każdej dziedzinie wiedzy. 

I wreszcie jeszcze jedno zadanie, które ma do spełnienia 
popularyzacja, zadanie wychowawcze: ma ona propagować 
wśród ogółu ludzi naukowy sposób myślenia i w tym kierunku 
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go kształcić. Jest to zadanie, którego główny c1ęzar spoczywa 
raczej na szkole, jednak kształcenie człowieka w naszym kraju 
nie kończy się z ukończeniem szkoły. Cóż więc ma go kształcić 
dalej? Oczywiście literatura popularna, fachowej bowiem lite
ratury przeciętnie wykształcony człowiek w Polsce czytać 
jeszcze nie potrafi. 

Oto główne zadania, jakie ma do spełnienia popularyzacja 
w chwili obecnej, zadania niewątpliwie ogromne i ważkie, 
może nawet przerastające siły tej stosunkowo nielicznej grupy 
popularyzatorów, którzy w tej chwili działają na terenie Folski 
1 innych krajów; fakt ten jednak nie może zmniejszyć ciężaru 
tych zadań . 

Może kiedyś w przyszłości odciąży się popularyzację, obecnie 
jednak nie ma jeszcze jakiejś dziedziny działalności, która by 
przynajmniej jedno z tych zadań na siebie przejęła . Do dziś 
działalność naukowa i jej odzwierciadlenie - literatura nau
kowa - ma w dalszym ciągu charakter bardzo "fachowy" i nic 
.nie wskazuje na to, by miała powstać jakaś dziedzina "między
naukowa" , jakaś działalność ."syntetyczna" na poziomie do
stępnym szerszemu ogółowi ludzi. 

W związku z tym ogromnym znaczeniem, jakie ma dziś po
pularyzacja w rozwoju kultury (a tak jest niewątpliwie), należy 
z tym większą pieczołowitością odnieść się do spraw metodyki 
popularyzacji. 

Tak rozpowszechnione dziś słowo drukowane ma niewąt
pliwie tę zaletę, że jest środkiem tanim i docierającym wszę
dzie. Lecz jako metoda popularyzacji jest chyba jedną z naj
gorszych, jest bowiem niewątpliwie "najsuchszą" i "najnud
niejszą" . Proces przyswajania wiadomości ogranicza się tutaj 
wyłącznie do wzroku i to w sposób raczej nużący, bowiem 
czytanie nie jest bardziej procesem "n\ózgowym" niż wzroko
wym. Stosunkowo niewielka liczba ilustracji, zawartych w tej 
czy innej książce , nie zmienia zasadniczo stanu rzeczy. 

Znacznie bardziej sugestywnym i żywym jest słowo żywe, 
szczególnie wtedy, gdy jest uzupełnione obrazem statycznym 
lub filmem. Tutaj poznawaniu dopomagają jeszcze zmysły: 
wzrok i słuch; rzecz dość ważna w każdym procesie pozna
wania. 

Jednak i ten sposób ma zasadniczą wadę: słuchacz czy widz 
jest wciąż w sytuacji biernej; poznaje to, co mu się przedkłada 
i myśli o tym, co mu narzuca prelegent czy autor książki. 
Tymczasem trzeba, by popularyzacja wzbudzała pewien czynny 
stosunek odbiorcy do nauki, żeby zachęcała do myślenia samo-
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dzielnego, twórczego. Ten cel może być osiągnięty jedynie przez 
pracę samodzielną w pracowniach naukowo-popularnych; za
tem sprawa ta powinna być traktowana równie szeroko, jak 
i wydawnictwa popularno-naukowe. W tej dziedzinie, zarówno 
w Polsce jak i innych krajach, nie wiele zrobiono i na ten brak 
należy, moim zdaniem, zwrócić baczną uwagę. 

To wszystko, co powiedziałem wyżej jest oczywiście słu
szne i w zastosowaniu do astronomii. Nauka ta ma wręcz wy
jątkowe znaczenie światopoglądowe, dlatego też jej populary
zacja powinna być otoczona wyjątkową pieczołowitością. 

Jest rzeczą dość charakterystyczną, że jeszcze w okresie, 
gdy znaczenie popularyzacji nie było należycie doceniane i gdy 
popularyzację uważano za pewnego rodzaju rozrywkę intelek
tualną; wielu ludzi świadomie czy nieświadomie doceniało zna
czenie wyjątkowe astronomii i garnęło się do tej nauki. Wi
docznie pewnego rodzaju pęd do wiedzy ogólnej i do nauk 
stanowiącycł.l bazę filozofii materialistycznej przejawiał się 
i w czasach dawnych. Dlatego też astronomia, obok innych 
równie ważnych w sensie filozoficznym nauk, np. fizyki ato
mowej, biologii, była przedmiotem szczególnie ulubionym, jeśli 
idzie o popularyzację. Z tych dziedzin mieliśmy już dawne 
najwięcej książek popularnych i te dziedziny cieszyły się i cie
szą największym niewątpliwie "popytem" wśród ogółu ludzi. 
W szeregach astronomów mieliśmy niewątpliwie najzdolniej
szych popularyzatorów; wymienię tu choćby F l a m m ar i o
na, który nie miał swego odpowiednika w żadnej- zdaje się
nauce. 

Z tym pędem wiązało się jednak coś, co by można było 
nazwać "mętniactwem" w astronomii. Mam tu na myśli chęć 
"taniego" imponowania ludziom "zwyczajnym", chęć przed
stawienia astronomii w świetle fałszywym, jako nauki "wyż
szej'', nauki "mistycznej" - to wszystko, co tak często i dziś. 
spotykamy w literaturze popularno-naukowej na przykład 
w U. S. A. i wielu innych krajach zachodnio-europejskich. 

Mamy tu przykład pewnego wykrzywienia linii populary
zacji, które nigdy by nie nastąpiło, gdyby popularyzację pro
wadzono w sposób właściwy i gdyby, między innymi, obok 
literatury, udostępniono jeszcze ludziom możność samodzielnej 
pracy w obserwatoriach astronomicznych. Praca czynha w pra
cowni pokazuje właściwe oblicze wiedzy i daje pracującym 
zdrowy wgląd w to, czym jest nauka właściwa. Z tego też: 
powodu powstanie obserwatoriów amatorskich jest rzeczą ze 
wszech miar pożądaną. Dlatego apeluję do wszystkich, komu 
sprawa kultury i popularyzacji nauki jest bliska, aby w Polsce 
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zorganizowano przynajmniej kilka obserwatoriów ludowych, 
dostępnych dla każdego niefachowca. 

Obserwatoria te powinny jednak być placówkami prawdzi
wie naukowymi i nie powinny działać w oderwaniu od istnie
jących placówek astronomicznych "fachowych". Inaczej za
mienią się w instytucje rozrywkowe, albo nawet jeszcze go
rzej - w szarlatanerię, jak to często zdarza się z tymi, którzy 
popularyzując jakąś naukę sami z tą nauką tracą kontakt. 

Oto dlaczego całość spraw popularyzacji astronomii w Polsce, 
jak też i poszczególne obserwatoria popularno-naukowe powinne 
być objęte jakąś wspólną organizacją astronomiczną, w której 
popularyzacja nie odgrywałaby roli "głupszej siostrzyczki", 
lecz byłaby raczej traktowana jako "katalizator" międzynau
kowy, jako ważne ogniwo łańcucha wiążącego naukę z całością 
życia. W takiej organizacji sprawy astronomii mogłyby być roz
wijane harmonijnie, a więc nowocześnie. Parniętajmy bowiem, 
że astronomia jest jednak tylko jednym z elementów nauki, 
która z kolei stanowi jeden z elementów życia. W życiu zaś 
(żeby użyć znanego cytatu) "najważniejsze jest wszystko; reszta 
jest marnością nad marnościami". 

STANISŁAW MILBERT 

JAKI KSZTAŁT MA ZIEMIA? 

Grecy w najdawniejszych czasach uważali Ziemię za płaską, 
kolistą tarczę otoczoną oceanem, nad którą miało się wznosić 
sklepienie niebieskie. Od czasów A n ak s i m a n d r a i P i -
t a g o ras a uważano Ziemię za kulę i próbowano wyzna
czyć jej promień. Er a t o s t e n e s (276-195 r. przed Chr.) 
w czasie letniego przesilenia Słońca zaobserwował w Aleksan
drii, że promienie słoneczne tworzyły z pionem kąt równy l/5o 
kąta pełnego, podczas gdy w Assuąp (dziś nazywa się Syene), 
w pobliżu zwrotnika Raka, padały one pionowo. Odległość 
miqdzy tymi miastami oszacował na 5 000 stadiów, opierając 
się na czasie trwania podróży. Ponieważ kąt Aleksandria -
środek Ziemi- Assuan jest a = 1ho kąta pełnego i odpowiada 
mu 5 000 stadiów, więc kątowi pełnemu odpowiada (rys. 1): 
obwód południka = 50 X 5 000 stadiów = 250 000 stadiów. 
Przyjąwszy stadium równe 185 m '), pomiar Eratostenesa da
wałby wynik: obwód południka = 46 250 000 m, lub ćwiartka 
południka = 11 562 500 m. 

1) Wartość stadium w metrach nie jest dokładnie znana. 
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W I w. przed Chr. wykonał podobny pomiar P o s i d o
n i u s, otrzymując wynik: ćwiartka południka = 11 100 000 m. 

Następnym większym przedsięwzięciem był pomiar wyko
nany koło Bagdadu w IX wieku przez Arabów, z którego wy
nikało, że ćwiartka południka = 11 016 000 m. 

s 

Rys. l. Koło na rysunku przedstawia południk ziemski, na którym leżą 
(według Eratostenesa) miasta Aleksandria 1 Assuan. Promienie biegnące 
od Słońca S do punktów Aleksandria i Assuan można uważać za równo
ległe ze względu na wielką odległość Ziemi od Słońca. Kąt a: Aleksan
dria-środek Ziemi-Assuan jest równy 1 /~0 kąta pełnego (na rys. jest 
większy , ze względu na przejrzystość). Stąd długość łuku Aleksandria-

Assuan jest ' /•o częścią obwodu południka. 

W 1525 r . francuski lekarz F er n e l pomierzył szerokość 
geograficzną Paryża i Amiens, oraz ich odległość, licząc obroty 
koła wozu. Z tych danych obliczył, podobnie jak poprzednicy, 
długość południka. 

Wszystkie dotąd wykonywane pomiary długościowe były 
bardzo mało dokładne . Jest rzeczą oczywistą, że zwykłe sza
cowanie odległości na podSitawie czasu jazdy konnej lub wiel
błądem, albo liczenie obrotów koła, nie mogło dać dobrych 
wyników. Bezpośrednie, dokładne zmierzenie łuku długości 
100 km przedst~wiałoby olbrzymie trudności. 

Pomiar obwodu południka posunął naprzód holenderski 
matematyk W i 11 e b r ord S n e 11 i u s (1591-1626 r.) przez 
wprowadzenie triangulacji. 

Celem zmierzenia odległości dwóch punktów AB (rys. 2) 
położonych na tym samym południku, połączył on je łańcu
chem przylegających trójkątów. W każdym trójkącie zmierzył 
kąty, oraz jeden tylko bok (np. Aa) w całym tzw. łańcuchu 
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triangulacyjnym. Tak więc przy pomocy pomiaru kątów i jed
nego boku (tzw. bazy) długości kilku kilometrów, wyliczył 
odległość punktów A i B, która :niała długość ponad 100 km. 
Przy pomocy takiego postępowania, czyli triangulacji, otrzy
mał Snellius w wyniku 10 004 000 m na ćwiartkę południka. 

Rys. 2. Przy pomocy triangulacji 
można wyznaczyć długość łuku po
łudnika. W tym celu punkty A i B 
położone na tym samym południku 
łączy się łańcuchem przylegających 

trójkątów, w którym mierzy sic; kąty 
oraz bok Aa. Przy pomocy rachun
ków trygonometrycznych oblicza się 

odległość punktów A i B. 
' a 

~ 
s: 
iJ 

~ o 
!l.. 

B 

Następne pomiary były już dokładniejsze. Wykonywane 
były na fizycznej powierzchni Ziemi i redukowane do poziomu 
morza. Przedłużenia powierzchni mórz pod lądami uważano 
jako kuliste. 

W 1669 r. rozpoczął P i car d pomiar łuku południka. Opie
rając się na rozmiarach Ziemi przez niego otrzymanych N e w
t o n sprawdził swą teorię grawitacji. Otrzymał on mianowicie 
ze swej teorii ruchu Księżyca przyśpieszenie siły ciężkości 
identyczne z tym, które było znane z bezpośrednich obserwacji: 
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W 1672 r. w czasie wyprawy do Gujany (Ameryka Połud
niowa) R i c h er zauważył, że w Cayenne zegar wahadłowy 
przywieziony z Paryża opóźniał się dziennie 2 Y:; minuty i wa
hadło należało skrócić o l Y. linii paryskiej (tj. około 3 mm). 
Po powrocie do Paryża należało wahadłu przywrócić dawną 
długość. Newton wytłumaczył to zjawisko jako skutek zmniej
szenia się siły ciężkości pod wpływem siły odśrodkowej. Siła 
odśrodkowa, powstająca z dobowego obrotu Ziemi dookoła osi, 
zwiększa się w miarę zbliżania się od bieguna do równika. 
Opierając się na tym zjawisku Newton doszedł na podstawie 
teoretycznych rozważań do wniosku, że Ziemia nie jest do
kładną kulą, lecz jest kulą nieco spłaszczoną na biegunach 
czyli elipsoidą obrotową (rys. 3) . Do podobnych wniosków 

Rys. 3. Przez obrót okręgu koła względem średnicy BB' powstaje po
wierzchnia obrotowa zwana kulą, a przez obrót elipsy dokoła małej osi 
BB' - spłaszczona elipsoida obrotowa. Przez obrót elipsy dokoła wiel
kiej osi RR' powstaje wydłużona elipsoida obrotowa, mająca w przy-

bliżeniu kształt jaja. 

doszedł rówmez H u y g e n s w Holandii. Aby przekonać się 
o słuszności teorii Newtona i Huygensa, oraz celem rozstrzy
gnięcia pewnych różnic we wnioskach tych uczonych, fran
cuska Akademia zarządziła uzupełnienie pomiaru Picarda. 
Z tego . uzupełnionego pomiaru atoli, zdawało się wynikać, że 
Ziemia nie jest kulą spłaszczoną, lecz właśnie wydłużoną 
w kierunku biegunów. Z tego powodu powstał spór między 
uczonymi angielskimi i francuskimi. Fostanowiono więc wysłać 
dwie ekspedycje pomiarowe: jedną w okolicę równika do Peru, 
a drugą w okolicę bieguna do Laponii, aby ostatecznie kwestię 
kształtu Ziemi rozstrzygnąć. Pomiary te wykazały, że łuk 
południka odpowiadający l stopniowi był w Peru mniejszy niż 
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w Laponii, co dowiodło spłaszczenia Ziemi przy biegunach. 
Liczne dalsze pomiary również potwierdziły teorię Newtona 
i Huygensa. Uzupełniony pomiar Picarda obejmował zbyt mały 
łuk, aby można było Wysnuć z niego pewny wniosek. 

Olbrzymim przdsięwzięciem był pomiar wykonany celem 
ustalenia nowej jednostki miary długości, zwanej metrem. Metr 
miał być 1

/ 10000000 częścią ćwiartki południka. W tym celu 
wykonano pomiar łuku południka od Dunkierki do Barcelony 
(długości około l O'') w Jatach 1792-1808, przy udziale wy
bitnych uczonych francuskich jak D e l ambr e, M e c h a i n, 
A r a g o i B i o t. 

W dalszych latach wykonywano pomiary w różnych kra
jach, ulepszając stale przyrządy oraz metody pomiarów trian
gulacyjnych. Szczególnie ważne są obecnie prace triangula
cyjP.e w Związku Radzieckim, o których będzie mowa dalej. 
Dz1ś pomiary triangulacyjne doszły do wielkiej precyzji i sta
nowią ważny dział nauki zwanej geodezją, zajmującej się -
badaniem kształtu i rozmiarów Ziemi. Prócz zadań czysto nau
kowych geodezja rozwiązuje również problemy mające wielkie 
·znaczenie praktyczne; w zakres jej badań wchodzą na przykład: 
wyznaczanie położenia punktów na Ziemi i mierzenie ich wznie
Slenia nad poziom morza, badanie ruchów skorupy ziemskiej 
(tj. opadania względnie podnoszenia się i przesuwania lądów), 
wykonywanie zdjęć dla celów sporządzania planów i map itd. 
Podstawowymi pomiarami geodezyjnymi są pomiary triangu
lacyjne (dla wyznaczenia współrzędnych geograficznych i odle
głości punktów), niwelacyjne (pomiary wzniesienia punktów 
nad poziom morza) i grawimetryczne (pomiary siły ciężkości). 

W XIX stuleciu, kiedy pomiary geodezyjne osiągnęły już 
wielką precyzję, przekonano się, że prawdziwy kształt Ziemi 
nieco odbiega od elipsoidy obrotowej i to w sposób nieregu
larny. Tę prawdziwą figurę Ziemi nazwano geoidą. Gdybyśmy 
lądy poprzecinali licznymi bardzo wąskimi kanałami, to spo
kojna powierzchnia wody w nich wraz z powierzchnią wody 
w morzach i oceanach przedstawiałaby geoidę. Kierunek pionu 
tworzy z powierzchnią geoidy kąt prosty. Przy tych rozwa
żaniach zakładamy, że morza i oceany są w stanie zupełnego 
spokoju, bez falowania, bez przypływów i odpływów, dalej 
zakładamy na całej ziemi .jednakowe ciśnienie atmosferyczne, 
stałą temperaturę wody morskiej i jednakową zawartość w niej 
soli. Kontynenty i wyspy wznoszą się ponad geoidę czyli nad 
poziom morza. O tych wzniesieniach przekonujemy się z pre
cyzyjnych pomiarów niwelacyjnych. 

Z bardzo wielkim przybliżeniem można geoidę zastąpić 
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przez elipsoidę obrotową, a nieraz nawet przez kulę. N a rvs. 4 
przedstawiony jest schematycznie przekrój południkowy g~oidy 
i elipsoidy obrotowej. Obie powierzchnie mają wspólną oś 
obrotu AA', a środek elipsoidy pokrywa się ze środkiem cięż
kości geoidy O. Na rys. 4 odchyJeniu obu powierzchni bar
dzo przesadzono, aby je lepiej uwydatnić. Elipsoida obrotowa 
w przekroju południkowym przedstawia się jako elipsa, a geo
ida - jako nieregularna krzywa zamknięta. Niech P"P będzie 
kierunkiem pionu w punkcie P, a punkt P' niech leży na elip-

' Rys. 4. Linia gruba przedstawia przekrój południkowy geoidy, a linia 
cienka - przekrój spłaszczonej elipsoidy obrotowej. Punkt P przedsta
wia rzut punktu obserwacji (położonego na fizycznej powierzchni) na 
geoidę, a P' - rzut na elipsoidę. P 0 P jest kierunkiem pionu, tworzący1n 
kąt prosty z geoidą w punkcie P. P' 0 P' jest kierunkiem prostopadłym 
do elipsoidy obrotowej w punkcie P', Oba te kierunki tworzą ze sobą 

kąt P 0 P'P'0 zwany odchyleniem pionu. 

soidzie i na prostej P0 P. Punktowi P na geoidzie będzie odpo
wiadał punkt P' na elipsoidzie. Prosta P0 P, jako kierunek 
pionu, przecina geoidę pod kątem prostym. Ponieważ geoida 
i elipsoida obrotowa nie pokrywają się, więc prosta prosto
padła do elipsoidy nie będzie identyczna z kierunkiem pionu; 
na rysunku będzie to prosta P' 0 P'. Tę prostą prostopadłą do 
elipsoidy nazywamy jej normalną. Możemy więc powiedzieć: 
kierunek pionu nie jest na ogół identyczny z kierunkiem nor
malnej do elipsoidy obrotowej; stąd wypływa ważny wniosek 
dla 'pojęć szerokości i długości geograficznej, którymi wszyscy 
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iak często się posługujemy. Przypomnijmy sobie określenie 
.szerokości i długości geograficznej. 

Szerokością geograficzną miejsca obserwacji nazywamy do
pełnienie (do 90°) kąta, jaki kierunek pionu w tym punkcie 
tworzy z osią obrotu Ziemi. Płaszczyzną południka miejsca 
obserwacji nazywamy płaszczyznę przechodzącą przez kieru
nek pionu i równoległą do osi obrotu Ziemi. Długością geo
graficzną miejsca obserwacji nazywamy kąt pomiędzy pła
szczyzną południka miejsca obserwacji i płaszczyzną południka 
początkowego (np. południka Greenwich). 

Z określenia szerokości i długości geograficznej widzimy, 
że kierunek pionu odgrywa tu istotną rolę, oraz że powierzch
nia, do której się pion odnosi, jest geoidą . Zastępując geoidę 
elipsoidą obrotową, zastępujemy jednocześnie kierunek pionu 
kierunkiem normalnej do elipsoidy obrotowej. Ponieważ kie
runki te , jak wyżej powiedziano, nie są . id,entyczne, więc 
i współrzędne geograficzne odnoszące się do geoidy nie są 
identyczne ze współrzędnymi geograficznymi odnoszącymi się 
do elipsoidy obrotowej. Różnice te są na ogół niewielkie, 
wynoszą kilka sekund (np. 5"), a wyjątkowo dochodzą do minut. 
W badaniach geodezyjn:vch różnice te nie są jednak zaniedby
walne, gdyż 5" łuku odpowiada w południku 150 metrom. 
Współrzędne geograficzne odnoszące się do geoidy otrzymu
jemy z pomiarów astronomicznych i nazywamy je astrono
micznymi, a współrzędne geograficzne odnoszące się do elip
soidy otrzymujemy z pomiarów geodezyjnych i nazywamy 
geodezyjnymi. Zwykle używa się Jednego terminu "współ
rzędne geograficzne", a jedynie, gdy chodzi o dokładne zazna
<:zenie, o których współrzędnych mowa, używamy terminu 
"współrzędne astronomiczne" lub "współrzędne geodezyjne". 

Kąt utworzony 'przez kierunek pionu i kierunek normalnej 
d.o elipsoidy nazywamy odchyleniem pionu. Całkowite odchy
lenie pionu oblicza się z odchylenia pionu w południku (różnica 
szerokości astronomicznej i geodezyjnej) i w równoleżniku (róż
nica długości astronomicznej i geodezyjnej). Wielkość odchyle
nia pionu zależy od przyjętej elipsoidy obrotowej i jej położenia 
(orientacji) względem geoidy. Odchylenia pionu są więc wiel
kościami względnymi. 

Na rys. 4 mieliśmy obie powierzchnie zorientowane w ten 
sposób, że miały one wspólną oś obrotu i środek elipsoidy obro
towej pokrywał się ze środkiem ciężkości geoidy. Takie zorien
towanie elipsoidy obrotowej względem geoidy przedstawia dziś 
jeszcze trudności i dlatego przy praktycznych pomiarach trian
gulacyjnych żądamy, aby kierunek pionu i normalnej w jednym 
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punkcie, w tzw. punkcie wyjściowym triangulacji (W), pokry
wały się, a oś obrotu elipsoidy była równoległa do osi obrotu 
Ziemi. Współrzędne geograficzne punktu wyjściowego wyzna
cza się z obserwacji astronomicznych, a punkty pozostałe łączy 
się z punktem wyjściowym łańcuchem trójkątów, w których 
należy pomierzyć kąty oraz jeden lub kilka boków (tzw. baz) 

Rys. 5. Łańcuchy triangulacyjne ciągną się zwykle wzdłuż południków 
i równoleżników, tworząc wielkie oka, które zapełnia się tzw. triangu
lacją wypełniającą (na rysunku nie przedstawioną). Punkt W jest punk
tem wyjściowym, którego współrzędne geograficzne wyznacza się astro
nomicznie. Azymut boku WP również wyznacza się z obserwacji astro
nomicznych. Pomiarami geodezyjnymi są pomiary kątowe i pomiary baz 
(linie podwójne na rysunku). Fazostałe punkty triangulacyjne (wierz
chołki trójkątów) oblicza się na podstawie pomiarów geodezyjnych. 

w całym łańcuchu (rys. 5). Boki bezpośrednio mierzone, czyli 
tzw. bazy, są zawsze małymi bokami, gdyż pomiar ich przed
stawia wiele trudności. Całą triangulację orientuje się wzglę
dem południka przez pomiar azymutu jednego boku (np. WP). 
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Wyznaczając współrzędne geograficzne jednego punktu (W), 
azymut jednego boku (WP}, oraz mierząc długość jednego wzgl. 
kilku boków i wszystkie potrzebne kąty w trójkątach, możemy 
obliczyć współrzędne geograficzne pozostałych punktów trian
gulacyjnych. Do obliczenia używamy elipsoidy obrotowej. 
Współrzędne geograficzne obliczone w ten sposób będą współ
rzędnymi geodezyjnymi. Ze współrzędnych geodezyjnych ko
rzysta topograf robiący zdjęcia terenu, na podstawie których 
sporządza się następnie dokładne mapy. 

Przy pomocy współrzędnych geograficznych otrzymanych 
z pomiarów geodezyjnych, możemy bardzo dokładnie obliczyć 
odległość dwóch punktów. Inaczej przedstawia się sprawa, gdy 
znamy współrzędne geograficzne otrzymane z pomiarów astro
nomicznych. Te współrzędne odnoszą się do geoidy, której 
równania matematycznego nie znamy. Ze współrzędnych astro
nomicznych nie możemy więc ściśle obliczyć odległości punk
tów. Możemy jedynie przyjąć współrzędne astronomiczne za 
geodezyjne i obliczyć na elipsoidzie odległość, popełniając oczy
wiście pewien błąd. Gdybyśmy znali odchylenia pionu w da
nych punktach, moglibyśmy współrzędne astronomiczne spro
wadzić do współrzędnych geodezyjnych i obliczyć dokładną 
odległość na elipsoidzie. Ma to szczególne ważne znaczenie 
dla obliczenia odległości bardzo od siebie oddalonych punktów, 
które nie mogą być połączone triangulacją. Z tego względu 
badanie odchyleń pionu jest bardzo ważne nie tylko dla celów 
geodezyjnych, lecz także dla niektórych zagadnień astronomicz
nych. Jako przykład zastosowania odchyleń pionu w astronomii 
może służyć problem wyznaczania paralaksy Księżyca. Przy wy
znaczaniu tej paralaksy należy posłużyć się dokładną odległością 
jakichś dwóch obserwatoriów (np. Greenwich i Kapstad); na 
takiej właśnie bazie oblicza się odległość Księżyca od Ziemi. 
Jak widzieliśmy atoli, obliczenie dokładnej odległości dwóch· 
bardzo odległych od siebie punktów na powierzchni Ziemi wy
maga znajomości odchyleń pionu w tych punktach. 

Triangulacja nie pokonuje przeszkody w postaci oceanów. 
Z tego powodu nie można połączyć geodezyjnie (tj. przy po
mocy triangulacji) kontynentów : nie wiemy dokładnie taka 
jest odległość np. Nowego Jorku od Londynu. Prof. B a n a
e h i e w i c z w 1928 r. zwrócił uwagę, że kontynenty możną 
by połączyć na podstawie obserwacji momentów zaćmie'ń 
Słońca. Obserwacje zaćmień Słońca nawiązujące do tego po
mysłu dokonywane były później kilkakrotnie przez polskie 
i cudzoziemskie ekspedycje zaćmieniowe. 

Przez przyjęcie elipsoidy obrotowej zamiast geoidy popeł-



48 URANIA 

niamy jeszcze inny błąd, a mianowicie punkty przesuwamy 
z geoidy na elipsoidę wzdłuż pionu. Na rys. 4 punkt P na 
geoidzie będzie przedstawiony na elipsoidzie przez punkt P'. 
Największa różnica PP', czyli wzniesienie geoidy nad elipsoidę, 
nie przekracza 150 m. Geoida w Polsce leży 20-30 m ponad 
elipsoidą. Sposób obliczenia tych wzniesień podał w 1849 r. 
fizyk S t ok e s. Aby obliczyć wzniesienia geoidy nad elipsoidę 
należy na całej powierzchni ziemskiej wykonać pomiary siły 
ciqżkości (pomiary grawimetryczne). Obliczenie tych wzniesień 
wymaga długich i skomplikowanych rachunków, a dziś jest 
wykonana mała tylko część tej pracy. 

Jak wiemy, południk elipsoidy ziemskiej jest elipsą (rys. 6). 
Wielkość i kształt elipsy, a także elipsoidy obrotowej, wyzna
czają dwa elementy: półoś wielka a i półoś mała b (są to od
cinki a= OA, b= OB na rys. 6). Jeżeli chodzi o kształt elipsy, 

Rys. 6. Dla wyznaczenia wielkości i kształtu elipsoidy obrotowej mierzy 
się łuki południka w pobliżu równika i bieguna (m1 i m~) odpowiadające 
np. kątowi l" oraz szerokość geograficzną końców łuków. Na tej pod-

stawie można obliczyć wielką półoś a i spłaszczenie p. 

to wielkość 
a-b 

p=-
a 

zwana spłaszczeniem elipsy (wzgl. elipsoidy obrotowej), w zu
pełności go charakteryzuje. Z tego względu wielkość elipsoidy 
daje nam półoś wielka a, kształt daje spłaszczenie p. Aby zna-
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leźć te elementy należy wyznaczyć długość l 0 łuku południka 
w pobliżu równika i w pobliżu bieguna. Będą to łuki m 1 i m..1 . 

Łuk m 1 jest mniejszy niż m 2 , a stąd wywnioskujemy, że 
krzywizna w pobliżu równika jest większa niż w pobliżu bie
guna. Z rachunków otrzymujemy wielkości a i p. W taki spo
sób z pomiarów wykonanych· w XVIII w. w Peru i Laponii 
obliczono elementy elipsoidy obrotowej. 

Spłaszczenie Ziemi można również obliczyć z pomiarów siły 
ciężkości. Z rozważań teoretycznych i doświadczenia wynika, że 
gdybyśmy znali siłę ciężkości na równiku i na biegunie, mogli
byśmy z wielkim przybliżeniem obliczyć tę siłę dla dowolnego 
punktu ze wzoru 

g q; = 9o + (9no -go) sin2
CfJ 

gdziecp jest szerokością geograficzną dowolnego punktu na 
Ziemi, g0, g90 i gq; jest siłą ciężkości odpowiednio na równiku 
(szerokość geograficzna O"), na biegunie (szer. geogr. 90°) 
i w dowolnym punkcie (szer. geogr.cp ). Oczywiście można ze 
znanej siły ciężkości w dwóch dowolnych punktach obliczyć 
siłę ciężkości na równiku i na biegunie, posługując się tym 
samym wzorem. Francuski matematyk C l a i raut wykazał, że 
jeżeli znamy siłę ciężkości na równiku i na biegunie oraz siłę 
odśrodkową na równiku, to możemy obliczyć spłaszczenie Ziemi. 
Z pomiarów grawimetrycznych i triangulacyjnych otrzymujemy 
zgodne wyniki na wielkość spłaszczenia p, a mianowicie wiel
kość leżącą w granicach od l: 296 do l: 299. Półoś wielką a obli
czamy na podstawie pomiarów triangulacyjnych i wynosi ona 
okrągło 6 378 km. 

Powszechnie przyjęte elementy elipsoidy obrotowej podał 
przed 100 laty astronom B e s s e l (1841 r ., a = 6 377 397 m, 
p = l : 299,2) . Następnie C l ark e podał elementy elipsoidy 
(1880 r., a = 6 378 249 m, p = l : 293,5) bardzo rozpowszech
nionej. Na początku XX w. H a y for d podał wymiary elip
soidy (1909 r. , a = 6 378 388, p = l : 297), opartej na wielkim 
materiale pomiarowym. 

Najnowszą jest elipsoida radzieckiego geodety Kra s o w
ski e g o (1940 r .), oparta na materiale geodezyjnym wszyst
kich kontynentów, a w szezególności na olbrzymich pracach 
wykonanych w Związku Radzieckim. Dla wyrobienia sobie 
pojęcia o ogromie prac radzieckich, wystarczy wspomnieć, 
o łańcuchu długości 112" ciągnącym się od Orszy (cp = 54°,5, 
A= 30°,3 mi wschód od Greenwich) do Chabarowska (cp = 48",3, 
A= 135°,5 na wschód od Greenwich), a wynoszącym blisko 
1 h część 54-go równoleżnika. Długość wszystkich sieci trian-
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gulacyjnych I-go rzędu wynosi w Związku Radzieckim ponad 
30 000 km czyli 3/4 długości obwodu równika. Przy tym bardzo 
gęsto rozmieszczone są punkty grawimetryczne (tj. punkty, 
w których pomierzono siłę ciężkości). Na tym olbrzymim ma
teriale oparł swe prace prof. Krasowski. Elementy jego elip
soidy są: 

a= 6 378 245 m p= l: 298,3 

Dodać należy na zakończenie, że według nows~ych badań, 
kształt Ziemi lepiej oddaje nie elipsoida obrotowa, lecz elipsoida 
trójosiowa (tj. elipsoida ze spłaszczonym równikiem). Wielka 
oś równika odpowiada długości geograficznej 15° E. Różnica 
między wielką i małą półosią wynosi 213 m, co odpowiada 
spłaszczeniu l : 30 000. Dane te dał prof. Krasowski. 

MICHAŁ KAMIEŃSKI 

WYKRYCIE NAJWIĘKSZEGO KRATERU 
METEORYTOWEGO 

W PUSTYNIACH PÓŁNOCNEJ KANADY 

Prasa podała przed kilkoma miesiącami sensacyjną wia
domość o odnalezieniu w północnej Kanadzie, w prowincji 
Quebec, wielkiego okrągłego jeziora, które powstało prawdo
podobnie na skutek zderzenia stosunkowo wielkiej bryły ko
smicznej z Ziemią. Jezioro to znajduje się w zupełnie dzikiej, 
pustynnej miejscowości, daleko od większych osiedli ludzkich, 
na pół drogi pomiędzy zatoką Hudsona a zatoką Ungawa, w odle
głości około 90 km na południe od cieśniny Hudsońskiej. Przy
bliżone współrzędne geograficzne tego jeziora wynoszą: szero
kość 62°.0, długość 73°.5 na zachód od Greenwich (patrz mapka). 

Historia wykrycia tego jeziora, wypełniającego krater, jest 
dość niezwykła. Fred W. C h u b b, pracownik Królewskich 
Kanadyjskich Sił Powietrznych, badając fotograficzne zdjęcia, 
dokonane z wysokości około 6 km, zauważył na jednej z klisz 
prawie okrągłe jezioro, które wydawało się być położone po
środku olbrzymiego krateru. Chubb pokazał to zdjęcie swemu 
bratu, geologowi P. Chubb'owi, który, z kolei, przedstawił je 
dr. V. Ben M e e n'owi, dyrektorowi Królewskiego Geologicz.:. 
nego i Mineralogicznego Muzeum w Ontario. Ten ostatni bar
dzo się zainteresował tą sprawą, uważając, iż jezioro wydaje 
się b_yć położone w kraterze pochodzenia raczej meteoryto
wego, niż wulkanicznego. 
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Zorganizowano daleką -- bo przeszło 5500 km liczącą -
€kspedycję, przy czym do transportu użyto samolotu-amfibii. 

Członkowie ekspedycji, dr M e e n, P o a g i wspomniany 
już wyżej F. W. C h u b b, wylądowali szczęśliwie w pewne 
1ipcowe południe na powierzchni jeziora w pobliżu krateru. 
W ciągu następnych czterech dni dokonali oni szeregu badań 
geologicznych i pomiarów, w wyniku których mogli ogłosić 
dane następujące: 

Obwód krateru meteorytowego mierzy 12 km, zaś jego 
średnica - 3,2 km. Jest on więc przeszło trzy razy w i ę k
s z y od słynnego krateru meteorytowego w Cafion Diablo w Ari
zonie, dotąd uważanego za największy. Najwyższy szczyt kra
teru wznosi się 170 m nad ot:?.czającą go równiną. Jezioro we-

Mapka okolicy, w której odnale
ziono krater meteorytowy. 

wnątrz krateru jest zamarznięte, a zmierzona grubość lodu wy
nosiła 90 cm. Dotąd nie było ono zbadane. Początkowo człon
kowie ekspedycji myśleli nawet, że byli pierwszymi białymi 
ludźmi, którzy postawili swe stopy na tym kraterze. Lecz obec
ność cynowej puszki przekonała ich, że tak nie było. 

Dr Meen, po powrocie do Toronto, oświadczył: "Ten krater' 
ma tak wielkie naukowe znaczenie, iż może być nazwany 
·Ósmym naukowym cudem świata. Na podstawie moich prowi
zorycznych badań jestem przekonany, że jest on pochodzenia 
meteorytowego. Należy jednak dokonać wyczerpujących badań, 
:zanim fakt ten zostanie ostatecznie udowodniony". Powyższe 
twierdzenie oparte jest na zupełnym braku lawy, popiołu wul
kanicznego, pyłu lub innych dowodów działalności wulkanicz
nej. Ponadto, porozrzucane w okolicy granitowe głazy wska
zują, iż lecący ukośnie pocisk kosmiczny s p o w o d o wał 
wzniesienie s1ę granitowych brzegów krateru. 
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Okrągłe jezioro 1) w środku krateru, wyglądające z wy
sokości, jak srebrna moneta, znajduje się w rażącym kontraście 
z innymi jeziorami tej prowincji, które powstały tutaj w okre
sie lodowym. Wynikałoby z tego, że krater został utworzony 
już po zakończeniu epoki lodowej, tym bardziej, że jego wznie
sione brzegi nie są wygładzone przez tarcie cofających się lo
dowców, a miliony głazów-otoczaków, rozsianych po brzegach, 
nie mają zadraśnięć lodowych. Członkowie ekspedycji uważają. 
że krater ten mógł powstać 3 000 do 5 000 lat temu. 

Krater meteorytowy w Ca;;on Diablo, w Arizonie. 

Mtimo to, że nie znaleziono na razie odłamków meteorytów; 
dr Meen jest zdania, iż wiele przemawia za meteorytowym 
pochodzeniem krateru. Otóż wykryto, iż nazewnątrz niego 
istnieją jak gdyby koncentryczne pierścienie; są one podobne 
do tych fal, jakie powstają na wodzie stawu, po wrzuceniu 
do niej kamienia. Grzebienie tych fal-pierścieni wznoszą się 
do wysokości 18-30 metrów, ~iągną się na przestrzeni tysięcy 
metrów i wykazują wyraźną wzajemną zależność. Ponadto, 
dosłownie miliony granitowych odłamków są porozrzucane na 

l) Jezioro to widzimy na fotografii, umieszczonej na tylnej okładce 
niniejszego numeru Uranii. 
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stokach krateru; niektóre z nich dochodzą nawet do wielkości 
dężarowych samochodów. Leżą tam, gdzie były rzucone. 
I- rzecz ciekawa: zauważono, że wiele z tych odłamków pasuje 
do siebie tak, że można by je złożyć w jedną bryłę. Wszystko 
to przemawiałoby za tym, że olbrzymi kosmiczny pocisk ude
rzył o granitową powierzchnię i porozrzucał odłamki granitu 
na wszystkie strony. 

W pobliżu dużego jeziora znajdują się dwa mniejsze. Mo
żliwe jest, iż powstały one na skutek uderzeń mniejszych brył 
kosmicznych, towarzyszących bryle głównej. Analogiczne zja
wisko miało miejsce m. in. przy spadku Tunguskiego meteo
rytu w r. 1908 oraz meteorytu Sichota-Alińskiego w r. 1947. 

Jak już zaznaczono wyżej, odłamków meteorytów nie zna
leziono. Znaleziono natomiast brunatne skaliste odłamki, które 
mogłyby mieć związek z meteorytem, gdyż wszystkie skały 
naokoło składają się z granitu. 

F. Chubb szacuje ilość rozrzuconych granitowych odłamków 
na lO miliardów lub nawet więcej ton. Z drugiej strony, dr Meen 
jest zdania, iż wspomniane wyżej koncentryczne falowania 
wskazywałyby na to, iż pocisk kosmiczny eksplodował dopiero 
po pogrążeniu się pod powie:q;chnią ziemi. 

W ostatecznym wyniku dr Meen stwierdza, iż na podstawie 
4-dniowych prowizorycznych badań członków ekspedycji, można 
uważać, iż są dostateczne dane ku temu, aby uznać meteory
towe pochodzenie tego krateru. W ciągu roku będzie zorgani
zowana druga ekspedycja, która zbada krater i jego okolice 
bardziej szczegółowo, a wówczas można będzie podać pewniej
sze dane, odnoszące się do tego zagadkowego krateru i osta
tecznie wyjaśnić jego pochodzenie. 

Należyfzauważyć, iż lata ostatnie przyniosły nam kilka wia
domości o odkryciu nowych kraterów meteorytowych. I tak, 
czasopismo The Australian Geographical Magazine, List. 1948, 
podaje wiadomość o odnalezieniu olbrzymiego krateru meteo
rytowego, położonego w Zachodniej Australii, w punkcie o sze
rokości południowej 29°18' i długości wschodniej 127°46'. śred
nica jego wynosi 340 metrów - jest więc nieco mniejszy, niż 
krater Arizoński. Powstał bardzo niedawno, gdyż geologowie 
szacują jego wiek zaledwie na około 300 lat. 

O wykryciu całego szeregu innych kraterów i ich grup opo
wiada szczegółowo meteorytolog radziecki E. L. K r i n o w 
w swej pięknej książce pt. "Meteoryty", (r. 1948). Przytacza 
tam m. in. wyniki badań radzieckich uczonych - S t a n i u
k o w i c z a i F e dyński e g o ("0 razruszitelnom diejstwii 
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meteorytnych udarow" czyli- "0 burzącym działaniu uderzeń 
meteorytowych", r. 1947), z których wynika, że przy pewnej 
określonej szybkości, z którą meteoryt spada na Ziemię, ilość 
powstałego ciepła jest tak ol~rzymia, że następuje eksplozja 
meteorytu, która zamienia go w gazy. Siła eksplozji może być 
porównana z eksplozją nitrogliceryny w ilości, równej masie 
meteorytu. Wynikałoby stąd, że próby znalezienia głównej 
masy meteorytu w Caiion Diablo nie mogły mieć powodzenia, 
gdyż eksplodował on, a , utworzoP.e przy tym gazy rozproszyły 
się w atmosferze. I tylko małe odłamki -- a w danym wy
padku było ich wiele tysięcy - można było znaleźć naokoło 
krateru. Ogólna ich waga dochodzi do 20 ton. 

Prawdopodobnie analogiczne zdarzenie miało miejsce 
i w wypadku zagadkowego meteorytu w północnym Quebec. 

Ilość odkryć takich kraterów meteorytowych niewątpliwie 
będzie stale wzrastać. Będą przy tym odkrywane także kratery 
podwodne, spowodowane kolizjaJmi kosmicznymi w owych 
czasach pradawnych, kiedy dana miejscowość nie była jeszcze 
zalana wodą. Część takich kraterów została już wykryta. Wobec 
tych nowych faktów, wiele poglądów i teorii geologicznych 
musi ulec rewizji. Zwraca na to uwagę geolog dr F. P. S h e
par d, w swej książce "Submarine Geology", gdzie podaje 
liczne przykłady istnienia podwodnych kanionów i innych 
utworów, które nie znajdują swego objaśnienia w ramach geo
logii dotychczasowej. Je dynie ujęcie tego zagadnienia z punktu 
widzenia zderzeń Ziemi z bryłami meteorytowymi i skutków 
tych zderzeń może dać objaśnienie tym i innym · zagadkom 
podmorskim. 

KRONIKA 

EUGENIUSZ RYBKA 

Z KONFERENCJI ASTROMETRYCZNEJ W MOSKWIE 

Pogłębiająca się współpraca między astronomami polskimi i radziec
kimi sprawia, że wspólne narady nad opracowywaną wspólnie tematyką 
stają się istotnymi ogniwami w tej pracy zespołowej. Narady te były 
zapoczątkowane w 1948 r., objęły szczególnie szeroki zakres w czerwcu 
1950 r. 1), dalszym zaś ich ciągiem była konferencja w Moskwie w grud
niu l 950 r. Dotyczyła ona tylko zagadnień astrometrycznych i to tych 
tylko, w których roz.wiązywaniu bądź biorą już udział polscy astrono-

1 ) }::atrz Umnia Nr 11-12 w 1950 r. 
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mowie, bądź też projektuje się ich udział. Astrometria jest działem astro
nomii, obejmującym zasadnicw wyznaczanie położeń ciał niebieskich 
na sferze niebieskiej, współrzędnych geograficznych i czasu oraz tema
tykę związaną z tymi zagadnieniami. Jest to najstarsza dziedzina astro
nomii i najbardziej związana z potrzebami gospodarczymi. W tej wła
śnie dziedzinie rozpoczęła się w 1949 r. współpraca między radziecką 
a polską astronomią przez to, że obserwatorium wrocławskie przystą
piło do wielkiej zbiorowej pracy zaplanowanej przez Radę Astronomiczną 
Akademii Nauk ZSRR nad wykonaniem fnndamentainego katalogu sła
bych gwiazd. 

Na konferencję astrometryczną w grudniu 1950 r. zaproszono prof. 
J. Witkowskiego, dyrektora Obserwatorium Poznańskiego i mnie. Przy
byliśmy do Moskwy 23 grudnia na konferencje, które odbywały się 

25, 26 i 27 grudnia. Dotyczyły one zasadniczo dwóch dziedzin badań : 
l) służby szerokości 2) i 2) fundamentalnego katalogu gwiazd słabych. 

W tych dziedzinach astronomia rosyjska i radziecka może poszczycić się 
bardzo poważnymi sukcesami. Nie tylko od 50 lat, najpierw stacja obser
wacyjna w Czardżuju, a następnie analogiczna stacja w Kitabie brały 
udział w międzynarodowej służbie szerokości, ale od 1890 r. czynione 
są systematyc~ne obserwacje zmian szerokości geograficznej w Pułkowie 
zaś od 1926 r. działa w Połtawie założone przez A J. Orłowa obser
watorium, którego głównym zadaniem jest wyznaczanie szerokości geo
graficznej. Poza tym takie obserwacje są wykonywane w kilku innych 
punktach Związku Radzieckiego (Kazań, Irkuck, Gorkij) i projektuje 
się nowe punkty. Ważnym uzupełnieniem sieci punktów szerokościowych 
byłyby stacje w Zachodniej Polsce, w szczególności na równoleżnikach, 
na których w odległości zenitalnej mniejszej od 2' bywają gwiazdy f3 
Draconis (b = + 52°20'.2) i 1 Draconis (b = + 51 °29'.6), posiadające bardzo 
mały ruch precesyjny w deklinacji. Szczególnie dogodnie pod tym względem 
jest położone obserwatorium astronomiczne w Białkowie cp ~ + 51 o28'.5), 
gdzie gwiazda 1 Draconis bywa odległa w kulminacji górnej zaledwie 
l' od zenitu i zbliża się do niego o 0".4 rocznie. Pozostanie ona w zasięgu 
do odległości 2' od zenitu Białkowa jeszcze przez przeszło 400 lat. Obser
watorium Poznańskie leży zbyt daleko na północ, aby w nim mogła być 
obserwowana gwiazda (:l Draconis. Należałoby więc utworzyć stację 

szerokościową na południe od Poznania, przy tym ta nowa stacja sta
nowiłaby parę z Irkuckiem, położonym na równoleżniku 52°16' i ma
jącym długość geograficzną różną około 6h od długości Poznania. Dla 

2 ) S'użba szerokości polega na badaniach przemieszczeń bieguna 
i związanych z tym; przemieszczeniami zmian szerokości geograficznych. 
Obserwacje muszą być wykonywane z największą dokładnością, zmiany 
bowiem bieguna odbywają się wewnątrz kwadratu o boku 20 m, wsku
tek .czego szerokości geograficzne odchylają się od średniej wartości na 
ogół nie więcej niż o 0".3. W przemieszczeniach tych wykryto istnienie 
dwóch okresów, jednego 14-miesięcznego, drugiego rocznego. 
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powodzenia więc wielkiego przedsięwzięcia byłoby bardzo pożądane 

utworzyć w Polsce dwie stacje szerokościowe, jedną na południe od 
Poznania, drugą zaś w Białkowie. Obie te stacje należy zaopatrzyć w te
leskopy zenitalne, przy czym Obserwatorium Białkowskie posiada już 

pawilon, w którym teleskop taki mógłby być ustawiony. 
Oba obserwatoria, poznańskie i wrocławskie, przyjęły chętnie pro

pozycję przyłączenia się do pracy szerokościowej i pragną tę pracę roz
począć możliwie najprędzej, gdy tylko potrzebne inwestycje dadzą się 

zrealizować. 

Drugi dzień konferencji był poświęcony katalogowi słabych gwiazd. 
~a zjeździe tym wysłuchaliśmy bardzo obszernego referatu M. S. Z w i e
r i e w a o wynikach leningradzkiej konferencji astrometrycznej z bie
żącego roku. W dyskusji miałem możność zakomunikować tymczasowe 
wyniki, uzyskane w Obserwatorium Wrocławskim. 

Trzeciego dnia odbył się referat P. P. P ar e n a g o na tematy wspól
nych zagadnień astrometrii i astronomii gwiazdowej. Referat wykazy
wał, jak wielkie znaczenie dla poznania ruchów gwiazd będzie m,iał 

fundamentalny katalog gwiazd słabych, gdy zostanie ukończony. 

Niezwykle cennymi dla nas były nie tylko referaty i dyskusje na 
posiedzeniach, ale i liczne rozmowy prywatne, które mieliśmy z na
szymi kolegami radzieckimi. Spotkaliśmy się z wielu tymi kolegami, 
którzy odwiedzili nas w czarwcu 1950 r., jak B. W. Kuk ark i n, K. 
A. Ku l i k o w, P. G. Ku l i k o w ski, P. P. P ar e n a g o, M. S. Z w i e
r i e w, poza tym mogliśmy rozmawiać z takimi astronomami, jak W. 
A. A m b ar c u m i a n, W. G. F i e s e n k o w, A. A. M i c h aj ł o w, A. 
J. O r ł o w, S. W. O r ł o w i wielu innych, szczególnie spośród młodego 
pokolenia astronomów radzieckich. 

Narady nasze dotyczyły nie tylko tych zagadnień, które były tematem 
posiedzeń. Omawialiśmy również zagadnienia z innych dziedzin astro
nomii, jak np. zagadnienia z astronomii gwiazd zmiennych, gdzie 
bliskie nawiązanie tematycznej współprac.v między astronornami polskimi 
i radzieckimi byłoby bardzo pożądane. Interesowały nas również sprawy 
organiziłcyjne, a w szczególności ruch miłośniczy. Organizatorowie tego 
ruchu w Związku Radzieckim, jak A. A. M i c h aj ł o w, prezes Wszech
związkowego Towarzystwa Astronomiczno - Geodezyjnego (w skrócie 
W AGO), jego wiceprezes W. T. Ter O g a n e s o w i wybitna astronomka 
graz działaczka w ruchu miłośniczym E. J. B o gusła Yl ska, zgodnie 
twierdzili, jak bardzo użytecznym dla astronomii radzieckiej okazało się 
połączenie istniejących dawniej towarzystw fachowych i miłośniczych 

w jedno wspólne towarzystwo: Wszechzwiązkowe Towarzystwo Astrono
miczno-Geodezyjne i jak z kół miłośniczych współpracujących w połą

czonym towarzystwie razem z astronomami zawodowymi wyszli nie
którzy bardzo wybitni badacze naukowi. Ze spraw organizacyjnych wiele 
rozmów dotyczyło Kongresu Międzynarodowej Unii Astronomicznej, jaki 



URANIA 57 

z bierze . się na początku sierpnia 1951 w Leningradzie. Liczny udział 

astronomów polskich w tym kongresie jest bardzo pożądany. 
Krótki, pięciodniowy nasz pobyt w Moskwie nie pozostawiał nam wiele 

c zasu na zwiedzenie tego pięknego miasta. Ja osobiście w ciągu ubie
,:głego dziesięciolecia czqsto bywałem w Moskwie i dlatego miewałem 
możność śledzenia jej niebywałego rozwoju. Podczas ostatniego naszego 
pobytu szczególną uwagę naszą zwróciły nowobudujące się budynki uni
wersyteckie w południowej części miasta, dokąd również Obserwatorium 
zostanie przeniesione. 

Pobyt w Moskwie pozostawił u nas bardzo miłe wspomnienia. Przyj
·mowano nas nad w yraz gościnnie i serdecznie, jednym zaś z w yrazów 
tej gościnności było przyjęcie w Prezydium Akademii Nauk z okazji 
naszego przybycia do Moskwy. Na przyjęciu tym mieliśmy możność roz
mawiania z wielu wybitnymi badaczami naukowymi Związku Radziec
ldego. 

Odlatywaliśmy z Moskwy 29 grudnia, żegnani przez naszych przyja
ciół na lotnisku, obiecując spotkać się w sierpniu br. w Leningradzie 
na kongresie Międzynarodowej Unii Astronomicznej . Odlatywaliśmy 

z głębokim przeświadczeniem, że pogłębiająca się współpraca astrono
mów radzieckich i polskich dobrze służy sprawie rozwoju astronomii 
w Polsce i stanowi nasz realny wkład w dzieło budowania pokoju. 

Rok 1951 rokiem komet periodycznych 

Aktualny rejestr komet periodycznych dotychczas znanych, zamyka 
się liczbą 42. Spośród tych obiektów w r. 1951 ma się pojawić aż 9, mia
nowicie: 

Naz wa kome ty 

l) Encke 
2) Grigg-Skjellerup 
3) Ternpelo 
4) Pons-Winnecke 
5) Kopff 
t3) Oterma 
7) Schaumasse 
8) Neujmina (1929 III) 

Okres obiegu d o kola Słońca Największa jasność 

w latach 

3.3 
4.9 
5.3 
6.1 
6.2 
8.0 
8.2 

pozorna 

9) Schwassmann-Wachmann, 
11.0 
16.3 

8ffi.4 
15 . 9 
13. 7 
12.7 
12. l 
16 
10.4 
15. 3 
16 

Komety (2) i (7) osiągną największe zbliżenie do Ziemi dopiero w 1952 r 

Pewną osobliwość stanowią komety (6) i (9), które z powodu nie
mal kolistych orbit są obserwowane w czasie każdego przeciwstawie
nia względem Słońca. Kometa Enckego (l) jest już obserwowana od 
końca ubiegłego roku (Urania, XXI, 179). Ma osiągnąć jasność 8.4 mg, 
a więc może być dostępną dla miłośników nieba wyposażonych w dobrą 
lometkę pryzmatyczną lub nieduży szukacz komet. Podajemy jej efe-
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merydę w okresie największej jasności pozornej. Winna ona ułatwić 

odszukanie komety przy pomocy atlasu. 

Data Rektascenzja Deklinacja .Tasność 

1951 

Luty 13 23h 56ID + so l' 8.8 mg 

23 o 14 9 4 8.4 

Marzec 5 28 8 31 8.4 

15 12 l 30 8.5 

Z przebiegu powyższych liczb wynika, że największy blask pozorny 
komety zbiega się w czasie z jej najgłębszym "wtargnięciem" na pół
nocną półkulę nieba, co jest okolicznością pomyślną dla obserwatorów 
północnej półkuli globu. Komety należy poszukiwać na zachodnim niebie 
zaraz po nastaniu ciemności. W pierwszej dekadzie marca zniknie ona 
w blaskach zorzy wieczomej. Prawdopodobnie jasność pozorna komety 
będzie nieco większa, niż podaliśmy. Np. w czasie ostatniego pojawienia 
się jej pod koniec 1947 r., jak zaobserwowano na Stacji Astronomicznej 
U. W. w Przegorzałach, kometa osiągnęła najwi~kszą jasność r;ozorną: 

6.9 mg (12. X 1947), tj. o 1.5 mg większą, niż przewidywano. Ustalenie 
tegorocznego przebiegu jasności komety Enckego stanowiłoby cenny 
przyczynek dla nauki. Ewentualne wyniki wydrukujemy na łamach 

"Uranii". J. G. 

Z ostatniego (VII) tomu sprawozdań Międzynarodowej Unii 
Astronomicznej 

W wydanym niedawno tomie sprawozdań Międzynarodowej Unii 
Astronomicznej (Trans. of !AU tom VII, 1950) znajduje się szereg cie
kawych referatów dających przegląd ostatnich osjągnięć w różnych 

dziedzinach astronomii. Na pierwsze miejsce wysuwa się tu bardzo cie
kawy artykuł W. A m b ar c u m i a n a, streszczający prace uczonych 
radzieckich (K u k a r k i n, P a r e n a g o, M i e l n i k o w, M a r k a r y a n , 
C h ar a d z e) nad strukturą międzygwiezdnych warstw absorpcyjnych. 
Z badań nad mgławicami pozagalaktycznymi wynika, że stosunek absorp
cji selektywnej do całkowitej wypa.da tu taki sam jak dla materii mię
dzygwiezdnej w płaszczyźnie Galaktyki. Przy pomocy trzech różnych 

metod · dotrzymuje Ambarcumian zbliżone do siebie wartości średniej 

gęstości optycznej ciemnych mgławic, wyrażające się w wielkościach 

gwiazdowych liczbami zawartymi w granicach od 0,2 mg. do 0,3 mg. na 
jedrią ,.chmurę". Wyniki otrzymane przez uczonych radzieckich przema
wiają za hipotezą występowania małych, oddzielnych chmur cząstek 

gazowych i stałych w ilości 5-10 na kiloparsek. 

Bardzo ciekawy jest również artykuł G. P. Ku i per a, dotyczący 
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badań gwiazd, a głównie planet, w różnych zakresach widmowych pod
czerwieni przy użyciu komórki fotoelektrycznej z siarczkiem ołowiu. Ba
dane były planety: Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Saturn, oraz Księ
życ. W widmie Wenus w zakresie podczerwieni wyróżnić można wy
raźnie pasma absorpcyjne pochodzące od dwutlenku węgla. Badania 
przeprowadzone nad różnymi obszarami powierzchni · Marsa przyniosły 
n9we bardzo ciekawe wyniki. Widmo promieniowania podczerwonego, 
odbitego od czapek biegunowych Marsa wykazuje, że okolice biegunowe 
pokryte są warstwą śniegu o bardzo niskiej temperaturze (około 70° C), 
leżącą prawdopodobnie na warstwie zestalonego dwutlenku węgla, a nie 
samym tylko zestalonym C0 2, jak pierwotnie sądzono. Z badań plam 
zielonych na powierzchni Marsa wynika, że nie mają one żadnego odpo
wiednika pośród liściastych roślin na Ziemi. Natomiast pewne mchy 
i porosty mają w podczerwieni źbliżone wiruno do domniemanej roślin
ności Marsa. Z występowania pasm absorpcyjnych dwutlenku węgla 

wynika, że atmosfera Marsa zawiera tego gazu na l cm2 powierzchni 
1,8 razy więcej niż atmosfera Ziemi. Badania widma pierścieni i sate
litów Saturna wykazały, że pierścienie i pięć satelitów wewnętrznych 
zbudowane są prawdopodobnie z lodu o bardzo niskiej temperaturze. 
Za tą hipotezą przemawia też i ta okoliczność , że gęstość wymienionych 
sateiitów wypada bliska l. AS. 

Osobliwa planetoida 

W uzupełnieniu notatki pt. "Odkrycie nowej planetoidy o szczególnej 
orbicie" (Urania XX, 131) podajemy parę dodatkowych danych. Pla
netoida ta określana początkowo jako "obiekt Baadego" otrzymała pro
wtzoryczne oznaczenie: 1.949 MA. Jest najbliższym po Księżycu ciałem 
niebieskim w odniesieniu do Ziemi. Posiada najmniejszą orbitę spośród 
planetoid (a = l . 08 j. a.), najbardziej spłaszczoną (e = O. 83) oraz naj
krótszy okres obiegu dokoła Slodca (T = l . 13 lat). Zbliża się ponadto 
najbardziej do Słońca (q = O. 10 j. a.). Posiada jedną z najmniejszych 
jasności (g = 17m.6) oraz średnic. J. G. 

Teleskop elektronowy 

Jasność obiektów na niebie, które możemy fotografować przy użyciu 
teleskopów, zależy z jednej strony· od średnicy zwierciadła użytego tele
skopu, z drugiej od czułości płyty fotograficznej. Ponieważ nie ma wiel
kich nadziei na uzyskanie znaczniejszego powiększenia czułości używa
nych obecnie płyt fotograficznych (do ekspozycji jednego ziarna emulsji 
potrzeba okołd 10000 fotonów) , jedyną drogą dla powiększenia zasięgu 
teleskopów astronomicznych było zwiększanie średnicy ich zwierciadeł. 

Znajduje się o.becnie w konstrukcji teleskop zwany teleskopem elektro
nowym, w którym zwiększenie zasięgu ma być uzyskane na drodze elek-
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trycznej bez potrzeby powiększania średnicy zwierciadła. Odbiornikiem 
-światła w tym teleskopie nie jest bezpośrednio płyta fotograficzna, lecz 
pewne urządzenie fotoelektryczne zwane "image converter", pozwalające 
na zamianę strumienia podającego światła na wiązkę elektronów, która 
-dopiero działa na emulsję płyty fotograficznej. Urządzenie takie przed
stawione jest na poniższym rysunku. światło padając na fotokatodę 
powleczoną warstwą cezu wyzwala fotoelektrony , które następnie są 
przyspieszane napięciem około 50 000 V i ogniskowane przy pomocy so-

swiat-to J - pactajqce 

~~====~~~fotokatoda c e ZON' a 

do pompy 

przy s pi eszojące 

,....., 
J.!!!J Jill- soczewka magnetyczna 

pł.y t a. foto g ra.f f c z. na 

fluory z.u.jqcy 

.Rys. l. Schemat aparatury fotoelektrycznej w teleskopie elektronowym. 

-czewki magnetycznej (podobnie jak w mikroskopie elektronowym) na 
płycie fotograficznej. Ponieważ do otrzymania jednego fotoelektronu wy
starcza tu około 100 fotonów, a elekron ten przyspieszony napięciem 
.50 000 V może już zaczernić ziarno emulsji, czułość takiego urządzenia 
jest około 100 razy większa od czułości bezpośrednio naświetlanej płyty 
fotograficznej. Odpowiada to zwiększeniu zasięgu przyrządu, jakie można 
.by otrzymać przy lO-krotnym powiększeniu średnicy jego zwierciadła. 

(Według Discovery, 11, 172 11950]) AS 
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Gwiazdy zmienne w mgławicy Oriona 

Astronomiczeskij Cirkular Nr 93, zamieścił niedawno notatkę P. P a
r e n a g o, w której podaje on wyniki badań radzieckich, prowadzorych 
na przestrzeni ostatnich kilku lat nad gwiazdami zmiennymi w mgła
wicy Oriona. W ciągu tych jeszcze nie zakończonych prac poddano
szczegółowemu zbadaniu część mgławicy w granicach : 5h24m-5h36m 
i od -4°0' do -7°0', oraz zestawiono fotometryczny katalog ok. 300 gwiazd 
Wyznaczone zostały ścisłe położenia i ruchy własne dla całego szeregu 
gwiazd z wymienionej części mgławicy. 

Mimo, iż szczegółowe wyniki jeszcze nie zostały opublikowane, można 
już teraz wymienić kilka zasadniczych punktów, którym poświr,cono

wiele uwagi. Jak wykazały obserwacje, liczba gwiazd zmiennych w mgła
wicy Oriona jest bardzo duża , znaleziono bowiem około 1000 gwiazd do-
16 mg. w maksimum blasku. Stanowi to w przybliżeniu 20 o/r wszystkich 
gwiazd mgławicy. Badając rozmieszc.lenie gwiazd zmiennych uczem ra
dzieccy stwierdzili , że ilość ich zwi ksza się ku środkowi mgławicy. Gdy 
przechodzimy z odległości 4° do środka mgławicy, liczb;;~ gwiazd przypa
dająca na jednostkę powierzchni (na kliszy fotograficznej) zwiększa się

blisko 100 razy; liczba gwiazd zmiennych rośnie z jednoczesnym zmniej
szaniem się amplitudy ich zmian blasku. 

Typowym przedstawicielem gwiazd zmiennych mgławicy Oriona jest 
T Orionis; jest to gwiazda zasadniczo o nieregularnej zmienności , cho
ciaż w zmianach jej blasku daje się zauważyć pewna prawidłowość. 

\ 1 szczególnośti zachodzi słaba zależność pomiędzy amplitud~! zmian 
blasku a okresem czasu pomiqdzy poszczególnymi momentami maksi
mum. Najczęściej sam czas trwania maksimum jest bardzo krótki. 
Indeks barwy T Ori wzrasta liniowo, gdy maleje jasność gw1azdy. 

Gwiazdy zmienne mgławicy Oriona nie należą do gwiazd których 
zmienność jest wywołana działaniem termicznym materii mf(ławicy. 

Mgławica jest otoczona asocjacją gwiazdową typów O i T równocz śnie 
(wg. klasyfikacji Ambarcumiana). W asocjacji tej stosunkowo niedawno 
powstały gwiazdy, o czym świadczy obecność jasnych linii w widmach 
gwiazd zmiennnych. 

Gwiazdy zmienne w mgławicy Oriona dzieli Parenago na dwie grupy. 
Pierwsza. stosunkowo nieliczna, obejmuje gwiazdy od wielkości absolutnej 
-4 mg do + 3 mg, druga. obejmująca większość gwiazd, zawiera gwiazdy 
o wielkościach absolutnych od -t 4 mg do + 6 mg i słabsze. Pierwszej grupi~ 
odpowiadają gwiazdy typów 0-A należące do głównego ciągu diagramu 
Russella, drugiej grupie odpowiadają gwiazdy olbrzymy, a nic karły. 

Wykazana różnica pomiędzy wymienionymi grupami pozostaje w związku 
z tym, że według badań Parenago nad ruchami gwiazd, kinematyczne 
charakterystyki gwiazd głównego ciągu wykazują przerwę w pobliżu 

typu widmowego G, natomiast charakterystyki kinematyczne karłów 
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dG-dM i olbrzymów tych klas nie różnią się istotnie od siebie. Prawdo
podobnie gwiazdy typów 0-A rozwijają się wzdłuż głównego ciągu 

w kierunku słabszych wielkości absolutnych, a olbrzymy szybko prze-
chodzą w karły typów dG-dM. A. St. 

Gwiazda zaćmieniowa odkryta spektroskopowo 

Gwiazda spektroskopowo podwójna 32 Łabędzia znajduje się pod 
stałą kontrolą w Obserwatorium Uniwersytetu Michigańskiego od lat 
dwunastu. Widmo jej jest pięknym przykładem dwóch nałożonych na 
siebie widm: wielkiej, zimnej gwiazdy-olbrzyma klasy K5 i mniejszej, 
ale gorętszej gwiazdy klasy A. 

Niedawno B. Me L a u g h l i n zauważył, że podczas wzajemnego 
()krążania się jedna gwiazda zaćmiewa drugą. Mianowicie dnia l listo
pada 1949 r. światło gwiazdy typu A znikło. Jedynym logicznym wytłu
maczeniem tego dziw{lego faktu było przyjęcie, że rozpoczęło się za
ćmienie. Przypuszczenie to potwierdziły obserwacje dalszych zmian 
widma, które zaczęły się w pniu 10 listopada. Tego dnia biały towarzysz 
począł się ukazywać z poza olbrzyma typu K; to wyłanianie się trwało 

prawdopodobnie trzy albo cztery dni. 14 listopada gwiazda A świeciła 

już poprzez głębokie warstwy atmosfery, otaczającej gwiazdę K. 

Więcej niż przez trzy tygodnie gwiazda typu A wyłaniała się z poza 
kolejnych warstw atmosfery olbrzyma K. Linie wapnia, na poczfltku 
grube i mocne, stawały się cora-z węższe i słabsze, lecz jeszcze 10 grudnia 
były wciąż bardzo wyraźne. Kilka linii zjonizowanego titanium również 
długo trwało, co wskazuje, iż atomy tego pierwiastka znajdują się w bar
dzo wysokich warstwach atmosfery zimnego olbrzyma. 

System 32 Łabędzie przypomina bardzo gwiazdę zaćmieniową t,; (zeta) 
Woźnicy, która wykazuje podobne efekty absorbcyjne (zob. URANIA 
XV, Nr 1). Okres obiegu obu ciał dokoła wspólnego środka ciężkości 

wynosi nieco ponad trzy lata. Odległość obu gwiazd składowych nie jest 
dokładnie znana, lecz ocenia się ją na około 800 milionów km, jest więc 
większa niż odległość Jowisza od Słońca. średnica gwiazdy typu K jest 
prawdopodobnie 200 razy większa od słonecznej, podczas gdy średnica 
mniejszego towarzysza przewyższa średnicę Słońca zapewne tylko pię

ciokrotnie. 
32 Łabędzia jest gwiazdą o jasności 4.2 mg., a więc widoczna jest 

()kicm nieuzbrojonym. 

Wyżej opisane odkrycie jest nader ciekawe z uwagi, 1z odkryto ten 
nowy system zaćmieniowy nie na drodze fotometrycznej, jak się to 
zwykle dzieje, lecz na drodze czysto spektroskopowej. Ze strony foto
metrycznej odkrycie zostało potwierdzone. Mianowicie dr G a p o s z ki n 
zbadał 248 klisz harvardzkich z okresu czasu 1937 do 1948 i znalazł. że 

faktycznie mamy do czynienia z systemem zaćmieniowym o amplitudzie 
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zmienności 0.2 mg. i okresie 1140 dni. Minima zaszły w latach 1940, 1943 
1946; czas trwania poszczególnego zaćmienia nie przewyższa 40 dni. 

(The Astrophysical Journal, Maj 1950). Pg. 

Nowy pomiar prędkości światła 

Prędkość światła należy do najbardziej podstawowych stałych na
tury, toteż od czasu stwierdzenia jej skończonej wartości wykony
wane były liczne pomiary celem możliwie dokładnego jej wyznacze
nia. Zasada tych pomiarów, począwszy od pierwszego pomiaru dokona
nego na ziemi przez F i z e a u w roku 1849, polega na tym, że wiązka 
światła przerywana periodycznie odbija się od odległego zwierciadła 

płaskiego, wraca i jest odbierana przez przyrząd przerywający ją po
nownie synchronicznie z pierwszym. Przy pewnych odległościach zwier-

--
-----------~z _.--------

Rys. l. Geodimetr Bergstranda. , 

dadła płaskiego od aparatury nadawczo-odbiorczej otrzymujemy w od
biorniku zupełną ciemność. Znając tę odległość oraz częstość przerywań 
wiązki wyznaczyć możemy prędkość światła. 

Do niedawna jako najbardziej prawdopodobną wartość szybkości 

światła, uważano wartość 299 776 ± 3 km/sek otrzymaną statystycznie 
na podstawie licznych pomiarów. Ostatnio dokonane zostały w Szwecji 
przez E. B e r g s tra n d a pomiary przewyższające pod względem do
kładności wszystkie dotychczasowe wyniki. Do przerywania wiązki świa
tła zastosował Bergstrand w swej aparaturze - zwanej geodimetrem, 
bo przewidzianej początkowo do pomiarów geodezyjnych - komórkę 

Ker r a (rys. 1). Komórka Kerra jest to km'ldensator, pomiędzy płyt

kami którego znajduje się warstwa nitrobenzenu. Posiada ona tę wła-
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sność, że skręca płaszczyznę polaryzacji światła o kąt zależny od 'wartości 
przyłożonego na płytki napięcia. Jeżeli komórkę taką (K) umieścimy 

między dwoma skrzyżowanymi nikolami (Nl i N2) i załączymy między 
jej okładki zmienne napięcie, to wiązka światła przechodząca przez taki 
układ będzie przerywana w takt zmian napięcia. światło przechodząc~ 
przez komórkę Kerra odbija się następnie od zwierciadła wklęsłego (Wl) , 
dalej od zwierciadła płaskiego (Z), umieszczonego w znacznej odległościr 
wraca i jest przez drugie zwierciadło wklęsłe (W2) skierowane na katod!';' 
fotopowielacza elektronowego (F), zasilanego z generatora wysokiej czę
stości (GWC) tym samym napięciem zmiennym co komórka Kerra, tak że 
czułość jego zmienia się również w takt zmian napięcia. Jeżeli odległość· 

zwierciadła płaskiego dobierzemy tak, że w momencie, gdy czułość foto
powielacza jest największa, wypada przerwa w padającej na niego wiązce
światła, wówczas instrument mierzący prąd fotoelektryczny (mA) nic 
będzie się w ogóle wychylał. Znając tę odległość i częstość zmian na
pięcia wyznaczyć możemy prędkość światła. Przy pomocy tej aparatury 
wyznaczył Bergstrand wartość szybkości światła (zredukowaną do próżni)' 
299 792,7 kmjsek z błędem 250 mjsek. Jest to jak dotychczas najdokład
niejszy pomiar prędkości światła. Aparaturę swą zastosował następnic

Bergstrand do pomiarów geodezyjnych. Na odwrót bowiem, znając pręd
kość światła, wyznaczyć możemy bardzo dokładnie odległość pomiędzy 
aparaturą nadawczo-odbiorczą a zwierciadłem płaskim. Zmierzył on 
bazę o długości 30921,52 m otrzymując z pomiarów przeprowadzonych. 
w ciągu jednej nocy błąd 0,05 m, jaki przy pomocy stosowanych dotych·
czas metod można by uzyskać z pomiarów try.rających kilka miesięcy. 

W tabelce poniższej zestawiono kilka najważniejszych pomiarów pręd
~ości światła: 

R. ok Autor Wartość kmjsek Błąd kmfsek 

1675 Olaf Roemer 300 000 

1849 Fi ze au 315 300 

1862 Foucault 298 000 ± 500 

1879 Michelson 299 910 ± 50 

1926 Michelson 299 796 ± 4 

1933 Michelson, Pease i Pearson 299 774 ± 11 

1941 Anderson 299 776 ± 14 

1949 Essen 299 792,5 ± 3 

1950 Bergstrand 299 792,7 ± 0,25 

Należy zwrócić uwagę na pomiar Essena, wykonany dla fal elektro
magnetycznych o długościach fali znacznie większych od długości fali 
światła przez badanie rezonansu w tzw. rezonatorze wnękowym. 

(Według Arkiv for Fysik 2, 119 119501) AS 
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O obserwacjach obszarów środka Galaktyki 

W. B. N'i k o n o w, kandydat nauk fizyko-matematycznych, wygłosił 
na posiedzeniu Akademii Nauk Z. S. R. R., w maju 1950 r., referat, któ
rego streszczenie podajemy poniżej. 

W swoim referacie podkreślił Nikonow, że badanie budowy i rozwoju 
Galaktyki stanowi jeden z najbardziej aktualnych problemów współ
czesnej astronomii. Zagadnienie to jest bezpośrednio związane z bada
niem pozagalaktycznych mgławic, pomiędzy którymi nasz układ gwiaz
dowy zajmuje położenie tylko jednego ogniwa olbrzymiego układu wyż
szego rzędu, tak zwanej metagalaktyki. Istnienie absorbującej materii, 
która zakrywa przed obserwatorem znaczne obszary Galaktyki, utrudnia 
bardzo badanie jej ogólnej budowy przy pomocy stosowania zwykłych 
gwiezdno- statystycznych metod badania. Używa się w tych bada
niach niekiedy metody porównywania naszego układu gwiazdowego 
z analogicznymi do niego utworami we Wszechświecie: z pozagalaktycz
nymi mgławicami. Zagadnienie określenia typu naszej Galaktyki, tak 
jakby chodziło o jedną z pozagalaktycznych mgławic, posiada ważne 
kosmologiczne znaczenie. 

Przed omówieniem prac A. A. K a l i n i ak a, W. I. K r a s o w
ski e g o i swoich, dotyczących obserwacyj obszaru galaktycznego środ
ka, zatrzymał się referent na klasyfikacji pozagalaktycznych mgławic 
i na niektórych danych o tych układach, otrzymanych przez innych 
~bserwatorów. Opisał, w szczególności, metodykę obserwacyj prowa
dzonych w KrymskiJll Astrofizycznym Obserwatorium Akad. Nauk ZSRR 

, w latach 1948 i 1949 i stbsowaną przy tym aparaturę. Stosowana me
toda daje przy bardzo małej skali obrazów dostateczne szczegóły, zu
pełnie porównywalne z tymi, które się otrzymuje przy elektrafotome
trycznych pomiarach na wielkich reflektorach. 

Referent stwierdził, że otrzymane na podstawie bardzo małej jeszcze 
liczby negatywów dotychczasowe dane, są niewystarczające dla zbu
-dowania ostatecznego układu izofot obszaru galaktycznego środka. Jed
nakowoż już obecnie badanie fotometrycznej budowy wymienionego 
obszaru w promieniowaniu długości fali około 10000 A, pozwoliło obok 
znanego jasnego obłoku w gwiazdozbiorze Strzelca wykryć drugi, rów
nie znaczny co do rozmiaru i prawie równie jasny obłok, położony po 
drugiej sitonie galaktycznego równika. 

Referent wyraził przypuszczenie, że te oba obłoki należą do jądra 

Galaktyki, którego rozmiary mogą wynosić około 1500 parseków: jego 
środek znajduje się w kierunku 330° galaktycznej długości. Znaczne roz
miary jądra wskazują na to, że nasz układ galaktyczny należy do spi
ralnych mgławic pośredniego typu. 

W zakończeniu zaznaczył Nikonow, że dla zupełnego potwierdzenia 
wyrażonych przypuszczeń konieczna jest dalsza szczegółowa analiza. 

(Wiestnik Akademii Nauk Z. S. R. R., 1950, 8) JR 
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Konferencja o małych planetach 

W ramach 83 zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego, 
w czerwcu 1950 r., odbyła się konferencja poświęcona sprawom małych 
planet. Podajemy poniżej przegląd najciekawszych zagadnień poruszo
nych w czasie wspomnianej konferencji. 

D. Kirk w o o d, odkrył w 1868 r. pewne luki w pierścieniu planetoid 
spowodowane przez działanie pertubacyjne Jowisza. Wówczas znano 
100 małych planet, z któ"rych 97 badał Kirkwood. Najnowsze zestawienia 
potwierdzają jego wyniki w całej rozciągłości. 

Przyciąganie głównych planet zmienia ustawicznie w sposób ciągły 

elementy orbit małych planet, i z faktu, że np. dwie orbity przecinają 
się obecnie, nie możemy wyciągnąć wniosku, że tak samo było tysiące 

czy miliony lat temu. Dr B r o u w er, dyrektor obserwatoriu,n w Yale, 
uważa, że należy koniecznie badać elementy tzw. "własne" , tj. uwolnione 
od skutków wiekowych pertubacyj planetarnych. 

Astronom japoński H i r a y a m a stwierdził w swej pracy z r. 1933 
istnienie pięciu głównych rodzin małych planet, z których najliczniejsza 
znana jest pod nazwą rodziny Flory. Według jego teorii można zdefinio
wać dwie stałe: własny mimośród planetki i jej własne nachylenie. Dlu
gość własna perihelium zwiększa się równomiernie, zaś długość własna 
węzła maleje równomiernie tak, iż suma obu tych wielkości posiada 
bardzo nieznaczny ruch i to prawie jednostajny. 
czy miliony lat temu. Dr Br o u w er, dyrektor obserwatorium w Yale, 
nowe obliczenia zmian wiekowych powodowanych p~zez główne planety. 
Doszła pokaźna ilość nowych członków rodzin, szczególnie do rodziny 
Flory, która osiągła 119 sztuk. Do rodziny tej należy 11% z 340 planetoid 
odkrytych po roku 1933. 

Z rozrzutu własnych elementów wyciągnąć można pewne wni0ski 
dotyczące przeciętnych szybkości, z jakimi rozsypywały się odłamki 

"ciała rodzicielskiego". Szybkości te nie są duże: tylko około 100 mjsek 
dla bardziej zwartych rodzin i około 330 mjsek dla rodziny Flory. Istnieją 
dane, iż pewne rodziny są młodsze od innyćh, jednak kwestia wieku 
pierścienia planetoid jako całości pozostaje nadal nierozwiązana. 

Jak wiadomo, pierwszy O l b er s w początkach XIX stulecia rzucił 

myśl, że planetoidy są odłamkami większego ciała. Dr G. P. Ku i per 
stwierdza, że teoria ta je"st dziś - z pewnymi modyfikacjami - o wiele 
bardziej prawdopodobna niż sto lat temu. Obecnie ·1600 asteroid posiada 
znane orbity, a jest ich może 30 000 dostępnych wielkim reflektorom. 
Planetoidy - z niewielu wyjątkami - wydają się posiadać "łamane 

powierzchnie"; genetyczny związek między asteroidami a meteorytami 
staje się coraz bardziej jasny. 

Można pomyśleć cztery możliwe przyczyny katastrofy planety-rodzi
cielki: eksplozja, szybki ruch obrotowy, rozpad na skutek sił przypływo
wych oraz zderzenie. Dr Kuiper odrzuca wszystkie z wyjątkiem możliwo-
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ści zderzeń między dwiema małymi planetami. Według niego pierwotnie 
było pi<:ć do dziesięciu oryginalnych małych planet w pasie od od 2 do 3.5 
jedn. astr. od Słońca. Niektóre z największych obserwowanych dzisiaj 
planetoid, np. Ceres, należy uważa<" za kondensacje oryginalne i j&ko 
takie są to planety prawdziwe. Srednia względna szybkość dwóch pla
netoid w czasie zderzenia musiała wynosić około l km/ sek. Powstałe 
z robicia części musiały zderzać się w dalszym ciągu mic:dzy soba. 
Dr Kuiper prowadzi badania celem ustalenia, które z obserwowanych 
planetoid są odłamkami, a które oryginalnymi planetami. Rodziny Hi
rayamy można uważać za powstałe na skutek względnie niedawnych 
zderzeń wtórnych, podczas gdy pozostałe 5/ 6 asteroid mogły powstać 
w czasie dawniejszych zderzeń. Pg. 

(Wedł. Astronamical Journal, październik 1950). 

Międzygwiazdowy gaz w galaldykach 

Widma 50 galaktyk zdjęte ubiegłej wiosny na filmie czułym na czer
wień przez dr T h o r n t o n P a g e przy pomocy teleskopu obserwatorium 
McDonalda o otworze 2 m, wykazują w 27 wypadkach emisję wodo
rową Hu. Istnieje mniemanie, że bardzo gorące gwiazdy w galaktykach 
emitują niewidoczne ultrafioletowe promieniowanie, które powoduje 
świecenie międzygwiazdowego gazu, złożonego w znacznej części z wo
doru. 

Dr Page ocenia temperatur<: gwiazd emitujących to ultrafioletowe 
promieniowanie na 13 000" do 25 000", co odpowiada gwiazdom wcze
snego typu A i B. Dr Page wskazuje na to, że galaktyki, nie wyka
zujące linij emisyjnych, muszą być praktycznie pozbawione gwiazd 
wczesnych typów, albo wodoru mic:dzygwiazdowego, albo jednego i dru
giego razem. 

(Sky and Telescope, Wrzesień 1950). Pg. 

OBSERWACJE 

FELIKS PRZYPKOWSKI 

Budujemy zegar słoneczny 

Najprostszym przyrządem, jakim może posługiwać się miłośnik astro
nomii dla doraźnego określenia godziny dnia, jest przenośny zegar sło
neczny. Ażeby zegar taki dobrze wskazywał prawdziwy czas słoneczny, 
musi on być wykonany technicznie bez zarzutu, w ostateczności z mi
nimalnym błędem instrumentalnym, zaznaczonym na przyrządzie oraz 
ustawiony być musi dokładnie do linii południowej, lecz bez użycia, jak 
to zwykle bywa, igły magnetycznej, która często zawodzi. Drugi ten 
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warunek, tak ważny, wypełnić się daje za pomocą typu zegara słonecz
nego, któremu dałem nazwę: "Dwucień", z grecka "Skiadys". Budowa 
jego jest następująca: 

Zegar słoneczny "Dwucicń", widok z boku. 

Na podstawie, ustawionej dokładnic za pomocą poziomnicy i śrub do 
poziomu, znajduje się zegar słoneczny, który można w dowolnym kie
runku przesuwać po powierzchni podstawy. Sam zegar składa się z pła-
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szczyzny równikowej, z podpórką nachyloną pod kątem równym szero
kości geograficznej danego miejsca. Płaszczyznę równikową podpiera oś, 
która składa się z 2 części: walca z zaznaczonymi kołami o płaszczyznach 
z przechodzącej przez walec osi właściwej, na której znajdują się stopnie 
przechodzącej przez walec osi właściwej, na której znajdują się stopnie 
szerokości geograficznej. Godziny na tarczy równikowej rysujemy w na
stępujący sposób: cyrklem zataczamy koło, ze środka którego kreślimy 
koło drugie, mniejsze, o średnicy walca, mniej wh:;cej 1 u średnicy koła 

równikowego, która to proporcja może być zresztą dowolnie zmieniaha_ 

Zegar słoneczny "Dwueień" ustawiony na podstawce do poziomowania_ 

Mniejsze koło dzielimy na równe 2<1 części (godziny), a te na dalsze 
podziały godziny, Miejsca podziału łączymy ze środkiem koła. Są :o tylko 
linie pomocnicze, służące do wykreślenia na kole większym właściwych 
linii godzinnych. Promienie słoneczne ślizgając się po powierzchni walca 
będą wskazywały godziny na tarczy równikowej, wobec czego linie godzin 
będą prostopadłe do odpowiednich średnic walca i styczne do jego powierz
chni (rys. l, str. 70). Dla sprawdzenia dokładności tego wykresu możemy 
podzielić i koło duże na odpowiednie części, wykreślić pomocnicze promienie 
godzin, które winny być równoległe do uzyskanych poprzednio podziałów. 
Ażeby udostępnić promieniom słonecznym wskazywanie godzin w cza
sie, gdy Słońce znajduje się pod równikiem, wycinamy w tarczy równi-
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kowe.i kolo i na powierzchni. odpowiadającej grubo~ci tej tarczy, rvsu
jemy z~aki godzin i ich podziałów stosownie do znaków na przedniej 
powierzchni. W środku tarczy umieszczamy prostopadle do niej "\l{alec 
z kołami deklinacji Słońca, które rysujemy w ten sposób: z kantów tarczy 
równikowej zataczamy łuki, dzielimy je na 23"27' i podziałki przedłu

żamy do powierzchni walca odpowiednio nad i pod równikiem. Sto
sownie do otrzymanych znaków rysujemy koła (najlepiej na tokr.rni) 

Rys. l. Sposób nanoszenia skali godzin na tarczę równikową. 

i stawiamy stopnie, lub, jeżcli wymiary walca na to pozwalaja, ozna-
1:zamy na tych kołach miesiące i dnie (rys. 2}. 

Walec musi być dokładnie prostopadły do tarczy, a grubof;ć tarczy 
wszędzie jednakowa i oba kanty tarczy muszą być ostro pod kątem 
prostym wykończone. Wyznaczenie kół deklinacji musi być nadzwyczaj 
staranne. Przez walec przechodzi oś, na której znajdują się oznaczone 
stopnic szeroko•ki geograficznej. Ażeby tę skalę wyznaczyć, trzeba przede 
wszystkim oznaczyć długość pomiędzy kantem, na którym opiera ;;it; 
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tarcza o powierzchnię poziomą a środkiem osi. Mając tę długość, łatwo 
obliczyć skalę szerokości geograficznej: w trójkącie AOB (Rys. 3) mamy 
AO wiadome (wymierzone), wiadome są też kąty OBA równy cp i OAB 
równy 9011 - :p, więc niewiadoma BO równa się AO tg (90°-cp ). Postę
pując tak z każdym stopniem szerokości geograficznej, otrzym91my żą

daną skalę. W granicach Folski wystarczy od 49."30' do 54°30'. 
Sposób użycia tego zegara słonecznego jest następujący: ustawiamy 

przyrząd na miejscu oświetlonym przez Słońce , doprowadzając podstawę 

Rys. 2. Sposób nanoszenia skali deklinacji na walec. 

do poziomu, a osi nadajemy nachylenie równe szerokości geograficznej. 
Po umocowaniu osi śrubą, dopóty obracamy przyrząd po podstawie, do
póki cień od kantu powierzchni równikowej nie padnie na walec w miej
scu odpowiadającemu deklinacji Słońca w danym dniu, tak , a?:"by do
siągnął on koła deklinacji samym· środkiem swojej wklęsłości (rys. 4). 
Brzeg drugiego cienia, cienia walca, da nam na kole równikowym praw
dziwy miejscowy czas słoneczny , który - po uwzględnieniu wszystkich 
poprawek - zamieniamy na czas średni i środkowo-europejski, względ-
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nie na obowiązujący w danym mieJSCU i czasie. Opisanym spos0hem 
przyrząd ustawiamy dokładniej względem linii południowej, niż. za po
mocą igły magnetycznej, co już zauważył Atanazy Kir c h er (Ars Magna 
Lucis et Umbrae. Romae. MDCXLVI Liber VI. Pars I. pag. 474). Kir-

A po :a. • o'""' B 

Rys. 3. Sposób nanoszenia skali szerokości geograficznej na oś walca. 

cher jednak nie zastosował tego sposobu na stałe do jakiegokolwiek 
zegara słonecznego. 

Wbudowałem walec w równikowy zegar słoneczny, uzyskując dokład
ność w określeniu czasu w granicach jednej minuty. Przyrząd pow) 7.szy 
może służyć jako pomoc naukowa przy nauczaniu astronomii i może być. 

Rys. 4. Kształt cienia tarczy 
równikowej na walcu. 

wykonany w ramach robót szkolnych. Kształt zewnętrzny temu zega
rowi słonecznemu można nadać niekoniecznie taki, jaki podają zalaczon 
fotografie, należy jednak zachować zasadę "dwóch cieni". 
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Z KORESPONDENCJI 

Do Redakcji "Uranii"! 

Spieszę donieść, że - jak mi na to zwrócił uwagę prof. T. B a n a
<:h i e w i c z - w mojej recenzji z książki p . S. Kos i b o w ej Księżyc 
(Urania, T. XXI, str. 30-31) popełniłem rzeczowy błąd. Wbrew temu 
mianowicie, co napisałem na str. 31, wiersze 25-29 od góry, tłumaczenie 
pochodzenia siły przypływobodżczej, podane przez Autorkę . jest po
prawne. 

Inna rzecz, że to tłumaczenie, aczkolwiek oryginalne, jest, zdaniem 
recenzenta, mało udane z punktu widzenia zrozumiałości wykładu. Oko
liczność, że Ziemia jako całość (tj. uważana jako ciało sztywne) w czasie 
swego obrotu dokoła środka ciężkości układu Ziemia-Księżyc nie obraca 
się, lecz porusza się ruchem translacyjnym, nie jest łatwo dostrzegalna. 
Poglądowość tłumaczenia zmniejsza jeszcze i ta okoliczność, że zwykle, 
gdy mów;imy o sile odśrodkowej, mamy na myśli jakiś jeden środek 

obrotu, tymczasem w ruchu Ziemi dokoła środka ciężkości układ}! Zie
mia-Księżyc każdy punkt Ziemi ma inny środek obrotu; w związku 

z tym siła odśrodkowa w omawianym ruchu jest równa i jednakowo 
s kierowana dla wszystkich punktów Ziemi. 

W mojej recenzji ustęp od wiersza 25 do 29 należy skreślić. 
Przepraszając Autorkę i Czytelników Uranii za popełnioną omyłkę, 

Pozostaję szczerze oddany J. Mietelski 

PRZEGLĄD WYDAWNICTW 

K. Rudnicki: Co wiemy o powstaniu Ziemi i planet. (Biblioteka po
pularno-naukowa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1950 r., 
str. 4.3). 

Niedawno pojawiła się książeczka pod powyższym tytułem, napisana 
bardzo przystępnie. Przeczytanie jej nie powinno nastręczyć trudności 

nawet najmniej przygotowanym. Autor porusza w niej kosmogonię Słońca 
i planet, temat rzadko spotykany w popularnej literaturze. Najpierw 
rozprawia się z hipotezą katastrofy, głoszoną ongiś przez B u f f o n a, 
potem z hipotezą mgławicową Kan t a i L a p l a c e·a, wykazując tkwiące 
w nich sprzeczności z dzisiejszą nauką. W następnych rozdziałach wy
kłada hipotezę przypływową Je a n s a i Je f f re y s a, do niedawna 
dość powszechnie uznawaną. Kończy pracę hipotezą astronoma radziec
kiego F i e s e n k o w a z r. 1949, która stanowi modyfikację i uzupeł

nienie poprzedniej. Ta część książki jest najcenniejsza, gdyż pozwala się 
zapoznać czytelnikowi polskiemu z najnowszymi poglądami w tej dzie
d:linie, z których wynika m. in. teza, iż systemy planetarne są nie wy
jątkiem, lecz regułą we wszechświecie, stanowiąc wynik naturalnego 
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etapu w rozwoju każdej gwiazdy. Praca pożyteczna, zasługująca na prze-_ 
czytanie. 

Z obowiązku recenzenta podam parę drobnych usterek, które w ni
czym zresztą nie umniejszają wartości pracy. Wstęp i pierwsze ustępy 
nieco rozwlekłe, autor zbyt często opuszcza w dygresjach teren astro
nomii. Str. 15 i 16: w kometach rozpoznano ciała niebieskie wiele lat 
przed H a l l e y'em, uczynili to: Ty c h o Brah e, J. Kc p l c r, J. H e
vel i u s i G. S. D orf l c r. Str. 22: o nierównościach na powierzchni 
Marsa w literaturze naukowej głucho. Str. 35 w. 6 od góry: słowo .,cięż
szych" należało by zastąpić przez "masywniejszych". Str. 36 w. 4 od g.: 
zamiast "układ" winno być ,.skład". Tamże wiersz 17 od g.: po słowie 
"prędkości" należy dodać "molekularne", gdyż o nie tu chodzi. Wreszcie 
str. 37 w. 11 od g.: zamiast "mały" winno być "mało masywny". 

J. Gadomski 

Geodezyjny Instytut Naukowo-Badawczy w Warszawie (Plac Jedności 
Robotniczej l, gmach Politechniki) wydał Rocznik Astronomiczny na 
rok 1951, przeznaczony dla astronomów, geodetów i miłośników astro
nomii, oraz Efemerydy Nautyczne na rok 1951 dla potrzeb szkolenia 
i praktyki nawigacyjnej. Obydwa wydawnictwa są do nabycia w księ
garniach Domu Książki po cenie 25 zł. 

Errata: Nr 11-12, 1950: Fotografia na tylnej okładce przedstawia 
jeden z pawilonów Abastumańskiego Astrofizycznego Obserwatorium, tak 
zwaną ,.podwójną basztę", a nie, jak podano w objaśnieniu ryciny, główny 
budynek tego obserwatorium. 

Nr 1-2, 1951, str. 6, w. 4 i 5 od dołu, zamiast: "oficjalne katalogi 
planetoid powiększyły się o 362 numerów porządkowych", winno być: 
"lista zgłoszeń nowoodkrytych planetoid liczyła 362 obiektów". W tymże 
artykule. str. 10, w. 6 i 7 od góry, należy skreślić: "X". 

Na Fundusz "Uranii" wpłacili w miesiącu styczniu: 

Dr T. Marcinkowski, Jaworze 8 zł, P. Sokołowski, Warszawa 10.20 zł 
Fr. Kalec, Dobra k. Limanowej 3 zł, L. Wanatowicz, Mielec l zł, WL 
Siekierzyński, Zakopane 8 zł, Dr J. Giergielewicz, Szczecin 20 zł. R. 
Urbański, Poznań 90 gr, Ks. J. Woźny, Kamieńsk 2.50 zł, J. Gladkowski, 
Szczecinek 8 zł, J. Fabrowski, Katowice 3 zł, B. Szymura, Rybnicka 
Kuźnia 2 zł. 

Na Fundusz Budowy Ludowego Obserwatorium złożyli w styczniu: 

W. Hoffmann, Gdańsk 8 zł, W. Zieliński, Gdańsk 4.80 zł, Dr G. Sta
wiarska, Kraków 3 zł, Dr T. Skibniewski, Zakopane 8 zł, B. Krzywkow
<>ki, Starogard Gd. 4.80 zł, Ks. F. Siebiers, Panigrodz 8 zł. B. Szlęzak, 
Wąchock 6 zł, J. Szmmło, Krosno 4 zł, E. Mayer, Szczecin 20 zł, Ks. M. 
Ratuszny, Częstochowa 18 zł, M. Iwański, Gdynia 3 zł. A. Rybarski, 
Warszawa 3 zł, L. Lewiński, Kraków 4 zł, Dr M. Bielski, Biecz 3 zL 
A. Lisicki, Obs. Astr. Piwnice 8 zł, St. Trybuszewski, Myszków 8 zł. B. 
Mikusek, Warszawa 6 zł, W. Wąchałówna. Rzączkowo 8 zł, S. Majerczyk, 
Biały Dunajec 3 zł, Dr T. Rakowiecki. Hajnówka, 15 zł, C. Brzozowska, 
Warszawa 6 zł. Ks. R. Wiśniewski, Górsk 20 zł, Dr Wł. Stawowczyk, 
Kraków 8 zł, W. Ciułacz, Łysa Polami 8 zł, St. Mucha, Kraków 5 zL 
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 
na marzec i kwiecień 1951 r. 

Wszystkie zjawiska podano w czasie Środkowo-europ., obowiązującym 
w Polsce. 

Marzec: 
l. do 12. III. Kometa Enckego widoczna będzie tylko przez światłosilne 

lornety jako mgiełka . łabsza niż 8-mej wielkości na wieczornym 
niebie w położeniu na prawo powyżej Wenus i Marsa; obecnie przy
pada okres najlepszej jej widzialności, pod koniec którego ginie 
w promieniach jasnej zorzy wieczornej. 

l. do 5. III. Przez lunetki odszukać plaPetkę Massalię (p. Urania Nr 1-2). 
l. do 8. III. Po zmierzchu wieczornym widoczne jest światło zodiakalne. 

jako słup bladego światła, ustawiony skośni do horyzontu zachod
niego. 

7. ma miejsce jedno z dwóch tegorocznych zaćmień. Słori.ca (zaćmień 
Księżyca w r. 1951 nie będzie). Jest to zaćmienie pierścieniowe w Polsce 
niewidoczne. Rozpocznie się o 19h 4m w pobliżu Nowej Zelandii 
jako częściowe i skończy się o 24h 43m w pobliżu wyspy Kuby. 

Obszar na Ziemi, zakrywany półcieniem Księżyca, w którym zaćmienie 
widoczne jest jako częściowe, obwiedziony jest na mapce linią przery
waną. Wewnątrz tego obszaru, po linii oznaczonej strzałkami, przebiega 
w godzinach od 20.06 do 23.40 cień główny Księżyca, powodujący zacmie
nie pierścieniowe, trwające zależnie od miejscowości 1 do 1'/2 minuty. 

9. Uh Mars jest w niewidocznej u nas koniunkcji z Księżycem. O zmierz
chu odszukać można Marsa na tle jasnej zorzy wieczornej poniżej 
wąziutkiego sierpa Księżyca. Powyżej Księżyca na lewo świeci Wenus. 

9. do 13. III. światło popielate Księżyca (reszta tarczy dopełniająca sierp) 
widoczne będzie co wieczór aż do 13. III. 

10. 7h Wenus w niewidocznej u nas Koniunkcji z Księżycem; wieczorem 
Księżyc świeci powyżej Wenus. 

11. Merkury znajduje się w górnej koniunkcji ze Słońcem; jednocześnie 
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ma miejsce koniunkcja Jowisza ze Słońcem. Obie planety są wskutek 
tego przez pewien czas niewidoczne. 

11. Wieczorem na prawo od Księżyca znaleźć można główne gwiazdy 
gwiazdozbioru Barana. 

13. Na prawo tuż poniżej Księżyca widać Plejady, zaś na lewo, nieco 
dalej czerwonego Aldebarana z Hyadami. 

17. Powyżej Księżyca świeci Kastor i Folluks (Bliźnięta) . 

• 
Psy 9ończe 11.ał~ 

Lew 

1ffark.ocz • 
lłtlltu; Butnilei • • • • • 

lJfnfboll Lew • • R"gulu• • 
Panna 

V 

~· ' 
~ Sekstans 

e 1dos Panny • 
1>u c h ar 

Droga Saturna między gwiazdami w r. 1951. 
Widok nieba po stronie poludniowej w marcu około północy, 
w maju około godz. 20, w grudniu około godz. 6. Saturn prze
stanie być widoczny wieczorami w sierpniu i widzialnym stanie 

się ponownie na rannym niebie w październiku. 

20. Saturn w przeciwstawieniu ze Słońcem, wschodzi o zachodzie Słońca 
i zachodzi o wschodzie Słońca. Znajduje się w najmniejszej odle
głości od Ziemi. W lunecie widoczny jest mało rozwarty pierścień, 
jak podano na rysunku "Wygląd planet". Patrzymy obecnie na 
północną powięrzchnię pierścienia. 

20./21. Tuż pod jasną tarczą Księżyca świeci gwiazda pierwszej wiel
kości Regulus, którą Księżyc mija w ciągu nocy. 
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21. Uh Foczątek wiosny astronomicznej. 
22. Na lewo od praWie pełnej tarczy Księżyca widać Saturna, który 

23. III. o 9h znajdzie się w koniunkcji z Księżycem. 
24./25. Tuż ponad jasną tarczą Księżyca świeci Kłos Panny (Spika). 

Księżyc mija tę gwiazdę w ciągu nocy. 
od 25. III. po zachodzie Słońca poszukiwać można Merkurego nisko na 

zachodnim niebie jako jasnej gwiazdy minus pierwszej wielkości. 
Poniżej Merkurego nieco na lewo znaleźć . można slabego Marsa 
(gwiazdka drugiej wielkości), który 26. III. o lQh będzie w koniunkcji 
z Merkurym. Merkury z dnia na dzień stawać się będzie coraz lepiej 
dostrzegalny i w ciągu prawie 3 tygodni będzie wdzięcznym obiektem 
do obserwacji. Merkury w lunecie przy silnym powiększeniu wy
kazuje zmiany wyglądu tarczy, tzw. zmiany fazy, oddane na rysunku 
"Wygląd planet". 

WYGLĄD PLANET 
(obrat ~Włr~c•n'!II J 

.5lA.LA (.Sf'K•Jnd~ łukvJ 

t=.__., 11 lO _ J.!. ~· 

Wygląd planet w r. 1951. 
Dla dat najlepszej widzialności w ciągu roku podany jest obraz 
tarczy lub sierpa wszystkich jasnych planet, dostrzegalny przez 
lunetę odwracającą obrazy, przy zastosowaniu jednakowego 

powiększenia. 

26. lli. do 7. IV. wieczorami poszukiwać można światła zodiakalnego 
jako bladego świetlnego stożka skośnego, wspartego na miejscu za
chodu Słońca i sięgającego poza Plejady. 

27./28. Nad ranem na lewo od Księżyca znaleźć można czerwonego 
Antaresa. 

28./29. Nad ranem Antares już znacznie na prawo od Księżyca.. 

Kwiecień: 
5. lh Jowisz jest w niewidocznej koniunkcji z Księżycem. Merkury 

znajduje się w największej elongacji wschodniej (pozornie najdalej 
oddalony od Słońca na lewo) i na wieczornym niebie widoczny jest 
jako gwiazda zerowej wielkości. 

7. do 12. IV. Przez całą noc, a zwłaszcza nad ranem zjawiać się mogą 
gwiazdy spadające Virginidy, promieniujące z gwiazdozbioru Panny. 
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7. do 9. IV. wczesnym wieczorem wąski sierp Księżyca, stopniowo 
wzrastając mija z dnia na dzień grupę planet Marsa, Merkurego 
i Wenus i 9. IV. ustawia się · tuż przy Plejadach. światło popielate 
Księżyca będzie dostrzegalne jeszcze do 13. IV. Koniunkcje Księżyca 
z planetami mają miejsce: z Marsem (2-giej wielkości) 7. IV. 13h, 
z Merkurym (zerowej wielkości) 8. IV. 3h, z Wenus (minus 4-tej 
wielkości) 9. IV. 14h. 

10. Poniżej Ks1ężyca świeci czerwony Aldebaran, na prawo zaś Plejady. 
13. Na lewo od Księżyca widać Kastora i Polluksa (Bliźnięta). 
13. do 17. IV. Obserwować można wygodnie z dnia na dzień przesu

wanie się planety Wenus względem Plejad. 

Pl'.)ady.•\:" 
J, il 

• 

. . 
lthutU.J • 

• 
• 

Bc.ra."l /l11dromeda 

• • 

• • 
• 

Plancly i KsiGżyc 7. do 9. TV. 1951 o zmierzchu na zachodnim niebie. 

17. Na prawo od Księżyca świeci Regulus w gwiazdozbiorze Lwa 
19. 9h Merkury w niewidocznej u nas koniunkcji z Marsem. Wieczorem 

tylko z trudem udać się może odszukanie obu słabych planet 
(gwiazdki 2-giej Wielkości). Ponad Księżycem w pełni świeci Saturn, 
który o 15h był w niewidocznej u nas koniunkcji z Księżycem. 

20. do 22. IV. spadać mogą Lirydy, stanowiące resztki komety z 1861 r. 
23.124. Około północy na lewo od Księżyca czerwony Antares. 
24.125. Antares już na prawo od Księżyca. 
24. IV. do 7. V. Ostatnia sposobność do łatwego odszukania światła 

zodiakalnego na zachodnim ciemniejącym niebie wieczornym. 
25. IV. Merkury w dolnej koniunkcji ze Słońcem, jest niewidoczny. 
Minima. Algola.: (obserwować należy przez kilka godzin): 
Marzec: 7d 2311.5; 10d 20h.3; 13d 17h.1; 30d 22h.1; 
Kwiecień: 2d 18h.9; 22d 20h.6. 
Minima. główne Beta Lyra.e (obserwować przez kilka nocy): 
Marzec: 10d 24h; 23d 22h. Kwiecień: 5d 20h; 18d 18h. 
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Marzec S Ł OŃC E 1951 Kwiecień 

1
11 

czasu 
środ.-europ. 

W Warszawie 
(czas śr.-eur.) 

I b czasu ~ ·;: W Warszaw ie 
w·;::riil 

al .... 
al 

środ .-eu rop. ~-c·c;.:; (czas śr.-eur. ) 
-----,-------1 u ~ e ::: 1---,..---

Rekt. ! Deki. a t: wsch. l zach. Rekt.l Deklin. wsch.l zach. a 
b m o ' m b m b m b m " ' m b m b m 

22 48"4 -7 36 - 12"5 6 22 17 r6 I. o 38"4 + 4 09 1- 4"3 s 14 18 oS 
23 25"5 3 43 - IO"I 6oo 17 33 II. I rs·o + 7 s6 - !"4 4 SI 18 25 
o 02"1 -1- o 13 - T3 s 37 17 51 21. I 52"0 +II 30 + I" I 4 28 rS 43 

-- V. r. 2 29"7 + 14 46 + 2·8 4 07 19 00 l 21'' u• początek wiosny astronomicznej 

W innych miejscowościach wschody i zachody Słońca zdarzają się 
wcześniej lub później, jak to wynika z poniższej tabelki. • 

Miasto 
l 2. III. 1951 J 22. II I. 1951 l II. IV. 1951 l I. V. 1951 

wsch. ! zach. l wsch. l zach. :sch .l zach. l wsch. l zach. 

h m b m h m h mi h m h m b m h m 
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nieblł . 

Świeci jako gwiazda drugiej wiei-
kości na jasnym tle zorzy wieczor-
nej i jest dwukrotnie mijany prz,.z 
Merkurego: 25126.1II. i 18!19. IV. 
Po 18. IV. ginie w promieniach 
Słońca i stanie się ponownie do-
strzegalny dopiero w lipcu 1951 r. 
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20. III. jest w opozycji ze Słoń
cem; świeci całą noc. 
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Uran jest gwiazdką 6-wielk. położoną 
w odstępie ]0.5 (3 tarcze Księżyca) od 
gwiazdy_p. Bliźniąt w kierunku ku s Bli
źniąt. W ciągu marca prawie zupełnie 
nie zmienia ~swego położenia między 
gwiazdami. 

Opozyc 'a Z" Słońcem 8. IV. f•
sność 8-wielk. W ciągu kwietnia 
zbliża się do & Panny, tworząc 
z nią coraz ciaśniejszą gwiazdę 
podwójną. 
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Pismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1950 roku, 
Nr Oc-506/50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich. 

E. RYBKA 

O POTRZEBIE ZJEDNOCZENIA TOWARZYSTW 
ASTRONOMICZNYCH W POLSCE 

(Referat dyskusyjny wygłoozony przez wice - prezesa PT A prof. E. 
H. y b k ę na wspólnym po<;iedzeniu zarządów PTA i PTMA w dniu 

13. III. b. r.). 

Fostępowi nauki w dużym stopniu sprzyja zrzeszanie się 
osób zainteresowanych rozwojem danej nauki w stowarzysze
nia naukowe, w których rozwijają się formy pracy zespołowej. 
Szczególnie astronomowie mogą poszczycić się świetnymi wy
nikami swej pracy zespołowej w towarzystwach astronomicz
nych istniejących niemal w każdym kraju cywilizowanym. 
Mówiąc "astronomowie" mam na myśli nie tylko stosunkowo 
nielicznych pracowników obserwatoriów astronomicznych, któ
rzy poświęcają się zawodowo badaniom astronomicznym, ale 
i licznych miłośników astronomii, pracą swą przyczyniających 
się do jej rozwoju. Nauka ta bowiem przyciąga swym pięknem 
i rozległymi horyzontami umysły wielu ludzi, którzy pragną 
z jednej strony zaznajamiać się z wynikami badań astronomicz
nych, z drugiej zaś strony, w miarę swych możliwości, brać 
czynny udział w badaniach naukowych. Między jedną i drugą 
grupą - astronomami zawodowymi i astronomami miłośni
kami - nie możemy wskazać wyraźnego ro.zgraniczenia. Za
równo dla jednych jak i dla drugich zasadniczym bodźcem 
do pracy jest zamiłowanie do danej nauki i pragnienie przy
czyniania się swą pracą do jej postępu, czy to w dużych 
obserwatoriach, czy też w niewielkich własnych dostrzegal
niach, a nawet przy biurku. 
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Nie będę przytaczał nazwisk miłośników, którzy pracując 
zawodowo w innych dziedzinach, potrafili zająć wybitne po
zycje jako badacze naukowi. Z nazwisk polskich wspomnę tu 
tylko o doktorze Janie Jędrzej e w i c z u, lekarzu wolno
praktykującym w Płońsku, który był założycielem tamże ob
serwatorium astronomicznego, a poza tym był autorem do
skonałego w swoim czasie podręcznika astronomii ogólnej pt.: 
Kosmografia. 

Praca - zarówno astronomów zawodowych jak i miłośni
ków - bywa tym skuteczniejsza, im bliższy kontakt pracow
nicy ci utrzymują między sobą, w szczególności, gdy zdołają 
oni wytworzyć formy zespołowe pracy. Osiąga się to przez 
łączenie się w stowarzyszenia naukowe. 

Astronomowie łączą się w stowarzyszenia od bardzo dawna. 
Noszą one w różnych krajach różny charakter, przy czym 
wpływają na to nie tylko warunki socjalne, ale również wię
cej lub mniej zakorzeniona tradycja. W wielu krajach po
wstał typ towarzystw wspólnych, jednoczących w jednej i tej 
samej organizacji zarówno astronomów zawodowych, jak 
i miłośników. Do takich krajów należy ZSRR, Czechosłowacja 
i wiele innych. Są natomiast kraje, gdzie utrzymuje się roz
drobnienie towarzystw astronomicznych. 

W Polsce powstały około 30 lat temu dwa towarzystwa 
astronomiczne, a mianowicie w 1921 r. założone zostało To
warzystwo Miłośników Astronomii (TMA), w skład któ
rego weszli zarówno astronomowie zawodowi jak i miłośnicy, 
a w 1923 r. ukonstytuowało się Polskie Towarzystwo Astro
nomiczne (PTA) obejmujące tylko pracowników naukowych 
z dyplomami ukończonych studiów wyższych i drukowanymi 
pracami naukowymi. 

Powstanie dwóch towarzystw astronomicznych w Polsce 
wiązało się z ówczesną strukturą życia umysłowego u nas, 
choć zasadnicze cele obu towarzystw były w obu zrzesze
niach prawie jednakowe. W statucie przedwojeRnym PTA 
czytamy bowiem, że towarzystwo to ma na celu naukowe 
zjednoczenie astronomów i geodetów polskich ku rozwojowi 
obu nauk, a w statucie TMA czytamy, że ma ono na celu 
zjednoczenie osób pracujących na polu astronomii oraz inte
resujących się jej postępami. Podział ten astronomów na dwa 
towarzystwa nie okazał się pożytecznym dla rozwoju astro
nomii w Polsce. 

W praktyce bowiem, TMA - przemianowane następnie na 
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Astronomii (PTPA) - pro
wadziło prawie wyłącznie pracę popularyzacyjną i nie stało 
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się szkołą obserwatorów i badaczy naukowych, co powinno 
być jednym z zasadniczych celów istnienia tego rodzaju to
warzystwa. Natomiast ekskluzywne PTA stało się nielicznym 
gronem zawodowców, którzy nie umieli nawiązać współpracy 
między sobą, pracowali w oderwaniu od szerokich mas inte
resujących się astronomią, wskutek czego działalność PTA za
marła całkowicie już na 5 lat przed wojną. 

Po wojnie działalność obu towarzystw została wznowiona, 
przy czym należy tu stwierdzić, że rozwinęły one aktywną 
pracę. Stało się to w dużej mierze dzięki opiece ze strony 
Państwa Ludowego, czego właśnie brakowało w czasie przed
wojennym. 

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA) roz
szerzyło swą działalność na wiele miejscowości w Polsce i zdo
łało zorganizować regularne odczyty popularne i pokazy oraz 
regularne wydawanie czasopisma popularno-naukowego, Ura
-nia. Polskie Towarzystwo Astronomiczne objęło swą działal
nością wszystkie nasze obserwatoria astronomiczne, zorgani
zowało już dwa zjazdy naukowe oraz nawiązało łączność 
z astronomią radziecką, czego widomym przejawem był udział 
astronomów radzieckich w zjeździe naukowym w r. 1950. Pi'aca 
Qbu towarzystw uzupełniała się więc wzajemnie. 

Jednakże mimo tego uzupełniania się, utrzymanie odręb
ności obu towarzystw nie byłoby korzystne dla rozwoju astro
nomii w Polsce. Zyjemy bowiem w czasach głębokich prze
mian, które sprawiają, że cele obu towarzystw coraz bardziej 
zbliżają się do siebie. Nauka polska nie może rozwijać się 
w oderwaniu od potrzeb narodu i państwa, należyte zaś włą
-czenie jej do służby dla dobra narodu wymagać będzie no
wych form organizacyjnych, które wykuwają się w pracy 
przygotowawczej do I Kongresu Nauki Polskiej. Nowe formy, 
które nauka polska niebawem otrzyma, obejmą również i or
ganizację życia astronomicznego w Polsce i form zespołowej 
pracy z tym życiem związanej. 

Spodziewane jest utworzenie w niedalekiej przyszłości Pol
skiej Akademii Nauk, która będzie naczelną organizacją na
ukową w Polsce. W szczególności można się spodziewać, że 
do kompetencji Akademii i utworzonych przy niej fachowych 
rad lub komisji należeć będą ogólne sprawy organizacji pracy 
naukowej, jak np. koordynowanie planów badań naukowych, 
wyznaczanie linii rozwojowej nauki w Polsce itp. Część więc 
tych zadań, które były wypełniane przez towarzystwa na
ukowe, przejść może na organy powołane przez Akademię 
Nauk. W systemie pracy planowej i zespołowej pozostaną jed-
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nak towarzystwom naukowym ważne obowiązki Wlązące się 
ściśle z potrzebami narodu i Państwa. Obowiązki takie spadają 
i na nas - astronomów. Towarzystwo Astronomiczne powinno 
stać się szkołą zarówno pracy badawczej swych członków jak 
i pracy społecznej zmierzającej do ugruntowania naukowego 
światopoglądu w społeczeństwie. Cele swe towarzystwa na
ukowe najskuteczniej spełnią, gdy praca ich będzie wykony
wana zespołowo i gdy zarówno prace popularyzacyjne jak i ba
dania naukowe będą się wiązały z potrzebami gospodarczymi 
i kulturalnymi narodu polskiego. Jednym więc z podstawowych 
obowiązków, jakie spadają na towarzystwa naukowe jest przy
ciąganie swych członków do takiej właśnie pracy. 

Dotyczy to zarówno miłośników astronomii jak i astrono
mów zawodowych. Z zasadniczego bowiem charakteru nauki 
socjalistycznej, która nie odgranicza się od potrzeb państwa 
i narodu, lecz służy zarówno państwu jak i narodowi, wynika, 
że badacz naukowy nie powinien zamykać się w swym gabi
necie, by uprawiać tylko czystą "naukę dla nauki". Powinien 
on utrzymywać kontakt z masami społeczeństwa i służyć jego 
potrzebom. Dlatego też jednym z najistotniejszych zadań, jakie 
Państwo stawia. obecnie wszystkim towarzystwom naukowym, 
jest udział w popularyzacji osiągnięć nauki. 

Popularyzacja astronomii w Polsce staje się przeto zasad
niczym zadaniem nie tylko Polskiego Towarzystwa Miłośników 
Astronomii, ale również fachowego Folskiego Tow. Astrono
micznego. Znika w ten sposób sztuczna przegroda, która do. 
niedawna oba towarzystwa rozdzielała . 

Ale teraz zapytajmy się, czy może PTMA wypełnić należy
cie ciążące na nim zadania bez udziału astronomów zawodo
wych w pracy popularyzacyjnej i naukowo-badawczej i bez 
oparcia swej pracy o obserwatoria astronomiczne? Oczywiście, 
nie może, jak o tym świadczy 30-letnia historia PTMA, do 
którego należą prawie wszyscy astronomowie polscy i wielu 
z nich aktywnie w nim pracuje. Bez ścisłej współpracy z astro
nomami polskimi i bez oparcia o astronomiczne zakłady ba
dawcze w Polsce praca astronomów- miłośników straciłaby 
istotny sens, zawisłaby w próżni i nie rozwijałaby się po
myślnie. 

A jak jest z pracą astronomów zawodowych, czy mogą 
oni zamknąć się w swych obserwatoriach w izolacji od spo
łeczeństwa i rzesz miłośniczy ch? W naszym ustroju, gdy po
wstają socjalistyczne formy nauki, tego oczywiście czynić nie 
mogą i nie powinni, do należytego bowiem rozwoju pracy 
naukowej kontakt ze społeczeństwem jest koniecznie po-
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trzebny. W szczególności niezbędny jest dla pomyślnego roz
woju prac naukowych dopływ młodych sił, które mogą przejść 
wstępne wyszkolenie w zrzeszeniach miłośniczych. Pragnę tu 
wspomnieć o tym, że wielu wybitnych współczesnych astro
nomów radzieckich wyszło z zrzeszeń miłośniczych, w któ
rych przeszli oni pierwszą szkołę naukową, by następnie pra
cować twórczo na najwyższych szczeblach badań naukowych 
w obserwatoriach astronomicznych. 

Zarówno więc na astronomów miłośników jak i na astro
nomów zawodowych życie obecne nakłada u nas obowiązek 
skoordynowania wysiłków zmierzających ku rozwojowi astro
nomii polskiej. Dopóki ci sami astronomowie pracują w róż
nych organizacjach, jak PTMA i PTA, koordynacja ta nie mo
że być dość skuteczna. Jedynie więc zjednoczenie obu towa
rzystw w jedno tnoże stworzyć należyte warunki do tego sko
()rdynowania wspólnych wysiłków zarówno astrcnomów zawo
-dowych jak i miłośników. 

W naszej pracy zespołowej, czy to badawczej, czy też po
pularyzacyjnej, nie powinniśmy tworzyć sztucznych hierarchii. 
Nie dyplomy będą decydowały o jej wyniku, lecz sumienne 
przygotowanie się do pracy. Niewątpliwie studia fachowe są 
ważne i koniecznie potrzebne dla tych, którzy przygotowują 
się do pracy zawodowej w szkolnictwie lub instytucjach na
ukowych. Natomiast badania naukowe nie muszą być uwa
runkowane dyplomami osób wykonującymi te badania, powo
dzenie bowiem prac badawczych zależy tylko od umiejętno
ści formułowania zagadnień naukowych oraz znajomości me
tod badawczych. Da się to uzyskać przez stałe pogłębianie 
stanu swej wiedzy, czemu w wielkim stopniu sprzyja udział 
w pracach towarzystwa naukowego. Praca zaś popularyza
-cyjna również nie wymaga koniecznie dyplomów, lecz dobrej 
znajomości popularyzowanego tematu, odpowiednio szerokich 
horyzontów myślowych i umiejętności ubrania swych myśli 
w taką formę, któraby ułatwiała zrozumienie zagadnienia 
przez czytelników lub słuchaczy. 

Wszyscy więc, którzy interesujemy się astronomią i chce
my swą pracą przyczyniać się do jej rozwoju, możemy i po
winniśmy, bez względu na dyplomy, znaleźć się w jednym 
zrzeszeniu. Moim zdaniem towarzystwo to powinno nosić 
nazwę Polskie Towarzystwo Astronomiczne, jako nazwę naj
ogólniejszą, obejmującą zarówno zakres prac badawczych jak 
i popularytorskich. 

Jestem głęboko przeświadczony o tym, że zjednoczenie obu 
towarzystw w jedno przyczyni się w dużym stopniu do roz-
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rostu kadr naukowych, szczególnie w dziedzinie obserwacyjnej. 
Musimy tu stwierdzić otwarcie, że miłośnicza praca obserwa
cyjna, nawet taka, która bądź nie wymagała żadnej aparatury, 
bądź też dała się wykonywać przy pomocy skromnych i ta
nich środków, rozwijała się w Polsce bardzo słabo, o wiele 
słabiej niż to jest w innych krajach i niż to mogło być u nas. 
Było to spowodowane w dużym stopniu organizacją naszych 
towarzystw, z których PTMA było nastawione zasadniczo tylko 
na pracę popularyzacyjną i nie udzielało dość uwagi pracy 
naukowej członków, a w PTA, wskutek jego ekskluzywności, 
nie było miejsca dla miłośników nie posiadających dyplomów 
i drukowanych prac naukowych. W interesie przeb nauki 
polskiej leży ułatwianie pracy naukowej astronomom pragną
cym pracować na rozmaitych szczeblach, aby przez to zwięk
szać kadry naszych pracowników naukowych. U czynić to 
może jedynie zjednoczone Polskie Towarzystwo Astrono
miczne, w którym znajdą się zarówno miłośnicy jak i astro
nomowie zawodowi. 

;J.MERGENTALER 

ASOCJACJE GWIAZDOWE 

Na fotografiach nieba, na tle Drogi Mlecznej, w zbioro
wisku niezmiernie licznych jasnych punktów, będących obra
zami odległych gwiazd, łatwo można wyróżnić niewielkie 
gęstsze skupienia gwiazd, tzw. gromady otwarte. Niektóre 
z tych gromad łatwo można zaobserwować przez niedużą na
wet lunetę, a jedną z gromad - Plejady - każdy zna dosko
nale z obserwacji gołym okiem. 

Gromada taka - to zbiór najwyżej paru tysięcy gwiazd, 
ułożonych gęściej w przestrzeni niż pozostałe gwiazdy Drogi 
Mlecznej. Rozmiary takich gromad są zwykle nieduże, ś1e:lnice 
ich rzadko kiedy przekraczają l O parseków i w skład ich wcho
dzą prawie wyłącznie gwiazdy głównego ciągu, a więc gorące 
białe olbrzymy i chłodniejsze karły, a brak chłodnych olbrzy
mów i nadolbrzymów. 

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że określenie średnicy, 
czy odrysowanie zewnętrznych konturów gromady, jest rze
czą bardzo prostą. Przy bliższym zbadaniu jednak okazuje się, 
że napotykamy na spore trudności. Gromada widziana na nie
bie zajmuje wprawdzie niedużą powierzchnię, ale wystarcza
jącą na to, by na jej tle widać było gwiazdy bliższe od niej 
i by poprzez gromadę można było obserwować gwiazdy leżące 



URANIA 87 

dalej poza nią. Prócz tego w samym środku gromady znajdują 
się - nieliczne wprawdzie - gwiazdy chwilowo tylko prze
bywające w tym samym odcinku przestrzeni, ale nie należące 
do gromady. 

Wyobraźmy sobie, że ulicą idzie tłum ludzi. W pewnej 
chwili z bramy któregoś domu wychodzi kilkanaście osób ra
zem idących na jakieś zebranie czy koncert. W tłumie ludzkim 
jedni idą na prawo, inni na lewo, niektórzy przystają, niektó
rzy przechodzą ulicę wpoprzek. Miłośnicy muzyki idą poprzez 
ten tłum jako oddzielna grupa, w określonym kierunku, ale, 
nie mogą hamować ruchu, idą pojedynczo, wmieszani w tłum. 
Wyróżnić ich od innych ludzi możnaby po stwierdzeniu, że 
w kieszeniach mają bilety wstępu na koncert, albo obserwując 
czas dłuższy kierunek ruchu wszystkich ludzi i wydzielając 
te jednostki, których ruch jest zgodny. Otóż podobnie niec:> 
postępuje się przy badaniu, które gwiazdy należą rzeczywiście 
do gromady, a które tylko przypadkowo widzimy na jej tle. 
Gromada jest przecież zbiorowiskiem gwiazd poruszających się 
w pewnym określonym kierunku poprzez tłum reszty gwiazd. 
Jeżeli więc stwierdzimy, że któraś z gwiazd wewnątrz gromady 
porusza się w innym kierunku, będzie to najprawdo:r:o:lobniej 
gwiazda nie należąca do gromady, ale jedna z gwiazd ogólnego 
"tłumu" Drogi Mlecznej. 

W ten sposób, badając ruchy gwiazd i stosując inne jeszcze 
kryteria, można 'Nysegregować gwiazdy nie należące do gro
mady i mieć do czynienia tylko z jej stałymi członkami. Po
wstaje pytanie, czy nie możnaby prócz tego zajrzeć do kieszeni 
gwiazd w poszukiwaniu biletu wstępu na koncert. Czy nie 
mają one jakiejś cechy fizycznej, która wyróżniałaby je spośród 
reszty gwiazd Drogi Mlecznej. Temperatury ich są bardzo roz
maite, gęstości, typ widmowy i inne cechy fizyczne wahają się 
także w szerokich granicach, więc o tym, by znaleźć jakąś 
cechę wspólną dla wszystkich gwiazd należących do gromady, 
poza kryterium ruchu, nie mo7e być mowy. Są jednak nie
które typy gwiazd, o których można z dużą dozą prawdopo
dobieństwa twierdzić, że należą do gromady, choć pozornie na 
niebie są od niej nieraz bardzo odległe. Kryterium prędkości 
potwierdza na ogół tak określoną przynależność. Jest zasługą 
W. A m b ar c u m i a n a, dyrektora Obserwatorium Akade
mii Nauk w Biurakanie, że zwrócił na to uwagę i że utworzył 
pojęcie obszerniejsze od pojęcia gromady gwiazd - mówiąc 
o asocjacjach gwiazdowych, jako o utworach większych prze
strzennie od gromad i mniej trwałych w czasie. 

Przed kilkunastu laty holenclersk; as tr:mom A. P a n n e-
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k o e k zwrócił uwagę na to, że gorące białe olbrzymy ukła
dają się w przestrzeni grupami, że tworzą ogromne zbiorowi
ska wyróżniające się wyraźnie z tła Drogi Mlecznej, choć na 
fotografii danej okolicy Drogi Mlecznej nie można tego zau
ważyć. Zjawisko to ujawnia się dopiero po obliczeniu odle
głości tych gwiazd. Są one rozsiane w przestrzeni luźniej niż 
gwiazdy w gromadzie, a nawet luźniej niż gwiazdy tła. Takie 
zgrupowania jasnych gorących gwiazd występują m. in. wy
raźnie w innych galaktykach, dzięki temu, że są to gwiazdy 
jasne absolutnie, więc dobrze widzialne ze znacznej odległo ~ ci , 
podczas gdy gwiazdy tła, o mniejszej jasności absolutnej, są 
już niedostrzegalne. Twierdzenie Pannekoeka nie znalazło żyw
szego oddźwięku i dopiero odżyło dziś, kiedy Ambarcumian 
opracował teorię asocjacji. 

Praca Ambarcumiana wykracza daleko poza pierwotne ba
dania Pannekoeka, jest oparta o bogatszy materiał obserwa
cyjny, a prócz tego zawiera dwa istotne nowe twierdzenia: l) 
że w asocjacjach jesteśmy świadkami narodzin nowych gwiazd, 
a conajmniej, że obserwujemy gwiazdy różnego wieku, wbrew 
przypuszczeniom wielu innych autorów mówiących o tym, że 
wszystkie gwiazdy powstały mniejwięcej jednocześnie oraz, 
2) że gromady gwiazd są jakby ośrodkiem, centralną częścią 
obszerniejszych zgrupowań, jakimi są asocjacje. Tak więc obser
wujemy, że często gorące gwiazdy występują w okolicy otwar
tych gromad, tworząc luźne zbiorowiska, stanowiące jedną 
całość z gromadą zarówno przestrzennie jak i genetycznie. Je
żeli więc w niedalekim sąsiedztwie gromady spotykamy go
rące gwiazdy typu widmowego O lub B, możemy przypuszczać, 
że są one z nią ściśle związane, że tworzą z nią razem jeden 
większy utwór - asocjację. Typ widmowy byłby więc tym 
biletem wstępu, potwierdzającym przynależność gwiazdy do 
zespołu, choć oczywiście głównym dowodem przynależności 
pozostaje nadal kierunek i szybkość ruchu w przestrzeni. Nie
wątpliwie, gdyby udało się dokładniej określić szczegóły fi
zycznej budowy takich gwiazd, znalazłoby się jakieś talde 
szczegóły tej budowy, które od razu pozwvliłyby wydzielić 
gwiazdy należące do asocjacji od gwiazd obcych. Na razie da
nych tego rodzaju brak i zapewne nieprędko zostaną one u?:y
skane. Są to badania bardzo trudne i wymagające stosowania 
największych lunet. 

Prócz gorących gwiazd olbrzymów, w gromadach, a więc 
i w asocjacjach, wyst~puje jeszcze pewien typ gwiazd zmien
nych, tzw. zmienne typu T Tauri. Są to gwiazdy zmieniające 
jasność w sposób zupełnie nieregularny, a prócz tego wyróż-
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maJące się tym, że w widmie ich prócz linii absorpcyjnych 
występują linie emisyjne. Wynika stąd, że z powierzchni tych 
gwiazd stale wypływa w przestrzeń materia w postaci zapewne 
potężnych protuberancji, podobnych do tych, jakie obserwu
jemy na Słońcu, tylko znacznie większych. Podobne zjawiska 
występują także i na gwiazdach olbrzymach typu O lub B, 
a więc oba te rodzaje gwiazd byłyby to młode słońca - ale 
o tym niżej. 

W trakcie badań asocjacji okazało się, że można wyrozmc 
dwa rodzaje takich zespołów: takie, w których występują 
tylko gorące gwiazdy lub takie, w których spotykamy tylko 
zmienne typu T Tauri, nie mówiąc oczywiście o reszcie zwy
kłych gwiazd. Takie zbiorowiska Ambarcumian nazwał O
asocjacjami względnie T- asocjacjami. Rzecz jasna, że istnieją 
także i pośrednie zbiorowiska mające obie te cechy. 

Odkrycie przez Ambarcumiana asocjacji nie zostało przy
jęte bez sprzeciwów. Jednym z zagadnień najżywiej dysku
towanych i nie rozwiązanych jeszcze, jest następująca kon
sekwencja teorii Ambarcumiana. Wśród gwiazd należących do 
asocjacji powinny występować gwiazdy o różnych masach. 
Ponieważ gwiazdy należące do asocjacji są rozsiane dosyć luź
no w przestrzeni, cała asocjacja powinna się rozszerzać, zwią
zek pomiędzy gwiazdami powinien rozluźniać się. Czas życia 
zespołu nie może być zbyt długi, zapewne zaledwie setki 
milionów lat, a więc nie miliardy, jak niektórych gromad 
otwartych, nie mówiąc o kulistych. W wyniku, gwiazdy 
o mniejszych masach powinny szybciej tracić związek z aso
cjacjq, a więc występować obficiej na jej peryferiach, podczas 
gdy gwiazdy bardziej masywne, silniej związane siłą ciążenia , 
mając mniejsze prędkości, powinny pozostawać bliżej środka, 
tworząc jakby jądro asocjacji. Rozumowanie takie potwierdził 
obserwacyjnie w r. 1949 pracownik tegoż Biurakańskiego Ob
serwatorium Gur c a d i a n. Niestety, analiza jego pracy 
dokonana przez M a r k a r i a n a (też z Biurakan u) i P ar e
n a g o (z Moskwy) wykazała, że brał on pod uwagę gwiazdy 
nie należące do asocjacji , że więc wyniki jego pracy są 
błędne. Zagadnienie więc jeszcze nie jest rozstrzygnięte. 

Dość poważne zarzuty wysuwał także W o r o n c o w- W e-
1 i a m i n o w z Głównego Obserwatorium w Moskwie. Pier
wotnie Ambarcumian twierdził, że w każdej prawie asocjacji. 
powinny występować w jej środku otwarte gromady gwiazd. 
Woroncow- Weliaminow analizując jego wyniki doszedł do 
wniosku, że niektóre z tych gromad są zbyt daleko od asocja
cji, by mogły być z nią fizycznie związane. W wyniku dysku-
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sji, Aroharcumian zrewidował swoje dane i stwierdził, że być 
może istotnie niektóre z gromad nie są związane z asocjacjami, 
ale że raczej należałoby zrewidować odległości, na jakich opie
ra się jego oponent, gdyż nie są one dokładne. Powtórne do
kładniejs~e wyznaczenie paru takich odległości wykazało, że 
zarzuty Woraneowa-W eliaminowa nie były słuszne. 

Dyskusja trwa dalej. Piszę o tym dlatego, by zobrazować 
jak powstaje nowa teoria, jak szlifuje się niejako w ogniu 
polemik, i jak wyłania się z nieraz zbyt szybkich uogólnień 
zrąb nowej, ciekawej i niewątpliwie ważnej dziedziny badań. 

Jedną z istotnych konsekwencji istnienia asocjacji byłoby 
stwierdzenie, że w asocjacjach mamy do czynienia z gwiaz
dami różnego wieku. Prócz starych, świecących jednostajnie. 
występują tam młode gwiazdy, takie jak gorące olbrzymy, czy 
zmienne typu T-Tauri, a że wiek tych ostatnich jest wogóle 
krótki, bylibyśmy nieomal świadkami narodzin nowych gwiazd. 
Za młodym wiekiem ich przemawiałoby to, że w widmie ich 
występują linie emisyjne, o czym wyżej pisałem. Ponieważ 
przy tym gwiazdy typu T-Tauri mają rozmaite temperatury 
i masy, można by przypuszczać, że nowa gwiazda może r;owstać 
z pra-gwiazdy ciemnej "skokiem" (trwającym najwyżej parę 
milionów lat) w każdym miejscu głównego ciągu. To znaczy , 
że równie dobrze może narodzić się karzeł czerwony, jak śred
niej wielkości żółte słońce, czy biały gorący olbrzym. Twier
dzenie to jest niezmiernie śmiałe, kuszące nowością i może 
mieć bardzo duże znaczenie ideologiczne. Wynikałoby stąd bo
wiem, że gwiazdy nie narodziły się wszystkie jednocześnie, 
ale że rodzą się ciągle, że proces ten daleki jest od zakończe
nia, że żyjemy w świecie dynamicznym a nie statycznym, 
::;tworzonym jednorazowo. 

Na zakończenie jeszcze jeden szczegół, na który zwrócił 
uwagę C h o ł o p o w, jeden ze współpracowników Ambarcu
miana. Jeżeli z ciemnej pra-gwiazdy powstaje święcąca gwiaz
da, jako obiekt o znacznej masie i wysokiej temperaturze. 
proces wyrzucania materii przez taką gwiazdę będzie gwał
towny, gwiazda szybko przejdzie przez stan równowagi nie
trwałej i zamieni się w gwiazdę zwykłą (szybko, tzn. w ciągu 
jakichś dziesiątków milionów lat). Jeżeli powstanie gwiazda 
o masie mniejszej i niewysokiej temperaturze, wyrzucanie 
masy będzie mniej energiczne i gwiazda dłużej może pozostać 
w stanie pobudzonym, dłużej być gwiazdą zmienną. Prócz tego 
można przypuszczać, że tam, gdzie jest większa obfitość ma
terii, mogą powstawać gwiazdy większe, bardziej masywne, 
a więc gorące olbrzymy; tam, gdzie materii jest mniej, po-



URANIA 91 

winny powstawać gwiazdy mmeJsze. A więc tam, gdzie ma
-terii pra-gwiazdowej jest więcej, powinny powstawać O -
asocjacje, tam gdzie jest jej mniej, T - asocjacje. Przy
kładem pierwszego typu byłaby obfitująca w materię między
gwiazdową, w otwarte gromady i w gorące olbrzymy O -
asocjacja w Orionie. Chołopow zwraca uwagę jeszcze na to, 
że powstawanie gwiazd różnych typów "skokami" nie wy
klucza możliwości ewolucji dalszej wzdłuż ciągu głównego 
w wykresie Hertzsprunga-Russella. 

Teoria Aroharcumiana jest ciekawa i nowa, ale autor jej 
nie jest człowiekiem bezkrytycznie zapatrzonym w swoją ideę . 
Jest prawdziwym uczonym najwyższej klasy, mającym za 
.sobą wiele już poważnych osiągnięć naukowych i zdającym 
sobie sprawę z trudności badań astronomicznych. Oto co sam 
pisze o swojej teorii: ,,Odrzucając błędne tłumaczenia gwiaz
dowych asocjacji, nie mam zamiaru twierdzić, że ... w przy
szłości nasze poglądy na O - asocjacje nie będą podlegać 
zmianom. Przeciwnie, trudności na tej drodze są ogromne i do
piero pokonanie ich pozwoli uzyskać dokładne wyobrażenie 
o asocjacjach" . 

..JAN GADOMSKI 

TEORIA R. A. LYTTLETONA O POCHODZENIU KOMET 

Kosmologowie niewiele dotychczas wypowiedzieli się na te
mat genezy komet 1). Zazwyczaj słyszymy, że ciała te są sku
pieniami stałych cząsteczek materii, jakie pozostały na pery
feriach układu planetarnego po jego powstaniu. Inni wysu
wają, zdawało by się fantastyczne przypuszczenie, widząc 
w kometach skupienia "pyłu kosmicznego", które pociągnęło 
za sobą Słońce, przebrnąwszy przed milionem lat poprzez 
ciemne obłoki Wielkiej Mgławicy Oriona. Ta ostatnia śmiała 
hipoteza zgadza się z apeksem Słońca, tj. kierunkiem drogi 
przebytej w ostatnich tysiącleciach przez Słońce. Chcielibyśmy 
tu zreferować pokrótce n o w ą t e o r i ę powstawania komet, 
która tym różni się od wyżej wspomnianych, że opiera się nie 
na spekulacjach, lecz na matematycznych rozważaniach , 
uwzględniających nowsze wyniki badań nad mgławicami ciem
nymi, które tak obficie są rozrzucone w przestrzeniach Drogi 
1.1lecznej 2

). • 

Oto jak streszcza nową teorię jej twórca R. A. L y t t l e-

1) Por. Urania, T. XXI, str. 139 
2) Por. Urania , T . XXI, okładka Nr 10-12. 
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t o n. Najpierw podaje on kilka ogólnych uwag o kometach~ 
które powtórzymy. Komety są to ciała niebieskie odróżniające 
się od planet nie tylko pod względem własności fizycznych, 
kształ~u dróg okołosłonecznych, ale i pod względem pochodze
nia. Gdy planety okrążają Słońce po lekko spłaszczonych eli
psach podobnych do kół, w "przyzwoitej" od niego odległości, 
to komety obiegają ciało centralne po elipsach bardzo silnie 
wydłużonych, przy czym perihelia ich są z reguły tak bliskie 
Słońca, że ciała te niemal muskają jego powierzchnię. Tory 
komet krzyżują się niejednokrotnie ze sobą, lecz do spotkań 
w praktyce nie dochodzi, gdyż te. bardzo rozległe tory odwie
dzane są w odstępach tysiącleci, co oczywiście nie sprzyja 
takim spotkaniom. Gdy masy planet zawarte są w granicach : 
1027- 1030 g, to masy komet są tak nikłe, że nie można zau
ważyć żadnego wpływu ich przyciągania na inne ciała układu 
planetarnego. Planety są ciałami stałymi , o gęstości rzędu 
gęstości wody (l g/cm3

), komety zaś są luźnymi obłokami 
· cząsteczek stałych (tzw. pyłu kosmicznego) tak skąpo w prze-
strzeni rozmieszczonych, że przestrzeń ta jest przeważnie nie
zajęta i wykazuje gęstość materii rzędu: I0-9 g/cm3

• Jądra 
komet mają zazwyczaj średnice ok. 50 km i są otoczone do
koła obszernym obłokiem materii gazowej słabo świecącej 
i przejrzystej, stanowiącej głowę komety. Głowy te są rozle
głe. Miewają przy zbliżeniu się do Słońca po 100 000 km śred
nicy. Światło komet jest przede wszystkim odbitym światłem 
słonecznym z domieszką światła własnego wydobywającego się· 
z jądra komety pod wpływem działania promieniowania Słońca 
w czasie jej pobytu w pobliżu perihelium. 

Teoria powstania planet i ich satelitów jest inna, niż ko
met, które "rodzą się" zupełnie inaczej. Postaramy się to opi
sać, pomijając rozważania matematyczne. 

W przestrzeniach międzygwiazdowych Drogi Mlecznej roz
pościerają się liczne, · rozległe na wiele lat światła, "ciemne 
mgławice" zbudowane z pyłu kosmicznego. Słońce w swym 
biegu dokoła centrum masy Galaktyki porusza się z szybko
ścią ok. 300 km/sek. Napotyka na swej drodze ruchome rów
nież mgławice ciemne, przeciągające po elipsach o nieco in
nym mimośrodzie, niż Słońce. Cząsteczki stałe mgławicy mkną 
w przestrzeni po liniach do siebie równoległych. Znikoma ich 
ilość spada przy takim ,spotkaniu po liniach prostych na 
Słońce, większość pod wpływem przyciągania grawitacyjnego 
bliskiej masy słonecznej zmienia swe tory na hiperboliczne, 
by, okrążywszy Słońce, spotkać się poza nim na "linii zbież
ności" wskazanej pierwotnym kierunkiem ruchu mgławicy_ 
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Mamy więc tu do czynienia jakby z mechanizmem "ognisku
jącym" wytworzonym przez pole grawitacyjne Słońca, względ
nie jakiejś gwiazdy. Wskutek licznych spotkań ze sobą czą
steczek na linii ich zbieżności poza Słońcem, czy gwiazdą, 
powstają stosunkowo gęste skupienia pyłu kosmicznego, da
jące początek kometom. Skupienia te wytwarzają się u nas 
na krańcach systemu planetarnego w odległości zależnej od 
względnej szybkości Słońca w odniesieniu do mgławicy. Je
żeli szybkość ta wynosi np. 5 km/sek., to komety powstają 
w odległości ok. 30 jednostek astronomicznych od Słońca. 
a więc w okolicach orbity Plutona. Zderzenia ze sobą stałych 
cząsteczek mgławicy pyłowej przy znacznych ich prędkościach 
ruchu powodują, w wyniku przemiany części energii kinetycz
nej na energię cieplną, zamianę ich na materię gazową i zaha
mowania szybkości ruchu w odniesieniu do Słońca. W ten spo
sób dochodzi do wytwarzania się skupień materii ciemnej mgła
wicy, której gęstość przed spotkaniem się cząsteczek na linii 
:zbieżności była tak nikła, że nie sprzyjała wytwarzaniu się 
takich zagęszczeń pod wpływem li tylko wzajemnego przy
ciągania. Opisany proces trwa tak długo,. jak długo Słońce, 
względnie gwiazda, brnie poprzez mgławicę ciemną. 

Gdyby tylko przyciąganie masy słonecznej działało na za
hamowane w swym ruchu (wskutek zderzeń ze sobą) cząsteczki, 
kondensacje takie nawracałyby z powrotem ku Słońcu, by 
spaść na nie. Fonieważ jednak działa na nie przyciąganie 
środka masy całego układu planetarnego, który wskutek 
zmiennej konfiguracji planet o wielkich masach (Jowisz i Sa
turn) może się wysunąć nawet 2,2 promieni Słońca poza śro
dek jego masy, przeto powstałe zagęszczenie materii porusza-
jące się ku środkowi masy układu planetarnego nabiera 
.,momentu kątowego" skierowanego poza środek masy Słońca. 
W tych warunkach orbita kondensacji przybiera kształt bar
dzo wydłużonej elipsy, dla której odległość perihelium ni -::! 
przekracza początkowo dwóch promieni globu Słońca. Osta
teczny wynik zależy od układu w danej chwili wielkich pla
net względem kierunku pierwotnego prądu ku Słońcu ma
terii mgławicy. Czas przechodzenia Słońca poprzez ciemną 

mgławicę ocenia się na 10L-:-105 lat. Część powstałych w opi
sany sposób komet spada wprost na Słońce, nie powodując 
zauważalnego przyrostu jego masy. Warto tu wspomnieć na 
poparcie wyłożonej teorii, że grupa wielkich komet z lat: 
1668, 1843, 1880, 1882 i 1887 minęła Słońce w odległości 
mniejszej, niż promień globu Słońca. W tych warunkach jest 
:zrozumiałe, że pierwsze drogi komet są silnie wydłużonymi 
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elipsami, różniącymi się w pobliżu perihelium bardzo niewiele 
od paraboli. 

Można obliczyć ile materii uwięzi Słońce w opisany spo
sób w czasie przekraczania mgławicy ciemnej. Przyjmujemy, 
że typowe mgławice ciemne mają średruce od 1,5 do 20 parse
ków (tj. 5-70 lat światła). Z obliczeń wynika, że przebrnię
cie jednego parsek.? mgławicy daje materiał na l 000 komet. 
Należy przypuścić, że Słońce w czasie długiego swego istnie·· 
nia przeszło już przez wiele mgławic ciemnych. Toteż C r o m
m e l i n i Rus s e l l oceniają aktualną ilość komet w systemie 
słonecznym na 100 000. 

Początkowo komety po powstaniu obiegają Słońce prze
ciętnie raz na 10 000 lat. Wobec wielkiej obfitości komet 
n.iektóre z nich muszą krzyżować orbity planet wielkich. Wy
nikłe stąd pertubacje ruchu upodobniają okresy ich obiegu 
do czasu trwania obiegu planet, a perihelia ich odsuwają od 
Słońca. W ten sposób powstają z biegiem czasu komety krót
kookresowe, których większość "przerabia" planeta-olbrzym 
Jowisz. Komet krótkookresowych, które są prawdziwą rzad
kością, znamy około 40. Dla nas, mieszkańców Ziemi, przy 
obecnym poziomie techniki obserwacyjnej, dostępne są jedy
nie te komety, dla których perihelia są mniejsze od 5 jedno
stek astronomicznych. 

Ponieważ każda z gwiazd w swej wędrówce około środka 
masy Drogi Mlecznej, czy mgławicy pozagalaktycznej, już od 
początku swego istnienia od czasu do czasu przeciska się 
przez mgławice ciemne, a prawdopodobnie większość gwiazd 
jest otoczonych plejadą planet, przeto w świetle nowej teorii 
komety należałyby do najliczniej reprezentowanych we Wszech
świecie tworów niebieskich, tworów mało ważkich i rzadko 
się ujawniających. 

Taki byłby wynik, w krótkim szkicu, rozważań Lyttletona 
nad kosmogonią "gwiazd ogoniastych". 

A. STRZAŁKOWSKI 

DLACZEGO GWIAZDY ŚWIECĄ 

Astronom przystępujący do swych badań musi zdawać so
bie dobrze sprawę z ograniczeń narzuconych mu przez ogromne 
odległości gwiazd - przedmiotów jego badania. Pierwszym 
ograniczeniem jest to, że skazany on jest wyłącznie na obser- . 
wacje, bez jakiejkolwiek możliwości eksperymentowania i, że 
obserwacje te muszą być z natury rzeczy dokonywane poprzez: 
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atmosferę Ziemi, w której zachodzą zjawiska, będące czyn
nikiem silnie zakłócającym. Każdy, kto miał do czynienia 
z najprymitywniejszą nawet obserwacją astronomiczną, wie 
dobrze, jak nieprzyjemne są konsekwecje tego faktu. Dalsze
ograniczenie stanowi to, że jedynym przedmiotem obserwacji 
może być światło gwiazdy. I tak, gdy np. meteorolog - ska
zany podobnie )ak astronom prawie wyłącznie na obserwa
cje - wyciągac może wnioski z pomiarów różnych wielkości 
fizycznych charakteryzujących stan naszej atmosfery, to astro
nom musi się liczyć z tym, że nie otrzyma żadnych innych 
informacji poza tymi, które mogą mu dać badania światła 
gwiazdy. Cóż to są za informacje? Światło scharakteryzować 
możemy - ogólnie biorąc - przy pomocy trzech wielkości: 
kierunku, natężenia i barwy lub - ściślej mówiąc - jego 
składu widmowego. Kierunek, z którego światło to otrzymu
jemy, może nam coś powiedzieć tylko o wzajemnym położe
niu ciał niebieskich i o zmianach tego położenia. Zadnych in
formacji co do fizycznego stanu materii, z której gwiazda jest 
zbudowana i co do budowy gwiazdy, z obserwacji samego tylko 
kierunku światła otrzymać nie możemy. Aby więc wyciągnąć 
wnioski co do tych interesujących nas zagadnień, sięgnąć mu
simy do dwu pozostałych wielkości charakteryzujących świa
tło gwiazdy. I tu zaczyna się zarysowywać podział nauk astro
nomicznych na dwie gałęzie: od pradawnych już czasów istnie
jącą astronomię pozycyjną, opierającą swe badania głównie 
na pomiarze kierunku, z którego od gwiazdy otrzymujemy 
światło i niedawno rozwiniętą astrofizykę, zajmującą się ba
daniem natężenia i składu widmowego światła gwiazdy, aby 
z badań tych wyciągnąć następnie wnioski co do fizycznych 
warunków panujących na gwiazdach. 

Samo badanie natężenia światła gwiazdy może nam po
wiedzieć bardzo niewiele o panujących na gwiazdach warun
kach, to też rozwój astrofizyki datuje się właściwie od chwili, 
gdy zaczęto badać widmowy skład tego światła, czyli od 
wprowadzenia do astronomii metod analizy widmowej, a szcze
gólnie od chwili połączenia ze sobą tych dwu rodzajów badań, 
a mianowicie od wprowadzenia pomiarów rozkładu natężenia 
w widmie gwiazdy. A czasy to bardzo niedawne. Wiemy, że 
światło białe przechodząc przez pryzmat szklany ulega roz
szczepieniu na swe barwne składniki i o tym wiedziano już 
bardzo dawno. Wiedziano również dość dawno, że różnym 
miejscom w tak powstałym widmie przyporządkować możemy 
różne długości fali i w ten sposób scharakteryzować znacznie 
ściślej, bo ilościowo, wielkość, którą w mowie potocznej okre-
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ślamy jako barwę światła. Dopiero jednakże od niespełna stu 
lat analiza tych barwnych składników stała się przedmiotem 
badań fizyków i astronomów. I jeżeli tu mamy wymienić naz
wiska najbardziej zasłużonych badaczy, to na pierwszym miej
scu wymienić należy pionierów tej gałęzi badań F r a u n h o
f er a, Kir c h h o f f a i B u n s e n a. Stosując coraz dosko
nalsze narzędzia rozszczepiano światło coraz bardziej dokład
nie. W roku 1814 Fraunhofer stwierdza, że widmo światła 
słonecznego nie jest ciągłe, że ciągły podkład tego widma po
przerywany jest szeregiem ciemnych prążków występujących 
w bardzo znacznej ilości. Nie potrafi jednak podać jeszcze in
terpretacji tego zjawiska. Interpretację tę podają w 55 lat 
później Kirchhoff i Bunsen. Stwierdzają, że ciemne prążki 
przyporządkować możemy różnym pierwiastkom, że zjawisko 
polega na absorpcji pewnych części widma przez pary tych 
pierwiastków i że pary te, ogrzane do odpowiedniej tempera
tury, wysyłać będą linie jasne o położeniu dokładnie odpo
wiadającym położeniu poprzednich prążków ciemnych. W dal
szym ciągu badań okazało się, że prążki te mogą nam dostar
czyć niezwykle cennych informacji o ~kładzie chemicznym 
i budowie bardzo odległych gwiazd, oraz że pozwalają si~gnąć 
do wnętrza atomów i badać ich strukturę. 

Wiemy już więc w jaki sposób astronom otrzymać może 
dane potrzebne mu do jego badań, a teraz zastanowimy się 
w jaki sposób może on z tych danych wyciągać wnioski, w jaki 
sposób budować może teorie wyjaśniające otrzymane wyniki 
i pozwalające na wyciąganie dalszych wniosków, na przewi
dywanie nowych faktów, co jest przecież ostatecznym celem 
każdej nauki. I tu musimy sobie zdać sprawę, że astronom 
skazany wyłącznie na obserwacje, bez możności eksperymen
towania, sięgnąć musi po wyniki innych nauk przyrodniczych . 
w szczególności fizyki. Ale nie zapominajmy, że przedmioty 
badań fizyków znajdują się na Ziemi, podCZiłS gdy przedmiot 
badań astronoma znajduje się bardzo daleko od nas, w prze
strzeniach kosmicznych. Widzimy więc, że w swych badaniach 
teoretycznych astronom przyjąć musi podstawowe założenie: 
mianowicie, że dla gwiazd stosować może prawa fizyki stwier
:łzone na Ziemi w warunkach możliwie zbliżonych do warun
ków panujących na gwiazdach. I jakkolwiek dane posiadane 
przez niego zdają się potwierdzać to założenie, istnieją nie
mniej ogromne trudności, ponieważ na ogół na gwiazdach pa
nują zupełnie specyficzne warunki, najczęściej nie dające się 
zrealizować w naszych ziemskich laboratoriach. W takich wy
padkach astronom skazany jest na ekstrapolację zakresu sto-
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sowalności stwierdzonych na Ziemi praw fizyki, czyli na za
łożenie, że prawa te - niekiedy z pewnymi modyfikacjami
stosować może w warunkach odmiennych, nieosiągalnych na 
Ziemi, o ile to, oczywiście, nie będzie prowadziło do sprzecz
ności i niezgodności z innymi posiadanymi przez naukę danymi. 

Z badań natężenia światła gwiazdy, czyli jak mówimy 
z pomiarów fotometrycznych, wyciągnąć możemy pewne wnio
ski co do ogólnej ilości energii wysyłanej przez gwiazdę w postaci 
promieniowania w przestrzenie kosmiczne. Miarą natężenia 
światła jest bowiem energia przechodząca w ciągu l sekundy 
przez l cm2 powierzchni ustawionej prostopadle do kierunku 
padania światła. Jeżeli znamy odległość gwiazdy, to łatwo obli
czyć możemy powierzchnię kuli o promieniu równym tej od
ległości, a mnożąc tę powierzchnię przez zmierzone natężenie 
światła, otrzymamy całkowitą energię wysyłaną przez gwiazdę 
w l sekundzie. Są to energie olbrzymie. Podawanie liczb po
wiedziałoby nam tu niewiele, bo w zakresie liczb tak wielkich 
tracimy już zdolność oceny. Użyjmy zatem porównania. Ener
gia wydzielana przez nasze Słm'lce - gwiazdę średniej wiel
kości pod względem ilości produkowanej energii - w ciągu 
l sekundy przewyższa sto milionów razy energię elektryczną 
produkowaną w ciągu roku na całej kuli ziemskiej, a gdyby
śmy mieli zapłacić za energię otrzymaną przez naszą Ziemię 
ze Słońca w ciągu l sekundy, to rachunek ten wyniósłby 
4,5 miliarda złotych, licząc skromnie 10 gr za l kilowatgodzinę. 
Skąd biorą się tak ogromne ilości energii.? Swiatło dociera
jące do nas pochodzi z najbardziej zewnętrznych części gwiazdy 
zwanych fotosferą. N a podstawie posiadanych przez nas wia
domości o warunkach fizycznych panujących w tych war
stwach - a warunki te znamy, jak to zobaczymy później, 
dość dokładnie - nie ulega wątpliwości, że tak duże ilości 
energii nie mogą w tych warstwach powstawać, że za wytwa
rzanie ich muszą być odpowiedzialne głębsze części gwiazdy, 
niedostępne bezpośrednio naszej obserwacji. Czy jednak wa
runki tam panujące potrafią nam wyjaśnić to zagadnienie? 
To już należy do teorii - tylko teoria, wychodząc z posiada
nych przez nas danych dotyczących powierzchni gwiazdy 
i opierając się na znanych przez nas prawach fizyki, pozwolić 
może na prześledzenie warunków tam panujących, przedłużyć 
mo7e naszą wiedzę na obszary bezpośredniej obserwacji już 
niedostępne. Postarajmy się więc w oparciu o teorię zejść do 
jądra gwiazdy, zbadać na podstawie znajomości warunków 
tam istniejących możliwości wytwarzania energii, aby w końcu 
wraz z tą energią powrócić na powierzchnię i zająć się do
kładniej zachodzącymi na powierzchni gwiazdy zjawiskami. 
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Do wnęt?·za gwiazdy 
Gwiazdy są kulami gazowymi. Stwierdzenie takie może sie 

wydać dośt: dziwne nam, którzy przyzwyczailiśmy się za gaz 
uważać coś bardzo lekkiego, niemal "nieważkiego". Przecież 
gęstości materii we wnętrzu gwiazd przewyższają nawet gę
stości ciał stałych spotykanych na Ziemi! Tak, ale materia 
w gwiazdach znajduje się w specjalnych warunkach, atomy 
jej są w znacznej mierze pozbawione swych powłok elektro
nowych, są, jak mówimy, zjonizowane, a to powoduje znaczne 
zmniejszenie ich rozmiarów. Materia w takim stanie, mimo 
dużych gęstości, zachowuje się jak gaz, możemy do niej sto
sować t e same prawa, które stosujemy do zwykłych gazów 
w zwykłych ziemskich warunkach. Stan każdego gazu scha
rakteryzować możemy przez trzy wielkości: jego gęstość, ci
smenie jakie wywiera i temperaturę, w której się znajduje. 
Znamy dobrze związek zachodzący między tymi wielkościami: 
jest to tak zwane "prawo gazów doskonałych". Badając wa
runki istniejące we wnętrzu gwiazdy będziemy więc poszu
kiwali tych trzech wielkości, będziemy badać, jak wielkości 
te zmieniają się przy posuwaniu się coraz dalej wgłąb 
gwiazdy. 

Jaka będzie droga naszych poszukiwań? Z obserwacji. wic
my, że gwiazdy - z pewnymi wyjątkami - są stabilnymi 
kulami gazowymi, że nie zmieniają w czasie - przynajmniej 
w skali czasu dostępnej dla ,naszych obserwacji - swych 
rozmiarów i swego wypromieniowania. Warunek stabilności 
oznacza tu równowagę zachodzącą między siłami działającymi 
na każdy element objętości gwiazdy. Równanie równowagi bę
dzie więc podstawowym związkiem określającym nam budowę 
gwiazdy. O jaką równowagę tu chodzi, jakie siły występują 
we wnętrzu gwiazdy? W pierwszym rzędzie będą to siły cią
żenia powszechnego, te same siły, które przyciągają kamień 
spadający na ziemię i rządzą ruchem planet naszego układu 
słonecznego. Pod działaniem tych sił każdy element masy 
gwiazdy przyciągany jest ku jej środkowi. Aby więc gwiazda 
się nie zapadła, aby była kulą stabilną, siły te muszą być zrów
noważone. Równoważy je ciśnienie. I tak otrzymaliśmy pierw
szy związek łączący dwie z pośród wielkości charakteryzują
cych budowę gwiazdy: gęstość, od której zależą siły grawita
cyjne i ciśnienie, które te siły równoważy. My jednak mamy 
trzy wielkości nieznane i aby je wyznaczyć poszukiwać mu
simy dalszych związków. Drugi ze związków już wymienili
śmy: jest nim równanie gazów łączące ze sobą wszystkie trzy 
wielkości charakteryzujące budowę gwiazdy. Ciśnienia wystę-
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pujące w obu tych związkach nie są jednak identyczne. Ci
śnienie równoważące siły grawitacji nie jest równe ciśnieniu 
gazu występującemu w drugim z naszych związków, gdyż 
uwzględnić tu musimy jeszcze ciśnienie promieniowania 1). 

Energia wytworzona we wnętrzu gwiazdy przenosi się na jej 
powierzchnię i po drodze część jej zostaje zaabsorbowana. Ta 
właśnie absorpcja energii powoduje, że do normalnego ciśnie
nia gazu dochodzi jeszcze pewien dodatek zwany ciśnieniem 
promieniowania. Oprócz równowagi mechanicznej, we wnętrzu 
gwiazdy istnieć musi również równowaga promieniowania. Je
żeli bowiem gwiazda ma być stabilna, energia wypromienio
wana musi być równa energii wyprodukowanej. W ten spo
sób otrzymujemy więc trzeci związek potrzebny do naszych 
rozważań. 

Nasze rozważania teoretyczne powiązać musimy teraz z in
formacjami posiadanymi z obserwacji. Wiemy już, że z obser-: 
wacji znamy całkowitą energię wysyłaną przez gwiazdę, z po
miarów bezpośrednich znamy też dla wielu gwiazd ich pro
mienie, a zatem i objętości. Masy gwiazd otrzymać możemy 
z obserwacji gwiazd podwójnych. Ruchem ich rządzą te same 
prawa, które rządzą ruchami planet w naszym systemie sło
necznym, znając więc promienie ich orbit i okresy, potrafimy 
obliczyć masę. Czy na podstawie tych danych możemy już roz
wiązać problem budowy wewnętrznej gwiazd? Okazuje się, że 
konieczne jest jeszcze przyjęcie pewnych dodatkowych założeń. 
Przede wszystkim w równaniu gazu występuje ciężar drobi
nowy jego cząsteczek, zależny od składu chemicznego gwiazdy. 
Należy zaznaczyć, że ze względu na wysoki stopieil jonizacji 
atomów we wnętrzu gwiazdy, ciężar drobinowy mieszaniny 
złożonej z niemal całkowicie odartych z powłoki elektronowej 
jąder i ze swobodnych elektronów, określony jest głównie przez 
zawartość wodoru i helu, oraz wszystkich innych pierwiastków 
razem wziętych. 

Informacje posiadane przez nas z obserwacji dotyczą tylko 
składu warstw zewnętrznych, we wnętrzu gwiazdy skład che
miczny materii może być zupełnie różny. Pierwsze nasze za
łożenie dotyczyć więc musi zawartości różnych pierwiastków 
we wnętrzu gwiazdy. Dalej, w równaniu równowagi promie
niowania występują dwie nieznane funkcje: jedna z nich okre
śla energię produkowaną w ciągu sekundy przez gram ma
terii w różnych miejscach gwiazdy, druga zaś absorpcję pro-

1) Na znaczenie ciśnienia promieniowania dla zagadnienia budowy 
wnętrza gwiazd pierwszy zwrócił uwagę polski fizyk, C z. Biało
brzeski. 
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mieniowania. Wyznaczenie tych wielkości napotyka na duże
trudności, staramy się więc przybliżać je przez prostsze wyra
żenia. W ten sposób powstają różne modele gwiazd. Rozpatrzy
my tu nieco bliżej model podany przez E d d i n g t o n a, zwany 
również modelem standartowym. Ilości energii wytworzone 
przez l gram masy w ciągu l sekundy rosną z temperaturą, 
a zatem rosną ze zbliżaniem się ku środkowi gwiazdy. Absorp
cja natomiast przy poruszaniu się w tym samym kierunku 
maleje, ponieważ w wysokich temperaturach atomy są bardzo 
silnie zjonizowane i tracą zdolność absorbowania promienio
wania. Na podstawie tych rozważań Eddington przyjął zało
żenie, że iloczyn tych dwu wielkości jest w każdym miejscu 
gwiazdy wielkością stałą. Czyniąc pewne założenia co do składu 
chemicznego gwiazdy, obliczyć możemy rozkład ciśnienia, tem
peratury i gęstości. Otrzymujemy ogromny wzrost tych wiel
kości ku środkowi gwiazdy zilustrowany dla wypadku naszego 
Słońca na rys. l. 

Szczególnie interesujące ze względu na rozw.:tżany przez., 
nas problem produkcji energii przez gwiazdy są temperatury 
obszarów centralnych różnych typów gwiazd. Dla gwiazd róż
nych typów widmowych głównej gałęzi wykresu Russella tem
peratury te zestawiono w poniższej tabelce. Widzimy, że tem
peratury wzrastają przy przechodzeniu od późniejszych do 
wcześniejszych typów widmowych. 
G w l a z d a YY Gem A a Cen B Słońce Procyon Syriusz V Pup Y Cyg 

Typ widmowy M K G F A B O 
Temp. centr. w mi-
lionach stopni 16 22 20 21 23 32 35 

Z obserwacji gwiazd wiemy, że istnieje dość ściśle speł
niony związek pomiędzy masą a całkowitą energią wysyłaną 
przez gwiazdę. Związek ten podaje nam, że logarytmy energi! 
są wprost proporcjonalne do masy gwiazd. Zależność ta posłu
żyć może do sprawdzenia naszej teorii. Z teorii bowiem, przyj
mując jakiś model gwiazdy i zakładając pewien skład che
miczny, obliczyć możemy wysyłaną energię. Porównanie tych 
liczb z liczbami otrzymanymi z obserwacji, stanowić może 
sprawdzenie teorii. Zgodność jest tu na ogół duża. Występujące 
odchylenia tłumaczyć możemy różnicami w składzie chemicz
nym, występującymi u gwiazd o tej samej nawet masie. 

Nie sądźmy, aby znalezienie jednego modelu gwiazd roz
wiązywało zagadnienie całkowicie. Istnieją gwiazdy, dla któ
rych rozważania przeprowadzone przez nas zawodzą. Są to np. 
białe karły, w których materia jest tak silnie zgęszczona, że 
nie możemy już do niej stosować praw gazów doskonałych 
i musimy poszukiwać innego modelu. Przyjęcie naszego mo-
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celu standartowego prowadzi też czasem do znacznych trud
ności. Tak np. temperatury centralne czerwonych olbrzymów 
wypadają zbyt niskie dla produkcji energii w procesach przy-
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.Rys. l. Rozkład temperatury i gęstości wewnątrz Słońca. Temperatura 
maleje szybko od wartości 20 000 000" w środku Słońca do wartości 6000° 
na jego powierzchni. Jeszcze szybciej maleje gęstość tak, że 90% masy 
.Słońca zawiera się w kuli o promieniu 0,5, obejmującej zaledwie 25% 

całkowitej objętości Słońca. 

jętych dla gwiazd gałęzi głównej. Istnieją wreszcie gwiazdy 
niestabilne, pulsujące. Jakkolwiek jednak w tych wypadkach 
specjalnych model nasz zawodzi, to dla większości gwiazd pro
wadzi do wyników dobrze - jak się wydaje - odpowiadają
<eych rzeczywistości. 
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Produkcja energii 
W jaki więc sposób, drogą jakich procesów powstawać mogą 

w warunkach panujących we wnętrzu gwiazdy wielkie ilości 
energii? Aby na to pytanie odpowiedzieć musimy zdać sobie 
sprawę z jednego jeszcze faktu. Z badań paleontologów i geo
logów wynika, że istnienie życia na Ziemi - w bardzo zresztą 
prymitywnych formach - datuje siq już na około miliard lat 
przed naszą erą. Ponieważ do utrzymania tego życia potrzebne 
są warunki zbliżone do obecnie istniejących, należy wyciągnąć 
wniosek, że energia dostarczana naszej Ziemi przez Słońce nie 
mogła w ciągu tego okresu podlegać znaczniejszym wahaniom. 
Fakt ten musimy mieć stale na uwadze w naszych poszukiwa
niach. Jeżeli bowiem przy rozważaniu różnych możliwości pro
cesów, w wyniku których. powstają energie wysyłane przez 
gwiazdy, okaże się, że dany proces może być odpowiedzialny 
za produkcję energii w znanych nam obecnie ilościach tylko 
w ciągu czasu krótszego od miliarda lat, to proces taki należy 
odrzucić, przynajmniej jako wyłączną możliwość procesu pro
dukcji energii. 

Je żeli z tego punktu widzenia przystąpimy do poszukiwal'1 
źródła energii gwiazd, to stwierdzimy, że w pierwszym rzędzie 
odrzucić należy możliwość wytwarzania energii w jakiejś zna
nej nam na Ziemi reakcji chemicznej. Gdyby nawet założyć, 
że cała gwiazda zbudowana jest z wodoru i tlenu w odpo
wiednich proporcjach, to energia uzyskana ze spalenia wy
starczyłaby zaledwie w ciągu kilku tysięcy lat na pokrycie 
wysyłanego w obecnych ilościach promieniowania. 

Dość dawno już zauważono, że stosunkowo znaczne ilości 
energii mogłyby być wywiązywane przy kurczeniu się gwiazdy. 
Skąd się bierze ta energia? Kamień podniesiony na Ziemi w górę 
posiada jak wiemy pewną energię: spadając pod wpływem 
przyciągania Ziemi wykonać może pracę. Podobnie przy kur
czeniu się gwiazdy, ogromne masy materii "spadając" ku środ
kowi gwiazdy pod wpływem sił grawitacyjnych oddawać mogą 
swą energię i energia ta mogłaby być wypromieniowana przez 
gwiazdę. Jeżeli jednak dokładniej zbadamy ilości wyproduko
wanej przy tym energii, stwierdzimy, że dla Słońca, przy kur
czeniu się z gazu o bardzo małej gęstości do obecnej średnicy, 
wytworzona wstałaby energia, pokrywająca wypromieniowa
nie zaledwie w ciągu 20 milionów lat. Jakkolwiek więc pro
cesy wytwarzania energii przez kurczenie się mogą mieć pewne 
znaczenie we wczesnym stadium rozwoju gwiazdy, nie wystar
czą na pewno jako wyłączne źródło energii. 

Cóż nam więc pozostaje? Ogromny rozwój fizyki w dwu-
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dziestym wieku wskazał nowe możliwości: zamianę masy na 
energię. Możliwość takiej zamiany przewidywał już Ein
stein wyciągając wnioski ze swej szczególnej teorii względ
ności. Możliwość ta zawiera się w bardzo prostym wzorze : 

E = mc2 

Jest to najogólniejsza postać prawa zachowania materii, jed
nego z najbardziej podstawowych praw fizyki, prawa, które 
nam mówi o niezniszczalności materii. Jeżeli w jakimś proce
sie materia przestanie objawiać swą obecność przez wiel
kość określoną jako masa m, to zaraz pojawia się w ściśle rów
noważnej ilości energia E, jako inna forma występowania ma
terii, materii, której cechą zasadniczą jest "być przedmiotem 
obiektywnego poznania". Wzór Einsteina mówi nam, że aby 
obliczyć te ilości powstającej energii należy znikającą mas~ 
pomnożyć przez kwadrat szybkości światła c. Co za wspaniałe 
możliwości produkcji energii stawia człowiekowi ten wzór 
przed oczyma! Dość powiedzieć, że unicestwienie masy zaledwie 
40 kg dałoby energię równą energii zużywanej w formie ener
gii elektrycznej w ciągu roku na całej kuli ziemskiej. Dziś 
wiemy już dobrze, że otrzymanie w ten sposób energii na Ziemi 
jest możliwe. I wiemy również dobrze, w jak barbarzyński spo
sób wykorzystano te możliwości, że użyto je w pierwszym rzę
dzie do celów wojennych, do celów niszczycielskich. Ale nie 
zapominajmy również, że wybuch bomb atomowych rzuconych 
przy końcu ubiegłej wojny na Hiroszimę i Nagasaki oznacznł 
także początek nowej ery, którą moglibyśmy nazwać erą 
atomową. 

A więc wiemy już, że na Ziemi możliwe jest zrealizowanie 
procesu w tak genialny sposób przewidzianego w teorii Ein
steina. Czy możliwe jest także w gwiazdach? Już w pierwszych 
latach rozwoju fizyki atomowej, gdy nie wiedziano jeszcze 
w jaki sposób zamieniać na Ziemi masę na energię, astrono
mowie wysunęli hipotezę, że zjawisko takie zachodzi być może 
w wielkiej skali w gwiazdach, stanowiąc główne źródło wysy
łanej przez nie energii. Zauważono mianowicie, że jakkolwiek 
jądra atomów wszystkich pierwiastków składają się z tych sa
mych cząstek składowych, masy ich nie są dokładnie równe 
sumie mas składników, że są od tej sumy mniejsze. W naj
prostszym wypadku jądra helu masa jego jest o 1/ 140 mniejsza 
od sumy mas składników. Wysunięto hipotezę, że jądra wszyst
kich pierwiastków powstały przez syntezę jąder pierwiastka 
najprostszego, wodoru, przy czym różnica mas z . ..,stała wyzwe
lon "l ' " formie energii. Cząstki. elementarne jncra są ze sobą 
związane pewnymi. silami Z'vanymi siłami wiązania i przy roz-



104 URANIA 

dzieleniu jądra na poszczególne składniki należałoby siły te 
pokonać, należałoby do jądra doprowadzić energię. Na odwrót 
więc, przy wiązaniu się tych cząstek w jądro, energia ta musi 
być oddana, przy czym powstawać może ona tylko na koszt 
masy. 

Szczególnie baczną uwagę zwrócili astronomowie na hi
potezę syntezy czterech atomów wodoru na atom helu. Nale
żało tu przebadać znane nam z naszych ziemskich doświadczeń 
reakcje jądrowe, czyli reakcje w których zmianom ulega struk
tura samego jądra atomu i dobrać taki układ reakcji, któreg:l 
wynikiem ostatecznym byłoby utworzenie jądra helu z czte
rech jąder wodoru czyli protonów. Taki układ reakcji spelniać 
przy tym winien pewne warunki. Przede wszystkim reakcje 
wchodzące w jego skład zachodzić muszą w warunkach fizycz
nych zbliżonych do warunków istniejących we wnętrzu gwiazd , 
dalej muszą być wystarczające do produkcji energii w znanych 
nam ilościach, a wreszcie powinny przebiegać tak, aby pokryć 
wypromieniowanie gwiazdy w ciągu dostatecznie dłujiego 
czasu. W pierwszym więc rzędzie należy zbadać energię pro
tonu potrzebną do tego, aby mógł on przeniknąć do wnętrza 
atomu i wywołać jego przemianę. Jądra atomów, jak wiemy, 
posiadają ładunek elektryczny dodatni, a zatem na również 
dodatni proton działać będą siłami odpychającymi. Jeżeli pr0-
ton ma wedrzeć się do wnętrza jądra, pokonać musi te siły, 
czyli posiadać musi dostatecznie dużą energię. Aby móc bez
pośrednio powiązać energie te z warunkami istniejącymi we 
wnętrzu gwiazd, wyrazimy je w temperaturze. Wiemy, że drv
biny materii znajdują się w ustawicznym ruchu, wiemy, że 
ruch ten jest tym szybszy, im wyższa jest temperatura. Po
dając zatem temperaturę określamy zaraum średnie szybko ·c· 
i energie cząstek. Jeżeli zbierzemy wszystkie reakcje, w których 
cząstkami bombardującymi są protony, to stwic1dzimy , Ż " '~li
nimalna energia potrzebna do wywołania reakcji jądr .... wej ·- d
powiada temperaturze stu milionów stopni. Na pierwszy rzu~ 
oka fakt ten zdaje się przekreślać naszą hipotezę. Przecież 
temperatury występujące we wnętrzach gwiazd wynoszą "za
ledwie" kilkadziesiąt milionów stopni! Tak jednak nie jest. 
Gdyby wszystkie cząstki miały energie dostateczne do wywo
łania reakcji jądrowych, to reakcje takie wystąpiłyby w sposób 
zbyt gwałtowny, w krótkim czasie cały zapas energii zostałby 
wykorzystany i wyzwolone byłyby nadmierne ilości energii. 
Podana przez nas temperatura w:aętrza gwiazd określa średn;e 
energie cząstek, pewna jednak ich liczba posiadać może energie 
znacznie przewyższające średnie wartości. I te wła~nie cząstki 
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wywoływać będą reakcje. Jeżeli teraz zbadamy znane nam re
akcje pod względem czasu "życia" atomów, tzn. czasu, w ciągu 
którego atom pozostawać może we wnętrzu gwiazdy nie ule
gając rozbiciu, stwierdzimy w pierwszym rzędzie, że jądra lek
kich pierwiastków mogą żyć we wnętrzu gwiazdy bardz:> 
krótko. Potwierdzają to dane obserwacyjne, stwierdzające bar
dzo mały procent zawariości tych pierwiastków w gwiazdach. 
~ądra ciężkich pierwiastków natomiast posiadają czas życia 
tak długi, że praktycznie nie ulegają żadnym przemianom we 
wnętrzu gwiazdy. Pozostają tylko trzy pierwiastki: węgiel , azot 
i tlen. Z reakcji zachodzących dla tych pierwiastków zestawił 
A. H. B e t h e zamknięty cykl reakcji, - zwany cyklem wę
glowo - azotowym lub cyklem Bethego - w wyniku którego 
cztery protony łączą się w jądro helu i wyzwolona zostaje ener
gia. Rozpatrzmy ten cykl na podstawie rysunku schematycznego 
(rys. 2). Cykl ten jest cyklem zamkniętym, jest więc zasad-
niczo obojętne, od którego z jego członów wyjdziemy, zacznijmy 
zatem od schwytania protonu przez jądro izotopu węgla o licz
bie masowej 12, a liczbie porządkowej 6 '). W wyniku tej re
akcji liczba porządkowa pierwiastka wzrasta o l, a zatem 
węgiel przechodzi w azot o liczbie porządkowej 7 i liczbie ma
sowej 13 i wysłana zostaje energia w formie krótkofalowego 
promieniowania y. Powstałe jądro azotu nie jest trwałe, wy
rzuca dodatni elekron zwany positonem, przy czym zamienia 
:się z powrotem w węgiel, ale w cięższy izotop węgla o liczbie 
masowej 13. Węgiel ten reaguje ponownie z protonem, dając 
znowu jądro azotu o liczbie masowej 14 i energię w formi e 
promieniowania y. Widzimy, że masa powstających jąder wzra
sta stale o jednostkę przy chwytaniu protonów. Azot 14 chwyta 
znowu proton, emituje energię i przechodzi w nietrwały izotop 
tlenu o liczbie masowej 15. Powstałe tu jądro tlenu rozpada 
się na positon i jądro azotu. Wreszcie w ostatnim ogniwie c,r
klu azot bombardowany protonami rozpada się na jądra helu 
i pierwotny węgiel o liczbie masowej 12 Widzimy więc, ~e 
ostatecznym wynikiem reakcji jest połączenie czterech jąder 
wodoru na jądro helu z wydzieleniem energii, a atomy węgh 
i azotu grają tu tylko rolę katalizatorów, nie ulegając po przej
ściu całego cyklu żadnym zmianom. 

Porównajmy teraz wytworzone w tym procesie ilości energii 
z energią wypromieniowaną przez Słońce. Jak powiedzieliśmy 
już, w reakcji tej '/ .. o czyli 0,7% masy jąder reagujących 

1) Liczba porządkowa pierwiastka podaje liczbę protonów w jego 
jądrze, liczba masowa - sumę liczby protonów i neutronów. 
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ulega przemianie na energię. Aby pokryć wypromieniowanie 
Słońca w ciągu jednej sekundy, zamianie na energię ulegać 
musi 4 miliony ton masy. Nie przerażajmy się je:lnak wielko
ścią tej liczby, Słońce ma masę olbrzymią. W ciągu miliarda 

Rys. 2. W cyklu reakcji jądrowych (tzw. cykl węglowo-azotowy) zacho
dzących we wnętrzu gwiazdy następuje synteza czterech atomów wodoru 
na atom helu, przy czym różnica mas zostaje wyzwolona w formie ener
gii. Liczby u góry oznaczeń pierwiastków (H- wodór, C- węgiel, N
azot, O- tlen, He- hel) określają masę jąder, liczby u dołu ich ładunek. 

lat zamianie na energię uległaby zaledwie 1/10000 część jego 
masy. W ciągu tego czasu tylko około 20/o zapasu wodoru za
mieniłoby się w hel. 

Czy wszystkie gwiazdy produkują w ten właśnie sposób 
energię? Jeżeli porównamy temperatury centralne gwiazd róż
nych typów gałęzl głównej potrzebne do produkcji energii 
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w cyklu węglowe-azotowym, zestawione w poniższej tabelce, 
z temperaturami otrzymanymi z teorii budowy gwiazd (str. 100), 
to zobaczymy, że temperatury obliczone przy założeniu modelu 
standartowego są na ogół dostatecznie wysokie. 
G w i a z d a YY Gem A a Cen B Słońce Procyon Syriusz V Pup Y Cyg 

Typ widmowy M K G F A B O 
Temp. centr. w mi-
lionaJCh stopni 18 19 20 21 22 32 35 

N a podstawie posiadanych przez nas danych wydaje się, 
że proces, w którym powstaje w gwieździe energia, zależy od 
stadium rozwoju gwiazdy. Przypuszcza się, że gwiazda rozpo
czyna swe życie kurcząc się z gazu o bardzo małej gęstości, 
przy czym wyzwolona energia powoduje podwyższenie tempe
ratury aż do temperatury, w której zachodzić mogą reakcje ją
drowe dla pierwiastków lekkich (Lit, Bor). W dalszym ciągu 
energia produkowana jest głównie przez rozbijanie pierwiast
ków lekkich, aż do momentu prawie całkowitego ich wyczer
pania, przy czym temperatura gwiazdy stale wzrasta. W pew
nej temperaturze dochodzi do głosu bezpośrednia synteza wo
doru, a w temperaturze jeszcze wyższej zdecydowanie prze
ważać zaczyna cykl węglowy. Przez bardzo długi czas - dla 
Słońca szacuje się go na 10 miliardów lat - gwiazda produ
kować może energię na koszt części masy wodoru. Po upływie 
tego czasu, gdy cały zapas wodoru wyczerpie się, zaczyna się 
okres starości gwiazdy, gwiazda kurczy się wysyłając coraz. 
to słabsze promieniowanie kosztem energii grawitacyjnej. 

Powrót na powie1·żchnię 

Wytworzona we wnętrzu gwiazdy energia musi przedostać 
się na powierzchnię, skąd zostanie wypromieniowana. Istnieją 
zasadniczo trzy drogi przenoszenia się energii: przewodnictwo 
cieplne, konwekcja czyli unoszenie przez materię i promienio
wanie. Przewodnictwo cieplne gazów jest tak małe, że możemy 
je całkowicie w naszych rozważaniach pominąć, konwekcja 
może mieć znaczenie tylko wtedy, gdy występują znaczniejsze 
ruchy masy, a więc w wypadku gwiazd tylko pewnych typów 
i raczej tylko strefowo, pozostaje więc promieniowanie jako je
dyna forma transportu energii. 

W reakcjach jądrowych cyklu węglowo-azotowego energia 
jest wytwarzana głównie w formie krótkofalowego promienio
wania y. Promieniowanie to jest w swej drodze ku powicrz"hni 
gwiazdy absorbowane przez materię, a następnie pono " nie 
emitowane, przy czym zmienia się jego skład widmowy prze
suwając się w kierunku fal coraz to dłuższych. Z badań prze-
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prowadzonych nad promieniowaniem wysyłanym przez ciała 
ogrzane do wysokiej temperatury wynika, że długość fali, przy 
której występuje maksimum natężenia wysyłanego promien·o
wania, zależy od temperatury, a mianowicie jest do temperatury 
odwrotnie proporcjonalna. Jest to tak zwane prawo W i e n a. 
Im niższa więc temperatura ciała świecącego, tym większa bę-

l l l l l 
Kierunek putrzenia 

a. 

r 
od\e9<oi.c od ~rodka tarczy 

b 

Rys. 3. światło wysyłane jest w róż
nych kierunkach z powierzchni 
Słońca z różnymi natężeniami (rys. a). 
Ponieważ powierzchnię Słońca oglą

damy pod różnymi kątami, w zależ

ności od odległości od środka tarczy 
słonecznej, występuje tzw. przyciem
nienie brzegowe, objawiające się 

w zmniejszeniu jasności J tarczy ku 
jej brzegowi (rys. b). 

dzie przeciętna długość fali promieniowania przez nie wysyła
nego. Promieniowanie reemitowane przez warstwy gwiazdy od
dalone coraz bardziej od środka, a więc mające coraz niższą 
temperaturę, będzie zatym miało coraz większą długość fali, 
aż na powierzchni gwiazdy w warstwach fotosfery dojdzie do 
długości fali światła widzialnego. 

Transport energii wytworzonej we wnętrzu gwiazdy odby
wa się w kierunku ku jej powierzchni. Energia ta, pochło
nięta po drodze, zostaje reemitowana we wszystkich kierun
kach, a więc i w kierunku ku środkowi gwiazdy. We wnętrzu 
gwiazdy mamy zatem dwa strumienie energii: jeden skiero
wany na zewnątrz i drugi, pochodzący wyłącznie z reemisji, 
skierowany z powrotem do wnętrza gwiazdy. Z prawa zacho-
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wania energii wynika, że energia emitowana przez każdy ele
ment objętości musi być równa energii uprzednio zaabsorbo
wanej. Uwzględnić przy tym musimy, że każdy element obję
tości gwiazdy pochłania zarówno część promieniowania ze 
strumienia dążącego ku powierzchni, jak i promieniowanie po
chodzące z reemisji, a przychodzące ze wszystkich kierunków. 
Z tak sformułowanego prawa równowagi promieniowania obli
czyć możemy - przy pewnych założeniach upraszczających -
rozkład natężenia promieniowania wysyłanego pod różnymi ką
tami na różnych gh~bokościach wewnątrz gwiazdy. Stwierdzi
my przy tym, że ta zależność od kąta zmniejsza się ze wzrostem 
głębokości, tak że w znacznych głębokościach promieniowanie 
jest wysyłane przez poszczególne elementy objętości prawie zu
pełnie symetrycznie, z natężeniem prawie zupełnie od kąta nie
zależnym. Otrzymamy tu teoretycznie wynik może być spraw
dzony przez obserwację. Jeżeli na powierzchni gwiazdy istnie
je - jak to przewiduje nasza teoria - zależność natężenia 
promieniowania od kierunku, w którym jest ono wysyłane, to 
powinno się to wyrazić w obserwowanym rozkładzie jasności 
na powierzchni. Widać to dobrze z rys. 3. Promieniowanie 
z części brzegowych gwiazdy dochodzi do nas pod innym ką
tem niż promieniowanie z obszarów centralnych, jeżeli istnieje 
więc zależność od kąta, to zaobserwować musimy różnicę w ja
snościach. Zjawisko to, znane dobrze z obserwacji rozkładu 
jasności na tarczy Słońca pod nazwą przyciemnienia brzego
wego, potwierdza - również ilościowo - naszą teorię. 

W następnym artykule zajmiemy się bliżej zjawiskami zachodzącymi 
w zewnętrznych warstwach g-.~;iazd, w atmosferach gwiazdowych. Ar
tykuł niniejszy jest pierwszym z serii artykułów stanowiących popularne 
wprowadzenie w zagadnienia fizyki gwiazd. 

KRONIKA 

Kometa Ali'ego 

Jak donoszą cyrkułarze Międzynarodowej Unii Astronom. z Kopen
hagi, dn. 27. XI. 1950 A l i odkrył w Secundenrabadzie w Indiach, w gwiaz
dozbiorze Ryb, kometę 8-ej wielkości gwiazdowej, jako mglisty obiekt 
bez jądra. Tegoż dnia sfotografowano ją w tej samej jasności w obser
watorium w Nizamiah. podobnie także dn. 29. XI., lecz już jako obiekt 
10m, przy czym wyznaczono jej ruch dzienny. Natomiast nazajutrz nie 
udało się komety odszukać ani fotograficznie, ani też wizualnie re
fraktorem 15 - calowym. Podobnie K. Re i n m u t h w Heidelbergu 
(Niemcy) nie mógł odszukać tego obiektu na kliszach z dn. 6. XII. 1950, 
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natomiast obraz komety znaleziono na zdjęciu w Nizamiah z daty 8. XI. 
1950. Miała wówczas jasność 8m. 

Nie pierwszy to raz kometa wymyka się obserwatorom. Nie ulega 
wątpliwości, że wiele tych ciał wędruje po firmamencie zupełnie nie
zauważonych. Np. kometę Holmesa (Urania XXI, 113) odkryto dopiero 
po kilku tygodniach jej widzialności na północnym niebie, dopiero 
wówczas, gdy była widoczna niemal gołym okiem. Podobnie w czasie 
jednego z całkowitych zaćmień Słońca sfotografowano tuż obok jego 
tarczy jasną kometę, która tam się przedostała niezauważona przez 
nikogo. Komety tej już więcej nie obserwowano. J. G. 

Dwie nowe komety 

Według cyrkuJarzy Międzynarodowej Unii Astronomicznej, nadsyła
nych z centrali w Kopenhadze, w r . 1951 odkryto już dwie nowe komety. 

l) P aj d u s ak o w ej (1951 a), którą zauważono dn. 4. II. 1951 
w wysokogórskim obserwatorium w Tatrach nad Skalnate Pleso, jako 
obiekt rozmyty, bez centralnego jądra, o jasności pozornej 9m i krót
kim warkoczu, biegnący na tle gwiazdozbioru Delfina w kierunku pół
nocnym. Od czasu założenia obserwatorium Skalnate Pleso (r. 1946) jest 
to już piąta kometa tam odkryta, z czego trzy przypadają na Pajdu
sakową. 

2) Ar e n d-R i g a u x (1951 b) odkryta fotograficznie w Obserwa
torium w Uccle (Belgia) dnia następnego, tj . 5. JI. 51, jako obiekt lll'n 
o wyglądzie mglistym, bez centralnego jądra i warkocza. Miejsce od 
krycia na niebie: rektascensja = 7h23rn, deklinacja = +23°,7. . 

Na podstawie dotychczasowych obserwacyj obliczono już cr bity wy
mienionych dwóch nowych tegorocznych komet : 

l) Kometa Pajdusakowej (1951 a) przeszła przez perihelium dn. 28. I. 
1951 r. w odległości 0.75 jedn. astronom. od Słońca . Orbita jej prze
cina drogę Ziemi niemal prostopadle, bo pod kątem 87°. 

2) Kometa Arend-Rigaux (1951 b) przekroczyła punkt przysłoneczny 
5wej drogi w końcu 'lbicgłego roku (1950 XII 18). Obiega Słońce po 
niewielkiej elipsie (a = 3.45 jedn. astr.), dość silnie spłaszczonej (e = 0.60), 
raz na 6.41 lat. J. G. 

Odszukanie dw óch komet periodycznych 

"Mniejszym" teleskopem na Mount Wilson, o średnicy ll/2 metra, 
Qdszukano dwie periodyczne tegoroczne komety: Pons- Winnecke 
(1951 c) oraz Ternpel (1951 d). Są to obiekty na razie niezwykle słnbe, 

bo zaledwie 20 wielk. gw., a Wfęc u granic zasięgu tego narzędzia. Obie nie 
wykazują obecnie warkoczy. Pierwsza pojawiła się na tle południowej 
części gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy, druga na tle gwiazdo-
zblioru Panny. J. G. 
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O jądrze Galaktyki 

W ostatnich czasach ukazały się dwie prace poświęcone badaniom 
podczerwonego promieniowania w okolicy centrum Galaktyki; pierwsza 
praca astronomów amerykańskich S t e b b i n s a i W h i t for d a , druga 
radzieckich A. A. Kaliniaka, W. J. Krasowskiego i W. B. 
N ikon o w a. Celem tych prac było zbadanie jądra galaktycznego za
krytego dla promieni widzialnych gęstymi masami pochłaniającej ma
terii. 

W artykule zamieszczonym w Astronomiczeskij Zurnal XVII, 2. 
P. N. C h o ł o p o w dokonuje zestawienia i krytycznego rozbioru wy
ników obu prac. 

Stebbins i Whitford posługiwali się elektrofotometrem gwiazdowym 
z infraczerwonym filtrem pozwalającym prowadzić b:~d .mia w zakresie 
promieniowania A cff 10300 A. Teleskop (początkowo 60, później 100 
calowy na Mt. Wilson) ustawiony był nieruchomo, a galwanometr re
jestrował jasność wycinków nieba przechodzących - dziQki ruchowi 
dziennemu - przez pole przesłony ogniskowej. Tym sposobem otrzy
mano fotometryczne "przekroje" (tzn. krzywe intensywności wzdłuż rów
noleżników) w promieniowaniu podczerwonym okolicy nieba leżącej 

wzdłuż równika galak1ycznego od 3210 do 3310 długości galaktycznej, 
tj. wokół ;dotychczas ogólnie przyjQtej długości centrum Galaktyki, 
l - 325°. 

Rys. l. Schematyczny rysunek okolicy jądra Galaktyki wykonany na 
podstawie pomiarów Whitforda i Stebbinsa. 

Rys. l przedstawia schematycznie fotografię zamieszczoną w arty
kule Stebbinsa i Whitforda. Zakreskowane wycinki wyobrażają najbar
odziej jasne miejsca otrzymywane na zwykłych zdjęciach. Z lewej strony 
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znajduje się jasna chmura gwiazdowa w gwiazdozbiorze Strzelca. Współ
rzędne równikowe odniesione są epoki 1900,0. Prosta przecinająca 

ukośnie rysunek to równik galaktyczny, którego położenie, jak i skala 
długości galaktycznych naniesione są według tablic Olsona (współrzędne 
północnego bieguna galaktyki: a 1900 12h 40m; ll, 900 = +28°). Krzywa przed
stawiające zależność wychylenia galwanometru od rektascensji, Stebbins. 
i Whitford nakreślili nie biorąc pod uwagę, że na promieniowanie o dłu
gości fali A eff ~ 13000 A nakłada się silne promieniowanie pochodzące 
od nocnego nieba, o długości A ef = 10440 A, zmieniające swą inten
sywność w ciągu nocy. Niestety, dla naniesionych krzywych nie po
dano w artykule wskazań galwanometru, jakie otrzymałoby się po wy
eliminowaniu wpływu promieniowania nieba nocnego. Ta okoliczność: 

stała się przyczyną pomyłek w interpretacji otrzymanych wyników. 
Autorzy mówią o odkryciu jakiegoś "nabrzmienia" (bulge), leżącego 

\ .'zdłuż równika galaktyki, o śrcdku l - 326°,5 i b O". Owalna krzywa 
nakreślona przez nich nosi jednak wyraźnie subiektywny charakter. 

Autorzy sami przyznają niewystarczalność pojedynczych przekrojów 
podczerwonych, aby utwierdzić się, że ograniczają one centrum Galak
tyki. Pnypisując wymienionemu nabrzmieniu barwę cechującą jądra 

'-Piralnych mgławic i porównując tę barwę z barwą otrzymaną z obser
wacji, stwierdzają, że nabrzmienie rzeczywiście leży w pobliżu jądra Ga
laktyki, a nie jest chmurą gwiazdową leżącą między nami a centrum. 

Wydaje się to wątpliwe, jeśli weźmiemy pod uwagę wyjątkowo silne 
y,;ahania w gęstości pochłaniającej materii w kierunku centrum Galak
tyki oraz spiralną strukturę tej ostatniej. W związku z powyższymi roz
ważaniami należy wspomnieć o znalezionym przez O ort a i szereg póź
niejszych badaczy, obszarze zwiększonej gęstości gwiazdowej, znajdu
jącym się w odległości 1-2 kiloparseków od Słońca w kierunku cen
trum Galaktyki i uważanym za część spiralnej gałęzi. Jest bardzo praw
dopodobne, że co najmniej część obserwowanego promieniowania pod
czerwonego pochodzi od gwiazd późnych typów widmowych, wchodzą
cych w jedną z chmur gwiazdowych spiralnej gałęzi leżącej między 

nami a centrum. 
Mało przekonywujące jest porównanie jasności obserwowanego na

brzmienia z jasnością jądra mgławicy M 31 na skutek możliwej różnicy ja
sności jąder naszej Galaktyki i M 31, oraz dlatego także, że chmura gwiaz
dowa w spiralnej gałęzi, znacznie mniej jasna niż jądro, ale leżąca 

o wiele bliżej, może mieć w rezultacie jednakową z jądrem widzialną 
jasność powierzchniową. Zdaniem autorów na bliskość nabrzmienia od 
centrum Galaktyki wskazuje także położenie środka owalnej linii, którą 
wykreślili. Jednakowoż, nie mówiąc już o fikcyjności tej linii, zgodnie 
z pracami B. W. Kuk a r k i n a, środek ciężkości poszczególnych podsy
stemów gwiazdowych leży w kierunku l -= 330°,3, tj. na brzegu hipote
tycznego nabrzmienia. 
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Na podstawie przytoczonych rozwazan można powiedzieć, że ani po
łożenie nabrzmienia, ani jego kształt, barwa, czy jasność nie dają pod
staw do twierdzenia o jego charakterze. 

Zagadkę nabrzmienia pozwala rozwiązać praca W. B. N ikon o w a . 
A. A. Kaliniaka i W. J. Krasowskiego. 

Za pomocą teleskopu elektronowego badacze radzieccy otrzymali 
na kliszach bezpośrednio w:d')czny obraz obszaru centrum Galaktyki. Za
mieszczone w ich pracy zdj:;cia wykazują, że w promieniowaniu pod

-czerwonym (A eff - 9700 A) odsłania się jasny obszar polożony syme
trycznie do chmury gwiazdowej w Strzelcu wzgl<:dem ciemnego pasma 
pochłaniającej materii, przechodzącego przez środkek obrazu. 

Już wcześniej, W. B a a d e i B. W. Kuk a r k i n niejednokrotnic 
wysuwali przypuszczenie, że jasna chmura gwiazdowa w Strzelcu jest 
-częścią jądra galaktycznego. Jak wykazał Baade, sldada się ona z gwiazd 
podsystemów sferycznych 1), charakterystycznych dla jąder ingławic spi
ralnyche Należy podkreślić, że argumentacja Baadego oparta jest nL\ 
odkryciu w niewielkim wycinku nieba o powierzchni 0,38 stopnia kwa
<lrdatowego, 152 gwiazd zmiennych. Przeszło 60° 1o tych gwiazd, to krót
-okresowe cefeidy, ch'.lrakterystyczne przedc;tawicielki sferycznych pod
;o;:ystemów. W chmurach gwiazdowych Mlecznej Drogi złożonych z gwiazd 
płaskich podsystemów 2), znajduje się nie więcej niż 2-3°/o gwiazd tego 
typu. Niestety, w środku obszaru badanego przez Baadego, znajduje się 
gromada kulista NGC 6522. Jak wiadomo, niektóre gromady kuliste 
-zawieraja bardzo dużo krótkookresowych cefeid. Pewna ich część 

znajduje się w odległościach od środka gromady znacznie większych 
niż promień gromady. Nie można przeto kategorycznie odrzucać przy
puszczenia, że gwiazdy zmienne tego typu, odkryte przez Baadego, mogą 
być związane z gromadą kulistą, a nie z chmurą w gwiazdozbiorze 
Strzelca. Ponieważ sama gromada pokrywa się częściowo chmurą gwiaz
dową, więc gwiazdy zmienne należące do gromady mogą być obserwo · 
wane w chmurze. Jednak wskaza!'la możliwość mało jest prawdopodobna. 
ponieważ wiadomo, że krótkookresowe cefeidy wykazują silną koncen
trację ku środkowi Galaktyki, przy czym teoretyczna ocena gęstości ich 
rozmieszczenia otrzymana przez Kukarkina, zgadza się co do rzędu 

z gęstością rozmieszczenia w obszarze obserwowanym przez Baadego. 
Nie ulega wątpliwości, że na zdjęciach radzieckich uczonych otrzy

mano obraz jądra Galaktyki. Swiadczy o tym zarówno odległość chmury 
w Strzelcu, jak i prawie jednakowe w promieniowaniu podczerwonym 
jasności obu częśc1 otrzymanego obrazu, a także położenie jego cen
trum 330°,5, zgadzające się z położeniem środka ciężkości Galaktyki 
obliczonym przez Kukurkina. Jak zauważył P. P. Parenago, świadczy 

l) tj. z gwiazd populacji II- vide Urania, T. XIX, str. 53. 
2) tj. z gwiazd populacji I - ibid. 
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też o tym pasmo ciemnej materii, przechodzące przez środek obrazu 
prawie r0wnolegle do równika galaktycznego. Materia ta skupiona jest 
po większej części w płaszczyźnie Galaktyki i obserwowany obraz. 
przypomina widok jąder spiralnych mgławic, oglądanych z krawędzi 
(poz. rys. 2). 

Rys. 2. Widziana "z profilu" mgławica spiralna w Warkoczu Bereniki. 
Na tle jądra mgławicy widać charakterystyczne ciemne pasmo materii 

pochłaniającej. 

Na rys. 3 (przy założeniu, że rys. l odpowiada rys. 3) naniesionOo 
schematycznie kontury jądra Galaktyki odkrytego przez radzieckich 
obserwatorów, przy czym zakreskowane miejsca dają w przybliżeniu 

obserwowane rozmieszczenie pochłaniania w ciemnym paśmie. Na tym 
samym rysunku podano krzywe intensyvvności wykreślone przez Steb
binsa i Whitforda. Rysunek wskazuje, że nie może być mowy o żad
nych różnicach pomiędzy fotometrycznymi danymi obu prac. Krzywe 
Stebbinsa i Whitforda zgadzają się zupełnie ze zmianami jasności na 
obrazie jądra odkrytego przez astronomów radzieckich. Przyczyną błę
dów w interpretacji uczonych amerykańskich jest nieprawidłowe opra
cowanie rezultatów swych badań. 



URANIA 11~ 

Opublikowane zdjęcia jądra naszej Galaktyki pozwalają twierdzić,.. 

że kierunek ku jej osi obrotu jest już zupełnie ściśle wyznaczony. Jed
nakowoż samo jądro może rozciągać się znacznie wzdłuż równika ga
laktycznego, zwłaszcza w kierunku rosnących długości. Centrum obrazu 
jądra posiada współrzędne : l = 330° b = l u,5. Otrzymana długość galak
tyczna jądra dobrze się zgadza z długością 331°,3 ± l 0,4 obliczoną przez. 
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Rys. 3. Schematyczny rysunek okolicy jądra Galaktyki , wykonany na 
podstawie fotografii astronomów radzieckich. 

B. W. Kukarkina z teorii ruchu obrotowego Galaktyki. Nie jest wy
kluczona możliwość, że jądro zajmuje obszar od 322° do 340° długoścL 

Gdy przyjmiemy odległość do centrum Galaktyki 7,5 kiloparseków (Pa
renago), to wielkość małej osi jądra (9°) okaże się równa 1200 parseków. 
Zwykle jądra mgławic spiralnych typów Sb- Sc posiadają rozmiary 
kilkuset parseków. Nieoczekiwanie duże rozmiary jądra naszej Galaktyki 
nie powinny wywoływać zdziwienia, jeśli uwzględnimy, że jądra mgła

wic nie są ostro rzarysowanymi ciałami i trudno ściśle ocenić ich 
rozmiary. A. St. 

Nowa wartość paralaksy Księżyca 

Bardzo dokładną wartość paralaksy Księżyca otrzymać można z ob
serwacji w różnych miejscach Ziemi zakrycia przez Księżyc tej samej. 
gwiazdy. Jeżeli pomiary te będą dokonane w miejscowościach powią

zanych ze sobą dokładną siecią triangulacyjną, pominąć można zupeł-
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nie błędy spółrzędnych geograficznych mieJSCa obserwacji, a ponieważ 
pozostałe błędy wynikające z niedostatecznie dokładnej znajomości po
łożenia gwiazdy i promienia Księżyca · wchodzą w tej samej wiel
kości na wszystkich stacjach, znoszą się one przy tworzeniu róż

nic. Z obserwacji takich otrzymać można wprost wartość odległości 

Księżyca w km bez potrzeby czynienia założeń co do dokładnej wartości 
promienia Ziemi. Ostatnio z dokonanych na drodze fotoelektrycznej po
miarów otrzymano na odległość Księżyca od Ziemi wartość 

384 410 km 
większą o 6 km od wartości podanej przez Brown a. Głównym źró
-dłem błędu jest tu wywołana libracją zmiana profilu brzegu Księżyca 
podczas obserwacji. Być może dokładniejsza znajomość rzeźby terenów 
brzegowych tarczy Księżyca pozwoli osiągnąć jeszcze lepsze wyniki. 

(Według Astronamical Jotanal, 55, 178 (1950)). AS. 

Pola magnetyczne gwiazd 

W ostatnich latach H. W. B a b c o ck pomierzył natężen:e pól mag
netycznych dla całego szeregu gwiazd. Pomiary takie polegają na po
miarze efektu Zeemana w widmie gwiazdy. Szczególn.e dokładnie zba
<iana została gwiazda BD -18°3789. Gwiazda ta jest zmienną spektro
skopową o okresie zmian 9,295 dni2, przy czym nat<;żenie linii chromu 
w jej widmie zmiema się z przeciwną fazą niż natężenie linii podwójnie 
:zjonizowanego europu. Z badań nad polem magnetycznym tej gwiazdy 
wynika, że pole to jest również zmienne. Posiada ono składową stałą 

o natężeniu 2000 Gs 1) i dwie składowe zmienne, jedną o okresie 9,259 dni 
zgodnym z okresem zmian widma, o amplitudzie 6600 Gs, a drugą o okre-
5ie podwójnym 18.519 dni i amplitudzie - 1600 Gs. Maksimum natę
żenia pola magnetycznego pokrywa si~ w cza~ie z maksimum natęże
nia linii Eu III, a minimum z maksimum natężenia linii C1·. Z obser
wacji wynika, ;~e oś pola magnetycznego gwiazdy jest zgodna z osią jej 
obrotu. i z kierunkiem, w którym widzimy gwiazdę. M. S c h w a r z
s C h i l d W oparciu o teorię A l f V e n a podał wytłumaczenie powsta
wania zmiennego pola mflgnetyczncgo. Według tej teorii zmienne pole 
magnetyczne powstaje przez współdziałanie mechanicznych i magnetycz
nych oscylacji gwiazdy. Gwiazdy tego typu co ba::lana przez Babcocka 
BD - 18°3789 były uważane za źródło promieni kosmicznych. Odkrycie 
oscylacji magnetycznych tych gwiazd zdaje się umacniać tę hipotezę. 

Analiza zjawisk elektromagnetycznych zachodzących przy takich oscy
lacjach wykazuje, że możllwe byłoby wysyłanie przez gwiazdę nałado
wanych cząstek, które następnie mogłyby być przyspieszane przez 
:zmienne pole elektryczne towarzyszące polu magnetycznemu. Również: 

1
) Gs Gau3s, jednostka natężenia pola magnetycznego; pole ma

gnetyczne ziemskie posiada natężenie około 0,5 Gs 
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wysuwane już dawniej hipotezy kosmogoniczne, tłumaczące powstanie
systemu planetarnego głównie przez oddziaływanie sił elektromagne
tycznych zyskują tu pewną podstawę. 

(Według Natur~ 166, 249 (1950)) AS, 

Zmiany okresów gwiazd zmiennych zaćmieniowych 

Okresy zmian blasku niektórych gwiazd podwójnych zaćmieniowych 
zmieniają się w sposób nieregularny. F. B. W o o d podał pewną możli

wość fizykalnego wytłumaczenia pochodzenia tych zmian. Rozważa on 
mianowicie warunki stabilności takich podwójnych układów gwiazdo
wych. Według mechaniki teoretycznej istnieje dla takiego układu pewna 
zamknięta powierzchnia stabilności zwana powierzchnią Jacobiego, we
wnątrz której muszą się całkowicie zawierać oba ciała, aby układ był 
stabilny. Jeżeli pewna masa zostanie wyrzucona poza tę powierzchnię. 

opuści ona nasz system na zawsze. Gdy powierzchnie Jacobiego znajdują 
się w pobliżu powierzchni składników układu, wówczas materia wy
rzucona z jednego ze składników w postaci np. protuberancji nie powróci 
już do systemu, co spowodować może zmi\łnę okresu zmian blasku. Dla 
wytłumaczenia największych nawet występujących zmian periodu, wy
starczy przyjąć, że wyrzucona masa wynosi 10-6 całkowitej masy sy
stemu. Należy zaznaczyć, że odrzut wyrzuconej masy powoduje na ogół 
większe zmiany okresu, niż utrata masy. 

(Według Astronamical Journal, 55, 83 fl950]) AS 

Z DYSKUSJI NAD POPULARYZACJĄ ASTRONOMII 

Podajemy poniżej, z niewielkimi skreśleniami , uwagi p. W. M ak s y
m o w i c z a z Dębicy, członka Koła Młodz. P. T. M. A., nadesłane nam 
w związku z wezwaniem Redakcji ogłoszonym w Uranii, Nr 3-4, 1951. 

W związku z akcją werbunkową do P. T. M. A. i ja przystąpiłem 
do wyszukiwania miłośników nieba, którzy żywiej interesow.1l by się 

zagadnieniami astronomii, ale tu natrafiłem na pewne trudności 

które - według mnie - są przyczyną stosunkowo małej liczebności 

miłośników tej pięknej nauki. Prowadząc z kolegami ożywione dysku
sje na rozmaite tematy, próbowałem wywołać dyskusję na temat astro
nomii. W tym wypadku zazwyczaj wszyscy dzielili się na dwie grupy. 

Jedna - to jednostki uważające astronomię za naukę fantastyczną, 
naukę, w której można "bujać", można "o jakimś ciele niebieskim 
napisać, czy powiedzieć co ci się podoba i staniesz się wielkim astro
nomem, uczonym". 

Druga grupa - to jednostki interesujące się astronomią, ale nie-
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biorące jej poważnie, jako nauki. Przyczyną tego lekceważenia jest to, 
że - według nich - astronomia nie ma zastosowania w życiu. Pró
bowałem im tłumaczyć, że astronomia daje nam obraz naszego świata, 

że człowiek nie tak jak dawniej, patrzy na niebo, jak na coś tajem
niczego, do czego nie można się dostać myślą i czego nie można poznać, ale 
staje się dzięki astronomii prawdziwym "homo sapiens", "człowiekiem mą
drym", który zdaje sobie sprawę ze swego otoczenia. Tu zazwyczaj następo
wały przykłady z innych nauk, jak np. fizyki, chemii i wielu innych, 
gdzie mi wykazywano prawdziwą praktyczną ich potrzebę, że bez nich 
dana dziedzina życia, czy proces by się nie obszedł. Ja podawałem przy
kłady na potrzebę astronomii i jej użyteczność, np.: l) że za pomocą 
niej można obliczyć czas zaćmienia Słońca, które - gdyby zaszło nie
spodziewanie - mogłoby zrobić pewne szkody; 2) że można obliczyć po
łożenie geograficzne punktów na kuli ziemskiej, co jest nieodzowne 
w komunikacji morskiej. 

Tutaj zawsze następowała odpowiedź, że do tego nie potrzeba całej 

astronomii, jak rozpisywania się nad składem chemicznym gwiazd, ich 
<>dległościami, masami i niewiadomo czym, a wystarczy znać ruchy 
Ziemi (czyli pozorne ruchy Słońca) i znać się trochę na układzie gwiazd 
na niebie. Tłumaczyłem wszystko, jak tylko umiałem, ale często byłem 
zapędzany w sytuację bez wyjścia . 

W związku z tym doszedłem do wniosku, że główną przyczyną 

małej ilości miłośników astronomii jest małe uświadomienie obywateli 
o praktycznym zastosowaniu astronomi, bo gdyby znano jej zastosowa
nia, nie ustosunkowywano by się do niej tak lekceważąco. Ostatnio 
przekonałem się, że olbrzymia większość ludzi, a specjalnie młodzieży , 

z którą się stykam (jako rówieśnik) odnosi się do astronomii niepo-
wazme. 1 

W związku z tym wnoszę prośbę do Redakcji "Uranii", by w miarę 
możności na łamach swojego czasopisma opublikowała artykuł (czy też 

{;ały cykl artykułów) , z którego w skrócie można by się było dowie
dzieć o praktycznym zastawaniu astronomii. o jej gospodarczym zna
czeniu. Według mnie przyczyniłoby się to w znacznej mierze do likwi
dacji "macoszego" stosunku. społe~zet'>~twa do astronomii. 

Dziwi mię, że w związku z akcja "werbunkową" do P . T . M. A. w żad
nym popularnym czasopiśmie nie zauważyłem żadnej o tym wzmianki. 
Sądzę, że takie wzmianki w znacznym stopniu przyczyniłyby się do 
zwiększenia ilości członków, bo są pewno tacy i na pewno jest ich więcej 
niż liczy członków P . T. M. A., którzy nie wiedzą o istnieniu tego 
Towarzystwa (tak jak było i ze mną). 

Z jednym jest u nas dobrze, a mianowicie z popularyzacją ogólnych 
zasad astronomii (czasem nawet za ogólnych). We wszystkich prawie 
czasopismach ukazują się od czasu do czasu naukowe arty~ły, opisu
jące w sposób popularny pewne zagadnienia astronomiczne. 
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W tym miejscu wypada mi wspomnieć o ciekawej kwestii, którą 

poruszył wartykule dyskusyjnym ob. W ł. Z o n n, idzie mianowicie 
o czysto "fachowy" rozwój danych nauk, bez ich powiązania. Jest to 
bardzo ważne zagadnienie, jednak według mnie nie przedstawia się ono 
tak beznadziejnie jak wynika z artykułu. Oczywiście braki są w tej 
dziedzinie, ale nie tak wielkie i myślę, że przy wytężonej pracy można 
je będzie w niedługim czasie zlikwidować. Wspomnę tu o ciekawym 
artykule ob. Wł. Tę czy z Nr 4-6 "Uranii", ubiegłego roku. Jest to 
właśnie jeden z takich "łączących" artykułów (przynajmniej ja sobie 
je tak wyobrażam). 

Ważne jest też, by w artykułach popularnych zawsze wyrażać się 

ściśle (to najważniejsze) i jasno (w miarę możności). Tutaj wielką po
moc mogą nam dać doświadczenia radzieckich popularyzatorów astro
nomii, których ścisłość i jasność jest nieraz zadziwiająca (np. Per e l
m a n , w książce pt. "Astronomia dla wszystkich"). 

Zbierając więc główne dezyderaty popularyzacji astronomii streszczę 
-swe uwagi w czterech punktach: 
1) Uświadomienie ogółu społeczenstwa o użyteczności i potrzebie astro

nomii w życiu kulturalno-naukowym, a przede wszystkim gospo
darczym; 

"2) Kontynuowanie na łamach prasy akcji "werbunkowej" do P. T . 
M. A., by całe społeczeństwo wiedziało o jego istnieniu; 

"3) Dalsze ogłaszanie artykułów popularno-naukowych z dziedziny astro
nomii ze zwróceniem uwagi na ich ścisłość i jasność; 

4) Oparcie się przy popularyz::~cji astronomii na doświadczeniach uzy
skanych w Z. S. R. R. 
Te cztery punkty przyczyniły się do "wyłowienia" istniejących już 

miłośników nieba i wyrobienia dobrego ustosunkowania się społeczeń

-stwa do astronomii. 
Jeśli zaś idzie o wyławianie nowicjuszów, to pomocne w tym by

łyby rozmaite pokazy i odczyty, jak również urządzane od czasu do 
czasu konkursy z dziedziny astronomi. 

KRONIKA ZAŁOBNA 

Sp. śp. Robert Mąsior i Henryk Tyrała 

W Nowym Sączu zmarli, w krótkich odstępach czasu, dwaj człon

kowie Zarządu tamtejszego Koła: Henryk Tyrała i Robert ' Mąsior. 

Śp. H. Tyrała, em. dyr. Oddz. Narodowego Banku Polskiego, przew. 
Komisji Rewizyjnej Koła, był wzorem sumienności i skrupulatności 

w każdej pracy, zatem był też dobrym stróżem majątkowych spraw 
Koła. Astronomią zajmował się od wczesnych lat i zagłębiał się w jej 
problemy w godzinach swego wypoczynku; dopiero dyskusja prowa-
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dzona na .zebraniach Koła zdradzała, jak wielki zasób wiedzy ten skromny 
człowiek, w długim swoim życiu, potrafił zdobyć. 

Drugą bolesną stratą dla Koła była niespodziewana śmierć śp. Ro
berta Mąsiora, urzędnika tamtej~zego Urzędu Skarbowego, a członka 

Zarządu Koła. Zmarł człowiek w sile wieku, który z młodzieńczym 

;:apałem służył Uranii. Na gwiazdy potrzeba koniecznie patrzeć przez 
lunetę; tymczasem Koło nie miało ani lunety, ani pieniędzy na jej 
kupno. Sp. Mąsior, nie zdradzając swych planów i nie czyniąc dla· 
siebie reklamy, sam jeden postanowił zebrać potrzebną sumę i doko
nał tego. Z terenu niezamożnego dzisiaj miasta, z kieszeni jeszcze bied
niejszych miłośników astronomii, zdobył i wypłacił 40 000 zł gotówką; 

i Koło lunetę posiada. Drugą zasługą tego dzielnego człowieka było· 

podniesienie liczby członków Koła, które procentowo najwyżej podniosł'> 
liczbę swoich członków w ciągu roku 1950. Oto tytuły wdzięczności dla 
~p. Mąsiora. 

Cześć Ich pamięci! 

PRZEGLĄD WYDA WNJCTW 

B. W o r o n c o w - W i e l j a m i n o w : "Zdobycze astronomii ra
dzieckiej", tłum. B. Siekierzyński - Książka i Wiedza. 

Autor tłumaczy na wstępie, że jest zmuszony · przez wzgląd na ro
c'lzaj i objętość książeczki ograniczyć się w swojej pracy jedynie d<> 
najważniejszych osiągnięć astronomii radzieckiej. W pierwszym roz
dziale przedstawia pokrótce stan astronom1i rosyjskiej przed rewolucją 
i wymienia jej zasługi położone dla rozwoju ogólnoludzkiej naukL 
Stwierdza następnie, że badania naukowe astronomów w Rosji car
skiej były utrudniane przez wiele czynników, - m. in. przez nad
mierne obciążenie pracą pedagogiczną i częstokroć przez niedogodne 
położenie b. rzadkich obserwatoriów. 

Ten stan rzeczy uległ radykalnej zmianie po Wielkiej Rewolucji 
Październikowej. Stworzono rodzimy przemysł optyczny, czym unie-
zależniono astronomów radzieckich od dostaw zagranicznych, naukow
com dano odpowiednie warunki twórczej pracy oraz zagęszczono sieć· 

obserwatoriów astronomicznych, budując cały szereg nowych, prze
ważnie w republikach południowych. 

W dalszych rozdziałach autor omawia ogólnie wyniki prac astro
nomów radzieckich, pracujących na różnych polach astronomii, poświę
cając każdy rozdział jakiemuś specjalnemu zagadnieniu (np. planety 
i komety, Słońce, gwiazdy zmienne i nowe itp.). W ostatnim rodziale 
autor podkreśla, że olbrzymie osiągnięcia astronomii radzieckiej w cią

gu ostatnich 30 lat stały się możliwe nie tylko dzięki optymalnym wa
runkom pracy stworzonym przez ustrój socjalistyczny, lecz także z teg() 
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powodu, że nauka w Związku Radzieckim rozwija się na zasadach 
materializmu dialektycznego. Powołując siG na dotychczasowy stan 
xzeczy autor rokuje astronomii radzieckiej niebywały rozwój. 

Z obowiązku prostuję kilka drobnych usterek o charakterze raczej 
<irukarskim. Otóż na str. 8, w. 4 od dołu, zamiast "kropek" ma być 
" kreski"; na str. 9, w. 9 od góry, zam. "kropek" ma być "kresek"; na 
str. 36, w. 8 od dołu, zam. "200 miliardów lat" powinno być "200 mi
lionów lat"; a na str. 40, w. 5 od góry, zam. "refraktor" powinno być 
"reflektor". J. Mietelski 

Jako dalszy ciąg ogłaszanych w poprzednich numerach "Uranii" 
:zestawień książek popularnych (w języku polskim) z zakresu astro
nomii i nauk pokrewnych. podajemy niniejszy spis: 

B aj e w K.: "Twórcy nowożytnej astronomii" (Nasza Księgarnia) , 
str. 109 - 5,40 zł. 

B i e d a F.: "Kto zapisywał kronikę dziejów Ziemi" (Czytelnik) -1,20 zł . 
G a d o m ski J.: "Zarys historii astronomii polskiej" (Pol. Ak. U m.) 

str. 43 - 4,50 zł. 

H ar t l e b B.: "Mikołaj Kopernik" (Bib l. Toruńska) - str. 51 - 3,60 zł . 

I l j i n M.: "Ziemia i ludzie" (Czytelnik) - str. 46 - 1,20 zł. 

Xunicki R.: "Czy był początek świata" (Książka i Wiedza)-~tr.54-
3,00 zł. 

L e b i e d i n ski A. I.: "W świecie gwiazd", Lud. Spółdz. Wyd. 
str. 50 - 2,25 zł. 

M er g e n t a l er J.: "Wiadomości ogólne o gwiazdach" (Czytelnik) 
str. 40 - 1,95 zł. 

M i c h aj ł o w A. A.. "Zaćmienia Słońca i Księżyca" (Czytelnik) 
str. 71 - 2,70 zł. 

P a g a c z e w ski J.: "Ruch planet" (Czytelnik) - str. 30 - 1,20 zł. 

P ar e n a g o P.: "O budowie wszechświata" (Książka i Wiedza) 
str. 97 - 2,70 zł. 

Pożaryski W.: "Jak się k~ztałtowało oblicze Ziemi" (Czytelnik) 
1,50 zł. 

Rud n i ck i K.: "Co wiemy o powstaniu Ziemi i planet" (Lud. Spółdz. 
Wyd.) - str. 43 - 2,70 zł. 

S t e n z E.: "Zjawiska optyczne w atmosferze" (Wiedza Powszechna) -
str. 62 - 2,40 zł. 

Szyszak o w W. A.. "Rola uczonych rosyjskich w rozwoju astrono
mii" (Czytelnik) - str. 29 - 1,20 zł. 

W i er z b i ń ski S.: "Ruchy Księżyca" (Czytelnik) str. 30 - 1,50 zł. 

W o r o n c o w- W i e l ja m i n o w B.: "Zdobycze astronomii radziec-
kiej" (Książka i Wiedza) - str. 43 - 1,65 zł. 

- ,Wszechświat" (Książka i Wiedza) - str. 473 - 10,50 zł. 

Z i e m e ck i S.: "Swiatło widzialne i niewidzialne" (Czytelnik) -1,05 zł 
Z o n n W.: "0 Słońcu na Ziemi" (P. Z. W. S.) - str. 35 -2,10 zł. 

"0 planetach, kometach i Słońcu" (Czytelnik) - str. 264 - 11,50 zł. 

- "0 gwiazdach i mgławicach" (Czytelnik) - str. 131 - 7,00 zł. 
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 
na maj i czerwiec 1951 r. 

Wszystkie zjawiska podano w czasie środkowo- europejskim, 
obowiązującym w Polsce: 

MAJ: 

1. do 7. V. Na ciemniejącym wieczornym niebie dostrzec można p<> 
zachodniej stronie słup słabego światła, ustawiony skośnie do ho
ryzontu, zwany światłem zodiakalnym. Na jego tle świeci najja
śniejsza gwiazda nieba, Gwiazda Wieczorna, planeta Wenus, która 
przez maj i czerwiec stanowić będzie ozdobę nieba wieczornegar 
zachodząc dopiero krótko przed północą. 

l . do 13. V. Nad ranem występują gwiazdy spadające z roju "Akwa
ryd", które zdają się promieniować z miejsca położonego opodai 
gwiazdy "eta" w gwiazdozbiorze Wodnika w ilości około 6 gwiazd 
w ciągu godziny. 

l . do 13. V. Neptuna łatwo odszukać przez lunetkę lub lornetkę, gdyż 
tworzy gwiazdę p;:,dwójną z gwiazdą "teta" Panny, jaśniejszą o cf. 
niego o 4 wielk. gwiazd . 

- 7 . Ar~t ",. 
WOLA~l • 

• . • • I)A~W~ 

• S pieG.-
- 6 o 

• 
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• LEW • 
• • 

• 

• 

• • 

• ~-

o • 

• • • 
- 5~ VII 

• SKALA WiELKOŚCI 
o • • • 

• • 
• • 

• • 
• 

10 "' 

Droga Neptuna między gwiazdami w r. 1951. 

4;4 "{,~ ~~ 
ff7 79 89 

Położenie drogi między gwiazdozbiorami oznaczone jest małą kreską. 
w lewym narożniku. Główny rysunek obejmuje gwiazdy słabsze 
niż Neptun, na małym wycinku gwiazdozbioru Panny tak, jak je 
widać w lu nec1e odwracającej obrazy. W miejscach oznaczonych 
kółkami z literami rzymskimi znajduje się Neptun 1-szego dnia 
każdego miesiąca jako gwiazdka 8-mej wielk. 

2. 19h Jowisz w konjunkcji z Księżycem, nie·...-idoczny z powodu są
siedztwa Słońca. 

3. do 5. V. Wenus znajduje się "między rogami Byka", lewym z gwiaz
dą 3-ciej wielk. "zeta" i prawym z gwiazdą 2-gie.i wielk. "beta" 
Byka. Niżej nad horyzontem świeci "oko Byka", czerwony Alde
baran zaś na lewo również czerwona Beteigeuza w Orionie. 

4. 23h Merkury w pobliżu Słońca w niewidocznej konjunkcji z Księ
życem. 
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6. 14h Mars również w niewidocznej konjunkcji z Księżycem. 
7. Młody Księżyc, zdobny w światło popielate, kbrc sz~z gólnie pięk

nie widoczne będzie aż po 12. V., zajmuje górny narożnik trój
kąta tworzonego z Aldebaranem i Plejadami. 

9. 18h Konjunkcja Wenus z Księżycem. O zmierzchu Wenus znajduje
się poniżej Księżyca tworząc piękny obraz wraz z otaczającymi 
jasnymi gwiazdami. 

10. Ponad Księżycem świecą dwie gwiazdy 1-szej wielk.: Kastor i Po
luks. 

11. Kastor i Poluks opodal na prawo od Księżyca. 
14. Tuż pod Księżyccm po I-.;zej kwadrze znajdziemy Rezulusa (.,alfa'" 

Lwa). Księżyc stopniowo oddala się od niego w kierunku na lewv. 
14. do 23. V. Wenus mija Urana i przechodzi przez dolną część poniż

szej mapki od lewej ku prawej 18. i 19. V. wieczorem stoi Wenus 
tuż przy gwieździe 3-ciej wielk. "epsilon" Bliźniąt. Położenie Wenus 
21. V. o lh wkreślić moźna do mapki według współrzędnych ze 
str. 127. W lunecie widać Wenus w fazie, jak Księżyc w dwa 
dni po Iszej kwadrze. Fazę najlepiej obserwować zaraz po zachodzie 
Słońca na bardzo jasnym tle nieba. 

t lo' *V . ........ . • ...... ~·· 
' • __:!__~ • • 

• . 
• +!'l • 

* • • • • ).< • 11 .f, • VIII XI • • vu XII 

" V VI 

• '"i u " 
l 

• • • 
51(.ĄLA wiFLKo~d • • • 
~ • • • 'ł1e 
31 5'1 •• lO • • 

"'' ... .. •• ·-· " 70 •• + 26 
40"' 

Droga Urana między gwiazdami w r. 1951. 

Obraz widziany w lunecie odwrc.cającej w skali 2 razy mniejszej 
niż mapka Neptuna na str. poprzedniej i z gwiazdami tylko do 
8-mej wielkości. Uran jest gwiazdą 6-tej wielk. i porusza się 
w gwiazdozbiorze Bliźniąt w okolicy zaznaczonej kreską w pra
wym narożniku mapki (obraz prosty). Na początku każdego miesiąca 
zajmuje położenie oznaczone kółkiem na mapie głównej (obraz 

odwrócony). 

15. Na prawo powyżej Księżyca swieci Regulus, na lewo poniżej jasny 
Saturn. 

16. 23h Konjunkcja Saturna z Księżycem, Saturn 4° na pn. 
17. 6h Wenus w konjunkcji z Uranem. Uran 2°.1 na południe. 
17. Wieczorem Księżyc znajduje się w połowie drogi pomiędzy Sa

turnem na prawo, a Kłosem Panny (Spika) na lewo od niego. 
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18. Wieczorem Księżyc znajduje się tuż poniżej Kłosa Panny. Wciągu 
nocy odsuwa ~ ię od tej gwiazdy w kierunku na lewo, tj. na wschód. 

21. Późnym wieczorem tuż powyżej Księżyca w pełni świeci czerwony 
Antares .,al.fa" Niedźwiadka (Skorpiona). Ksic:;życ przemieszcza się 
w ciągu nocy względem gwiazdy w kierunku na lewo. 

22. Mars w konjunkcji ze Słońcem .. Jest niewidoczny i znajduje się 
poza Słońcem, lecz w największej odległości od Ziemi będzie do
piero w dniu 27. VI. 

22. Merkury jest w największej elongacji (wychyleniu) 25° na zachód 
(na prawo) od Słońca. Mimo to jest niewidoczny, gdyż mając dekli
nację mniejszą niż Słońce wschodzi na rannym niebie zaledwie 
35m przed Słońcem. 

23. Ponad Wenus świecą Kastor 1 Poluks. Wenus w ciągu następnych 
dni przemieszcza się ponjżej nich i 4. VI. stanie na jednej linii. 

29/30. nad ranem świeci wąski sierp Księżyca ze światłem popielatym, 
poniżej niego Jowisz, a ponad nimi wielki czworobok Pegaza. Kon
junkcja Jowisza z Księżycem nastąpi 30. V. llh. 

:w. Saturn w swoim ruchu między gwiazdami (ruch wsteczny w kie
runku gwiazdozbioru Lwa\ zatrzymał się i zmienia kierunek ruchu. 

'CZERWIEC: 
2. 22h Merkury w konjunkcji z Księżycem , niewidoczny z powodu 

sąsiedztwa Słońca. 
4. 12h Mars również w niewidocznej konjunkcji z Księżycem. 
4. Kastor i Poluks na prawo od Wenus, na jednej linii z nią. 
v. Nieliczne plamy na Słońcu w swoim ruchu po tarczy, trwającym 

z lewej ku prawej około 2 tygodnie, zakreślają obecnie cięciwy 
proste. Drugi raz w roku zdarzy się to około 8. XII., w międzycza
sie drogi plam na tarczy są mniej lub więcej wygiętymi łukami 
ku górze (najsilniej około 6. III.) lub ku dołowi (najbardziej 8. IX.). 

6 . Na niebie w ieczornym zjawia się bardzo wąski sierp Księżyca, 
uzupełniony resztą tarczy, świecącą .światłem popielatym, które 
z dnia na dzień słabnąc, widoczne będzie do 11. VI. 

7. Powyżej Księżyca świecą blisko na prawo Kastor i Poluks, zaś 
dalej na lewo Wenus. 

8. Nadarza się wyjątkowa okazja do łatwego odszukania Wenus go
łym okiem za dnia, zwłaszcza popołudniu, oczywiście tylko na 
zupełnie czystym niebie. Razem z sierpem Księżyca znajduje się 
Wenus w odległości 45° na lewo od Słońca zrazu nieco wyżej niż 
Słońce , późnym popołudmem już znacznic wyżej niż Słońce. Przy 
tym Wenus świeci najpierw na lewo poniżej Księżyca, coraz bli
żej niego. Wreszcie o godz. 19 ma miejsce konjunkc.1a \/enus z Księ
życem i wówczas Wenus znajduje się mniej niż 1° (dwie średnice 
Księżyca) na południe (poniżej) Księżyca. Wieczorem po zachodzie 
Słońca wąski sierp Księżyca stoi tuż ponad Wenus. Powoli odstęp 
ich zwiększa się w miarę jak obydwa ciała niebieskie zdążają do 
zachodu, który około godz. 22 zakończy to piękne zjawisko. 

10. Na lewo blisko Księżyca znaleźć można Regulusa, gwiazdę 1m. 
11. Księżyc znajduje się mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Re

gulusem na prawo, a Saturnem na lewo. Słabe światło popielate. 
11. do 15. VI. Wenus mija gromadę gwiazd Praesepe (Złóbek) w gwia

zdozbiorze Raka. Gromadę znaleźć można zrazu opodal na lewo 
od Wenus. 13. VI. wieczorem przy najwiękozym zbliżeniu znajduje 
się ona tuż poniżej Wenus, zaś 15. VI. nieco dalej na prawo. 

12. Wieczorem S::~turn znajduje się na lewo powyżej Księżyca. Kon
junkcja Saturna z Księżycem zdarzy · się 13. VI. 8h rano. 
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13. Wieczorem Saturn już zdaJa na prawo od Księżyca. 
14. Na lewo od Księżyca świeci Kłos Panny. (Spika). 
17. Księżyc znajduje się w gwiazdozbiorze Niedźwiadka (Skorpion)r 

na lewo od niego świeci czerwony Antares. 
17. 23h Saturn jest w kwadraturze ze Słońcem. W lunecie odwraca

jącej w idoczny jest Saturn z pierścieniem jeszcze węższym niż na 
rysunku w Uranii Nr 3-4, str. 77, 

::!2. 6h 25m Słonce znajduje się na zwrotniku Raka i wstępuje w ek
liptykalny z n ak Raka, chociaż rzeczywiście znajduje się od 20. VL 
w g w i a z d o z b i orz e Bliźniąt i w nim pozostanie do 19. VIL 
zanim przejdzie do gwiazdozbioru Raka. Słońce osiągnęło najwi~kszą 
północną deklinację, dzięki czemu mamy najdłuższy dzień w roku 
i jasne noce zwłaszcza na północy Kraju. Moment przesilenia dnia 
z nocą jest początkiem lata astronomicznego. 

25. Wenus w największej elongacji wschodniej, 45° na lewo od S !01ica. 
Od tej chwili zbliżać się będzie na niebie coraz bardziej do Słońca, aż.. 
w sierpniu przestanie być widoczna. W lunecie widać fazę Wenus 
odpowiadającą dokładnie I-szej kwadrze (p. rysunek w "Uranii'" 
Nr 3-4, str. 77) 

25. 16h Merkury w górnej konjunkcji ze Słońcem. W największej od
ległości od Ziemi znajdzie się 26. VI. 

26/27. 2h Jowisz w konjunkcji z Księżycem. Jowisz 4° poniżej. 
28. Uh Merkury w konjunkcji z Uranem, obydwie planety toną w pro

mieniach Słońca. 
Minimum Algola: 21/22. VI. 1h.7 (jedyne widoczne w ciągu V. i VI. 
Minima główne Beta Lyrae (zmiany blasku obserwować przez kilka 

nocy): Maj: 1d 17h; 14d 15h; 27d 14h. Czerwiec: 9d 12h; 22d lOh_ 
Maksima zmiennych długo - okresowych (zmiany blasku obserwować 

przez kilka tygodni przed i po maksimum): 
~6. V. R Bootis. Rekt.: 14h35m Deki.: +27°.0. 6 wielk. gwiazd. Okres: 226d. 
19. VI. o Ceti (Mira) niewidoczna z powodu sąsiedztwa Słońca na niebie. 
24. VI. R Ursae Maioris. Rekt.: 10h40m Deki.: +69°.1. 6 wielk. Okres: 

299d. 
26. VI. T Cephei. Rekt.: 21h 9m Deki.: +68°.1 wielk. 5m. Okres: 396d. 
28. VI. R Serpentis. Rekt.: 15h 48m Dekl.: +15°3. 6 wielk. Okres 354d_ 
24. VII. R Aquilae. Rekt.: 19h 4m Deki.: +8°.1. 6 wielk. gw. Okres: 302d. 
Zjawiska w układzie satelitów .Jowisza: 
,) - satelita niewidoczny, gdyż znajduje się na tle tarczy Jowisza, 

" zasłonięty jest przez tarczę Jowisza lub> 
zaćmiony przez jego cień, 

c - cień satelity jako ciemna plamka na tarczy Jowisza przechodzi 
poprzez tarczę, 

pz - początek zaćmienia czyli moment zmknięcia satelity w miejscu 
na lewo w pewnej odległości od tarczy Jowisza (luneta odwr.). 

kz - koniec zaćmienia czyli moment ukazania si~ satelity również:. 
na lewo od tarczy Jowisza. 

Czerwiec: 
2d od 2h17m ~ I !Od od lh20m.5 p z . I 19d do 1h20m . I 

do 3 19 o II 11 do 2 OS o I 20 od 2 36.7 pz . IV 

od 3 30 o I 17 od 3 14.8 pz I 24 od 24 44.0 pz . II . 
25 od 2 27 I c ., do 2 56 . I 18 do 2 46 c I od 3 12 o III "' " 7 do 2 30.8 • kz III 

" 
do l 43 o III 26 do 3 15 . I 

9 --- c II l" do 3 30 . II 27 do o 28 o I 
od 3 22 on " 

od l 53 o I do o 46 o II. 
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M a i St.OŃCE 1951 Czerwiec 

l b ~.~:§ WWarszawi ~ I b >- ·- W Warszawie czasu czasu ~ c 
(ll'N·~~ 

środ.-europ 
lt.l'-" ~ (czas śr. · eur.) środ.-europ. (czas śr.-eur.) CO N._ ... 

"' :f-o ·c .; N"'' C•lft 
t.- ~e., u~ e: .... -

Rekt.l Deklin. = = wsch. l zach. "' Rekt. l Deki. wsch. l zach. ~ N Cl ~ N a. (l l a. (l 

h m o ' m h m " m b m " ' m h m h m lo 
2 29'7 -+- 14 46 + 2'B 4 07 19 00 10. 5 09'2 + 22 s6 + 0'9 3 16 19 55 
3 oB·2 + 17 37 + 3'7 3 49 19 r6 20. 5 50'7 + 23 26 - !'2 3 I4 20 00 
3 47'7 + I9 sB + 3'6 3 34 I9 32 30. 6 32'3 + 23 I4 - 3'3 3 rB 20 OI 

4 :zB·I + 2I 46 + 2.6 3 23 19 45 
VI. 22 '' o6" początek lata astronomicznego. 

W innych miejscowościach wschody i zachody Słońca zdarzają się 
wcześniej lub pÓźniej, jak to wynika z poniższej tabelki. 

"' ... 
"' o 

I. 

3· 
5-
7· 
9-

II. 

13. 
rs. 
17. 
19. 
21. 

23-

1

25-
27. 
29. 
31. 

l r. V. ~~-~---"~ V. 1951 ro. VI. 1951 30. VI. 1951 
Miasto 

wsch. l zach. l wsch. l zach. wsch. l zach. l wsch. l zach. 

b m h m h m 
h mi h m h m h m h m 

Szczecin 4 30 19 30 3 54 20 03 3 34 20 29 3 36 20 35 
Poznań 4 23 19 r6 3 49 19 49 3 3I 20 I2 3 32 20 20 
Wrocław 4 27 19 !2 3 55 19 43 3 37 20 os 3 39 20 II 
Gdynia 4 IO 19 rB 3 32 19 53 3 II 20 I9 

l 
3 !2 20 26 

Kraków 4 IB IB 57 3 4B 19 26 3 31 19 47 3 33 19 53 
Białystok 3 ~6 18 54 3 20 19 27 3 Ol 19 52 3 03 19 sB 

M aj KSIĘŻYC 1951 Cz' erwiec 

Ih czasu 
środ.-europ. 

W Warszawie l 
(czas śr.-eur.) 

1
11 

czasu 
środ.-europ. 

W Warszawie l 
(czas śr . -eur.) 1 

Kekt. l Deki. wsch. l zach. 

h m 
22 so 
o 22 
I 53 
3 3° 
5 rs 
7 02 
B 44 

lO I9 
II 52 
I3 32 
IS 29 
17 43 
I9 55 
21 49 
23 26 
o 56 

o h m łl m 
- B·I 2 3B 13 51 + 4.2 2 57 16 25 
+ I5'4 3 20 r8 sB 
+23'9 354 2I2B + 28·1 5 Ol 23 29 
+ 27'2 6 57 24 40 
+ 21' 5 9 24 I Ol + II '9 II 59 I 30 

0 '3 14 39 l 50 
- l3 ' I I7 36 2 15 
- 23 B l 2o 46 

1 

2 s6 
- 2B'3 23 IO 4 3 I 

:14'7 24 15 7 20 
- IS'2 24 46 Io IB 
- 3· r o s6 I2 sB 
l + 8·B I r6 rs 30 

Rekt. l Deki. wsch-:- 1 zach. l 
hm o hm bm 

2. 2 2B + 19·o r 41 rB 02 
4. 4 oB + 26·o 2 25 20 25 
6. 5 54 + 2B·3 3 47 22 oB 
B 7 40 + 25'4 5 57 23 os 

10, 9 1B + 1B·1 B 2B 23 36 
!2, IO 50 + 7'7 I0 59 23 57 
14. 12 22 - 4·6 13 3B 24 T9 
r6. 14 04 - r6·7 r6 35 24 54 
IB. 16 04 - 25 B 19 40 \ I 24 
20. rB 21 - 2B·o 21 44 3 20 
22. 20 32 - 22'0 22 37 l 6 23 

24. 22 23 - 10'9 123 04 l 9 23 
26. 23 59 + r·6 23 24 r2 03 
28. l 30 + 13 2 23 4B 14 36 
30. 3 os + 22 3 24 2B 17 o6 

l Najdolej od Ziemi : 9· V. r8" i 6. VI. 2" 
Nojbliiej Ziemi: 22. V. 5" i lg. VI. 15" 

Fazy: Nów Pierwsza kwadra Pełnlo Ostatnio kwadra 

27° 21" 17'" Maj 
Czerwiec 

6" 2' 35m 
4 17 40 

I4" 6" 32'" 
I2 19 52 

2Id 6" 45m 
19 13 36 26 7 21 
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P L AN ET Y 

l 
' 

' 

' l 

MERKURY 

Data 
Jh czasu W Warszawie 

1951 Środ.-europ. c z ~s środ.-eur. 

Rekt. l Deki. wsch. l zach. 

b m o h m h m 
V. I. I 54 + II'3 3 53 I7 55 

I I. I 50 + s·s 3 25 I7 00 
2 [, 2 12 + g·6 3 02 I6 52 
3I. 2 55 + I3'6 '} 37 I7 25 

VI. lO 3 57 + r8·g 2 34 18 I7 
20, 5 20 + 23'4 2 46 I9 34 
30. 6 56 + 24·5 3 35 20 35 

Niewidoczny, mimo że 22 V. jest w największej 
elongacji zachodniej gdyż wschodzi zaleclwi · 
35 minut przed wschodem Słońca. 2S. VI. górna 
konjunkcja ze Słońce n. 

MARS 

V. I. 2 51 + 16'41 4 2I 
l 

rg 28 
II. 3 20 + rS·s 3 57 19 30 
2I. 3 49 + 20 '3 3 35 I9 32 
31. 4 I9 + 21'7 3 JS I g 32 

, VI. IO, 4 49 + 22'8 2 57 I9 31 

' 20. s 1S + 23'6 2 42 rg 27 

30. l 5 4S 
l 
+ 24'0 l 2 30 I9 20 

22. VI. w konjunkcji ze ~łońcem i d lutego n:ewid 

JOW I SZ 

V. 1.1 o og 
o 24 

' VI. 10 
21. 1 o 37 

- o·21 3 oS 

+ 1'4 1 I 57 + 2'7 o 44 

rs IS I 
I4 19 
13 19 
I2 15 30. o 47 + 3'6 23 27 

Widocz'ly począwszy od końca V. 
na tle jasnej zorz r porannej. Z koń
cem VI. dostępny zaraz po pólnocy 
jako gwiazda minus 2m 

URAN 

~i. ~~: l ~ ~~ l t~~:~ l ~ ~~ l~~ !i 
VII. 20. 6 47 + 23.3 2 14 18 52 

W V. widoczny przez lornetki wie
czorami jako gwiazda 6m, w VI. ginie 
w promieniach Słońca. 

WENUS 

Jh czasu W Warszawie 
Środ.-europ. czas środ.-eur. 

Rekt. l Deki. wsch. l zach. 

h m + 24'9 1 
h m b m 

S og 5 40 22 46 
6 00 + 25'7 5 45 23 04 
6 so + 25'4 s ss 23 I2 
7 38 + 24'1 6 18 23 IO 
8 23 + 21'8 6 41 22 59 
9 os + r8·7 7 04 22 39 
9 42 + 15'1 7 24 22 12 

Wenus jest o"ecnie gwiazdĄ wieczorną 
najwspanialszą w 1 brębie steregu lat. 
z ... chodzi prawie w 4: gorlziny p, Słońcu, 
świeci w pierwszej c t.ęści nocy na zu
rełnie ciemnym niebie jako gwiazda mi· 
nus 4-tej wielkości światłem tak jasnym, 
że wyraźnie znaczą s ię cienie prze -łmio· 
łów ziemsk'ch. Można ją obserwować za 
dnia gołym okiem, przyczym K•dt;życ 

stojący blisko niej w dniach 9· V. i 8. 
VI. ułatwia odszukanie jej na niebie. 
25 VI. największa elongacja z• ch. 45°. 
W lunecie wykazuje ciekawe fazy zwła
szcza od połowy VI. pocz \wszy. 

II 50 
II 48 
II 4S 
II 50 

SATURN 

l t 3'8 I4 26 

l 
4'0 13 4 

+ 
0
3'9 II 46 + 3·5 IO 33 

3 17 
I 57 

24 35 
23 I7 

Dobrze dostrzegalny w pierw
szej połowie nocy jako gwiazda 
1-szej wielkości. 

13 07 
13 os 
13 os 

NEPTUN 

1

- 5'31 16 30 l 
- 5'1 13 51 
- S'I II 14 

3 46 
I oS 

22 26 

Dostrz ·galny wieczorami przez 
lornetki jako gwiazdka 8 111

• 

l 
l 
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Errata: Nr 3-4, 1951, str. 53, w. 8 od dołu, zamiast "340" ma być "!!40" ~ 
Str. 66, w. 22 od góry winien brzmieć: "Ostatnio Brouwer i A. J. J. van 
W o erko m przeprowadzili w V ale". Str. 69, w w. 3 od góry po sło
wach: "o płaszczyznach" dodać: .,prostopadłych do osi i", natomiast 
w. 5 od góry skreślić. 
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Mikołaj Kopernik (147:J-1543); portret olejny pędzla nicznanego 
malarza z przełomu XV I i xvn w., ZllRjdujący się w zbiorach Domu 
Jana Matejki w · Kmkowie. Aczkolwiek portret nosi ślady później
szych przemalowań, jednak twarz Astronoma zdaje się być nietknięta. 

Sfera armillarna czyli astrolobium Eratostencsa, zrekonstruowana przez 
dr Feliks::>. i dr Tadeusza Przypko wskich w Jędrzejowie, w po
staci, której używał Kopernik jako swego z'lsndni::zego przyrządu obser
wacyjnego. Zdjęcie tu reprodukowane dr T. Przypkowskiego otrzymało 
I nagrodę na konkursie Naczelnej Organizacji Technicznej piękna techn. 
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J. MERGENT ALER 

MGŁA WICE WODOROWE 

W przestrzeniach międzygwiazdowych obficie występują 
cząstki pyłu kosmicznego i atomy gazu. Obficie oczywiście tylko 
w stosunku do idealnej próżni. W przestrzeniach tych bowiem 
spotykamy około 20 atomów wodoru w każdym centymetrze 
sześciennym objętości, podczas gdy w powietrzu na Ziemi mo
żemy w takiej samej objętości naliczyć około 3 X 1019 ato
mów. O stanie nasycenia przestrzeni materią w tych obsza-

. rach można nabrać wyobrażenia stosując pewną analogię po
daną niedawno przez jednego z astronomów. Gdyby do po
mieszczenia tak wielkiego jak sala sejmowa w Warszawie, 
opróżnionego całkowicie z ·powietrza, wpuścić pchłę i pozwolić 
jej zrobić jeden tylko "wydech", sala zostałaby wypełniona 
gazem bardziej gęstym od tego, jaki spotykamy w przestrze
niach międzygwiazdowych. 

Ciemne chmury pyłu kosmicznego ujawniają swoją obecność 
zasłaniając gwiazdy znajdujące się poza nimi lub świecąc świa
tłem odbitym, pochodzącym od gwiazd. Gaz międzygwiazdowy 
można wykryć dzięki temu, że pochłania on światło dalekich 
gwiazd lub też, że sam świeci. Tam gdzie gazu tego jest wię
cej (około l 000 do 10 000 atomów na cm3) widzimy na niebie 
wyraźne jasne mgławice takie jak mgławica Krab czy cirru
sowe mgławice w Łabędziu1 }. W okolicach uboższych w gaz wy-

1) Por. tylna okładka Uranii, T. XX, Nr 1-3, 1949. 
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Rys. l. Okolica w gwiazdozb10r7e Łąbędzia sfotografowana przez filtr 
interferencyjny o maksimum przepuszczalności dla linii emisyjnej wo
doru Ha (6563 A). Porównując niniejsze zdjęcie z podanym na na
stępnej stronie, spostrzegamy, że w odfotografowanym polu znajduj:! 

się nieregularnych kształtów mgławica wodorowa. 

krywamy jego obecność z pomocą analizy widmowej, najczę
ściej wykrywając linie absorpcyjne takich pierwiastków, jak 
wapń, sód, wodór. Trudno wtedy jednak określić czy gaz ten 
jest rozprzestrzeniony jednostajnie, czy też skupia się w po
jedyncze oddzielne chmury. Przypuszczano dość dawno już, że 
ów gaz międzygwiazdowy w niektórych okolicach powinien 
skupiać się w wyraźne obłoki, które nie tylko pochłaniają świa
tło odległych gwiazd, ale i same świecą. Tym samym powinno 
być możliwe sfotografowanie takich obłoków. Ale tu wystę
powała zasadnicza trudność. Takie gazowe mgławice świecą 
bardzo słabo. Na kliszy fotograficznej świecenie ich będzie 
całkowicie zamaskowane przez świecenie nocnego nieba, a więc 
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Rys. 2. Ta sama co na poprzedniej stronie okolica odfotografowana 
przez filtr interferencyjny o mak>imum przepuszczalności dla Lali 

6200 A; brak świecenia wodorowego. 

przez stałe niedostrzegalne dla oka jarzenie się atomów w gór
nych warstwach naszej atmosfery, podobne do tego, jakie na 
wielką skalę występuje w zorzach polarnych. 

Gdyby jednak udało się wyeliminować światło nieba, można 
by zapewne sfotografować owe słabo świecące odległe obłoki 
kosmiczne. Eliminację taką można przeprowadzić stosując od
powiednie filtry. Okolicznością sprzyjającą jest to, że zarówno 
świecenie nieba jak i obłoków jest prawie monochromatyczne. 
Niebo wysyła promieniowanie głównie w postaci jasnych linii 
widmowych zielonych, świecący wodór tworzący obłoki ko
smiczne najsilniej promieniuje w czerwieni, gdzie powstaje 
pierwsza linia Balmerowskiej serii widmowej wodoru. Gdyby 
więc sfotografować niebo przez taki filtr, któryby przepuszczał 
tylko czerwone promieniowanie, wtedy nawet małe ilości wo-
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doru dadzą światło silniejsze od promieniowania nieba nocnego 
i tło kliszy nie będzie zaczernione przez to ostatnie, a więc
na kliszy powinno się otrzymać obraz dalekiej świecącej wo
dorowej mgławicy. 

Pierwsze takie zdjęcia zostały zrobione przed 12 laty przez: 
Ch. A. L o w er a z pomocą 20 cm kamery Schmidta o ogni
skowej także 20 cm .Celem otrzymania zdjęć monochromatycz
nych na otwór lunety zakładano filtr czerwony i fotografowano 
na kliszach specjalnie czułych na czerwień. Filtr taki stanowiła 
doszlifowana płasko płytka szklana zabarwiona odpowiednio, 
tak, by pochłaniała wszystkie inne barwy z wyjątkiem czer
wonej . Rzecz jasna, że filtr taki jest przeźroczysty nie tylko 
dla danej linii widmowej, ale przepuszcza także i sąsiednie 
okolice widma, jednak w przedziale tak wąskim, że w granicach 
jego natężenie światła linii wodorowej góruje znacznie ponad 
świeceniem tła nieba. 

Wyniki Lowera z r. 1938 były rewelacyjne, wskazując m. in. 
na to, że cały gwiazdozbiór Oriona jest okolony od wschodu 
łukowato biegnącą gazową mgławicą szeroką na kilka stopni. 
ciągnącą się z południa na północ na przestrzeni ponad 20 stopni. 

Ostatnio zagadnieniem tym zajął się w obserwatorium kol() 
St. Michel we Francji F e h re n b a c h przy współpracy dy
rektora Kopenhaskiego Obserwatorium B. S t r o m gr e n a 
fotografując całe niebo w poszukiwaniu mgławic wodorowych. 
Innowacją było użycie zamiast zwykłego filtru szklanego zabar-· 
wionego, filtru interferencyjnego i zamiast kamery Schmidta 
zwykłego aparatu fotograficznego o średnicy 53 mm i ogni
skowej 75 mm. Czterogodzinne zdjęcia pozwoliły wykryć cały 
szereg nowych mgławic wodorowych. Okazało się np., że cały 
prawie gwiazdozbiór Łabędzia jest zasnuty subtelnymi wodo
rowymi obłokami. Zdjęcia Fehrenbacha są nieco gorsze od 
zdjęć Lowera ze względu na gorszą optykę kamery fotogra
ficznej, ale filtr interferencyjny lepiej selekcjonuje światło 
oraz pozwala fotografować obiekty wiele razy słabsze niż przy 
użyciu zwykłego szklanego filtru. Prócz tego program zdję~, 
obejmujący całe dostępne we Francji niebo, pozwala na głębsze 
zbadanie zagadnienia świecenia wodoru w przestrzeniach mię
dzygwiazdowych a udział jednego z najwybitniejszych astro
fizyków, Stromgrena, pozwala przypuszczać, że i interpretacja 
zdobytego materiału będzie niemniej ciekawa. (Według ustnej 
informacji prof. N ikon o w a z krymskiego obserwatorium, 
podobne badania prowadzone są także w tamtejszym obserwa
torium). Niemniej ciekawe są także fotoelektryczne obserwacje 
takich mgławic robione w obserwatorium McDonald. Wyniki 
ich jednak nie są jeszcze opublikowane w całości. 
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Ogólne wiadomości o Marsie 
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Może żadnemu z ciał niebieskich nie poświęcono tyle uwagi, 
<:o Marsowi. To wielkie zainteresowanie się nim wiąże się z pro
blemem istnienia życia na innych ciałach niebieskich. Mars po
siada najkorzystniejsze ku temu warunki. Istnienie życia na 
1\łarsie nie jest niemożliwe - ale nie jest dotychczas dowie
dzione. 

Mars znany był astronomom już w starożytności. światło 
jego równe i spokojne, podobnie jak każdej planety, posiada 
<:harakterystyczną, ognisto-czerwoną barwę . Zapewne od tej 
barwy pochodzi nazwa ,.Mars", który, jak wiadomo, był bo
giem wojny u starożytnych Greków i Rzymian (u Greków Ares, 
u Rzymian Mars). 

Średnia odległość Marsa od Słońca wynosi 1.52 jedn. astr. = 
= 228 milionów kilometrów. Obieg około Słońca trwa 1387 
dób = 1.88 roku ziemskiego. Średnica równikowa planety wy
nosi 6 787 km. Widoczne na jego tarczy plamy przesuwają się 
i znikają po pewnym czasie za brzegiem planety. Z tego wy
nika, że Mars obraca się około osi. Czas obrotu, czyli długość 
doby marsowej, wynosi 24h37m225.58. Kolejne więc następstwo 
dni i nocy jest podobne do ziemskiego. Masa Marsa wynosi 
0.108 masy Ziemi, gęstość 3.85 g/cm". 

Nachylenie osi obrotu Marsa do płaszczyzny jego orbity jest 
prawie takie same jak dla Ziemi. Skutkiem tego pory roku 
na Marsie są takie same jak na Ziemi, tylko dwa razy dłuższe. 

Podczas wyjątkowo dogodnej opozycji Marsa w roku 187? 
A. H a 11 odkrył dwa księżyce planety, które nazwano Fobos 
i Dejmos, to znaczy "Strach" i "Trwoga" ; rzeczywiście towa
rzyszą one bogowi wojny. Pierwszy z nich ma średnicę 15 km 
j okrąża Marsa w odległości 9350 km w ciągu ?h 39m, drugi: 
8 km z okresem obiegu 3Qh 18m w odległości 23 500 km. Oso
bliwością Fobosa jest to, że czas jego obiegu około Marsa jest 
krótszy niż czas obrotu samej planety około osi. Skutkiem tego 
ten maleńki księżyc wschodzi na Marsie nie na wschodzie, jak 
wszystkie inne ciała niebieskie, lecz na zachodzie, zachodząc na
tomiast na wschodzie. Swój obieg na niebie wykonywa Fobos 
w ciągu Uh 6m tak, że mieszkańcy Marsa, jeżeli istnieją, mogą 
Qbserwować wschód tego księżyca dwa razy a w niektóre dni 
nawet trzy razy w ciągu doby. Tak osobliwego ruchu nie po
siada żaden inny księżyc w układzie słonecznym . 
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Wygląd powierzchni Marsa 

Bezpośrednia obserwacja powierzchni Marsa przy pomocy 
lunety daje nam ogólny wygląd i zarysy utworów, znajdują
cych się na jego powierzchni. Przede wszystkim rzucają si~ 
w oczy białe plamy w okolicach biegunów, jako tzw. "czapki" 
biegunowe. Reszta powierzchni Marsa dzieli się na obszary dwu 
typów czerwono-żółte, zwane lądami lub kontynentami i ob
szary ciemne, noszące nazwy "mórz". Nie ulega jednak wątpli
wości, że w tych morzach nie ma wody, przynajmniej w po
staci otwartych zbiorników * . Oddzielne ciemne występy mórz;; 
w pobliżu lądów nazwano zatokami a oddzielne ciemne plamy 
W)Śród kontynentów - jeziorami. 

Jasne lądy zajmują na Marsie 5/6 powierzchni a "morza" 
tylko 1/6. Morza skupione są przeważnie na półkuli południo
wej i rozchodzą się ku północy szeregiem ostro zakończonych 
zatok, z których największą jest tzw. Wielka Syrta. 

Na podstawie obserwowanych barw na powierzchni Marsa 
możemy wnioskować o jej przyrodzie. Z tego powodu lądy 
uważa się za pustynie, gdyż swą czerwonawą barwą przypo
minają one rdzawą powierzchnię pustyń Ziemi. Ciemniejsze
obszary są zielone, niebiesko-zielone lub szare. Polarne obszary 
są uważane za pokryte śniegiem z powodu ich białej barwy_ 
Przypuszczenie o istnieniu roślinności na ciemnych obszarach 
opiera się na ich zielonych odcieniach. Morza pozostają niebie-· 
ska-zielone lub zielone przez większą część roku marsowego. 
L o w e l l, D o u g l a s i A n t o n i a d i zaobserwowali 
u nich zmianę barwy, jednakowoż ocena barw na powierzchni 
Marsa przy pomocy obserwacyj wizualnych jest wątpliwa_ 

Dopiero badania fotometryczne mórz i pomiary albedo są
siednich obszarów pozwalają ocenić obiektywnie ich charakter_ 
Przez albedo rozumie się liczbę, która podaje stosunek ilości 
światła odbitego przez powierzchnię planety do ilości światła 
na nią padającego. Dokładną i fizycznie określoną charakte
rystykę tej własności, którą subiektywnie odczuwamy jako 
barwę, możemy otrzymać, jeżeli zmierzymy albedo oddzielnie
dla różnych części widma, tj. dla różnych barw. 

Barwa powierzchni Marsa 

Pierwszych fotograficznych badań barwnych odcieni na po
wierzchni Marsa dokonał G. A. T i c h o w przy pomocy 76-cm 
refraktora obserwatorium w Pułkowie. Zdjęć fotograficznych 
dokonano podczas korzystnej opozycji Marsa w r. 1909. Aby 
otrzymać zdjęcia planety w oddzielnych wąskich pasmach 

*) Por. Urania, t. XXI, str. ':"3. 
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widma, użyto klisz uczulonych na odpowiednie barwy, przy 
czym, aby wydzielić z widma możliwie wąski pasek, stosowano 
filtry, które przepuszczały promienie tylko określonej barwy, 
pochłaniając wszystkie inne. 

Porównanie zdjęć, wykonanych w różnych barwach, dopro
wadziło do wykrycia trzech tzw. efektów Tichowa: l) różnica 
w jasności między morzami i kontynentami wzrasta w sposób 
ciągły przy przejściu od barwy zielonej do czerwonej tak, że 
na zdjęciach otrzymanych przez czerwony filtr, morza odcinają 
się ostro jako ciemne plamy na jasnym tle lądów, 2) biegunowe 
czapki wychodzą najwyraźniej na zdjęciach przy użyciu filtrów 
zielonych, w innych barwach słabiej a w czerwonej są prawie 
zupełnie niewidoczne, 3) ostrość szczegółów na tarczy Marsa 
zaciera się przy zbliżaniu się do brzegu, przy czym występuje 
to najwyraźniej przy zielonych i niebieskich filtrach, najsłabiej 
przy czerwonych. Wynika stąd, że lądy silnie odbijają czerwone 
promienie; zatem ich czerwona barwa jest ich cechą rzeczywistą. 
Morza są najjaśniejsze w barwie zielonej, czym potwierdza się 
ich zielona dla oka barwa. Zmniejszanie się ostrości szczegółów 
blisko brzegu jest jednym z dowodów obecności atmosfery na 
Marsie. Najciekawsze są wnioski dotyczące biegunowych cza
pek. Przy obserwacjach okiem wydają się one białymi "jak 
śnieg". Na zdjęciach Tichowa, otrzymanych w promieniach żół
tych, czapka południowa okazała się co do jasności taka jak 
lądy. Na zdjęciach w barwie pomarańczowej była ona nieco 
·-ciemniejsza, niż lądy, na czerwonych zaś bardzo ciemna. Wy
nika z tego, że materiał, stanowiący strefy biegunowe nie jest 

.biały. W rzeczywistości barwa biegunowych czapek na Marsie 
jest zielonawa lub sina. W czasie następnej dogodnej opozycji 
w 1924 r. pionierskie prace Tichowa powtórzył w obserwato
rium Licka astronom amerykański W r i g h t przy pomocy 
92-cm reflektora. Serie zdjęć Wrighta potwierdziły w zupeł
ności odkrycia Tichowa z r. 1909. Szczegóły na zdjęciach otrzy
manych w fioletowych i ultrafioletowych promieniach mają 
kszałt nie nieregularnych jasnych plam, przy tym charaktery
styczną cechą tych zjawisk jest zmienność. Wynika z tego, iż są 
to bezwątpienia zjawiska atmosferyczne w rodzaju chmur 
i mgieł. Występują one szczególnie często w pobliżu termina
tora, tj. na gnmicy świD.tła i cienia. 

Pomiary albedo różnych części Marsa wykonał w większym 
zakresie E. Ł. K r i n o w, który przez szereg lat zajmował się 
poznaniem zdolności odbijającej różnych ziemskich tworów · 
w pustyniach Środkowej Azji i czarnomorskich stepach. Badał 
on pod tym względem lasy północy i skały okolic górzystych. 
Zebrany materiał jest bardzo cenny dla wyjaśnienia istoty plam 
na Marsie. Pomiary albedo na Marsie i piasków środkowo- · 
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Rys. 2. Niniejsze cztery fotografie Marsa, dokonane przez żółty filtr, 
przedstawiają mniej więcej tę samą część jego powierzchni. Na dwóch 
zdjęciach po lewej stronie mamy wiosnę na południowej półkuli Marsa; 
dwa zdjęcia z prawej strony zostały dokonane w czasie marsjańskiego 
lata na tejże półkuli. Widać zmniejszenie się czapki biegunowej połud
niowej oraz wyrażne pociemnienie ,.mórz" pozostające prawdopodobnie 

w związku z letnim rozwojem wegetacji na tych obszarach. 

azjatyckich pustyń wykazały wielką zgodność. Wykonali je w r. 
1939 Ł. N. Radło w a, w r. 1935 E. Ł. K r i m o w i N. P. B a
r a b a s z e w. Z pomiarów tych można wysnuć wniosek, że kon
tynenty na Marsie są pustyniami zawierającymi prawdopodob
nie wodorotlenki żelaza. 

Rozkład jasności na tarczy Marsa wskazuje na to, że po
wierzchnia kontynentów jest równa i gładka, w przeciwien
stwie do Księżyca, który pokryty jest górami i rozpadlinami. 

L o w e 11, który specjalnie badał obszary przylegające do 
terminatora, nie zdołał odkryć żadnych wyniosłości o charakte-
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rze ziemskich gór. Wnioskuje z tego, że na Marsie nie ma wy
niosłości dochodzących chociażby do l 000 m. N a Marsie nie ma 
ani pagórków, ani wydm, ani zapadłości. Tak więc kontynenty 
Marsa przedstawiają pustynie, gdzie na przestrzeni tysięcy ki
lometrów ciągnie się gładka, równa powierzchnia rdzawo-czer
wonych glin lub piasków. 

Czapki biegunowe 

Najciekawszymi tworami na powierzchni Marsa są białe 
plamy przy biegunach. Już M ar a l d i w r. 1704 dał ich za
rysy. W r. 1781 W. H er s c h e l odkrył ich sezonowe zmiany. 
Gdy na jednym z biegunów Marsa zima zbliża się do końca, 
biały obszar polarny dosięga największych swych rozmiarów, 
pokrywając planetę do 55° równoleżnika a niekiedy nawet do 
50° od bieguna. Odpowiada to na Ziemi szerokości Krakowa. 
Około równonocy wiosennej plama zaczyna się rozrywać 
i brzeg plamy cofa się ku biegunowi, odsłaniając ciemną po
wierzchnię planety. Szybkość cofania się plam jest różna. Może 
dochodzić nawet do 100 km na dzień. W porze letniego prze
silenia średnica plamy południowej wynosi 700-1500 km, przy 
czym dalej maleje i osiąga minimum dwa miesiące później. 

Wkrótce przed równonocą jesienną, czasem później, plama 
zaczyna wzrastać. W niektóre lata plama południowa znika 
zupełnie, np. w r. 1894 i 1911, północna zaś nie zmniejsza śred
nicy poniżej 1500 km. Jeżeli plama pbłudniowa bardzo się 
zmniejsza, to jej resztka nie pozostaje na biegunie, lecz około 
500 km od niego i przy tym zawsze w tym samym miejscu. 
Widocznie, że w tym miejscu planety znajduje się wysokie 
płaskowzgórze a przez to panuje tam temperatura niższa niż 
w otoczeniu i biały materiał utrzymuje się dłużej. 

Przez długi czas sądzono, że plamy polarne są obszarami 
pokrytymi śniegiem. Mniemanie to okazało się sprzecz~e z wy
nikami nowszych badań. Fotometryczne badania okazały, iż 
materiał pokrywający czasze biegunowe, nie jest biały lecz 
błękitnawy. Albedo jego wynosi średnio 0.24, gdy tymczasem 
pomiary albedo śniegu, wykonane przez radzieckich uczonych 
S y t i n s k ą, K r i n o w a, K a l i t i n a i S z a r o n o w ą dały 
wartości dochodzące do 0.9. Wobec tego trudno zrozumieć, aby 
plamy biegunowe Marsa mogły pochodzić od śniegu. A zatem 
czym one są? Dla wytłumaczenia ich istoty robiono rozmaite 
hipotezy, z których najprawdopodobniejsze jest przypuszczeni2 
Tichowa, że plamy biegunowe na Marsie składają się z lodu 
a nie ze śniegu. Jest ono oparte na spostrzeżeniu, że barwa 
lodu w Jodowcach jest błękitnawa lub zielonawa. 
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Roślinność na Marsie 

W końcu ubiegłego stulecia powstało przypuszczenie, że tzw. 
, ,morza" na Marsie są w rzeczywistości lądami pokrytymi ro
~linnością zieloną, mniej lub więcej podobną do ziemskiej . 

Albedo naszych łąk wynosi 0.06, lasów liściastych 0.07 
.a iglastych 0.04-0.05. Przy tym mają one barwę ciemno zie
loną, która oglądana przez dostatecznie grubą warstwę powie
trza przybiera barwę błękitnawą . Barwy te zmieniają się pod 
jesień. Podobne zjawiska obserwujemy na Marsie. 

Stwierdzenie obecności roślinności na Marsie byłoby pierw
szym dowodem istnienia życia poza Ziemią. Na poparcie hi
potezy o istnieniu roślinności na Marsie można przytoczyć trzy 
.argumenty : l) zmiana barwy ciemnych obszarów zachodzi sezo
nowo, podobnie jak na Zierńi, 2) ciemna barwa może się szybko 
rozszerzać i szybko znika na wielkich obszarach, jest ona za
tem zjawiskiem czysto powierzchniowym, 3) w okresie naj
-większego pociemnienia morza otrzymują barwę zieloną, po
dobną do barwy ~iemskich roślin. 

Wielka zasługa w wyjaśnianiu istoty mórz przypada uczo-
7oemu radzieckiemu G. A. Tichowowi. Zasadnicza jego myśl 
była następująca: Jeżeli morza są obszarami pokrytymi roślin
nością, to ich zielona barwa powinna pochodzić od chlorofilu . 
.Jeżeli będziemy robili fotograficzne zdjęcia Marsa przez filtr 
napełniony alkoholowym wyciągiem chlorofilu, otrzymamy 
obraz Marsa tylko w tych promieniach, których chlorofil nie 
pochłania. W takim wypadku morza powinny wypaść na zdjęciu 
bardzo słabo. Jednak robione w ten sposób doświadczenia za
wiodły. Wobec tego w dalszych badaniach posługiwał się 
'Tichow zwykłym zielonym filtrem, który dawał krzywą prze
puszczania podobną do krzywej chlorofilu. Otrzymał w ten spo
sób wyniki korzystne dla hipotezy rolinności. Dalsze badania 
skierowano ku dokładnemu poznaniu spektralnego albedo zielo
nej roślinności. Jeszcze w r . 1901 amerykański badacz W o o d, 
fotografując ziemskie krajobrazy w promieniach podczerwonych, 
<Otrzymał na tych zdjęciach trawy i drzewa jasno białe, jak gdyby 
pokryte śniegiem. Jest to tzw. efekt Wooda, polegający na tym, 
że rośliny zawierające chlorofil, odbijając silnie promienie pod
~zerwone, sprawiają wrażenie jak gdyby były pokryte śnie· 
giem. 

G . A. Tichow, a potem E. Ł. Krinow, dokonali masowych 
badań zdolności spektralnego odbicia promieni różnych roślin 
i w różnych warunkach. Otrzymali oni następujące wyniki: 
w promieniach fioletowych i błękitnych (400 m p. ) roślinność 
<Odbija od 3% do 5% promieni. Dla długości fali od 700 m p. 
'trawa łąk, młode liście lasu odbijają do 80% promieni. Aby siQ 
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przekonać, czy morza na Marsie są obszarami pokrytymi świeżą 
roślinnością, zawierającą chlorofil, wystarczy wykonać zdjęcia 
w promieniach podczerwonych. Jeśli są one roślinnością, to po
winien wystąpić efekt Wooda i ciemne obszary powinny wyjść 
jako białe, a w każdym razie bardziej jasne, niż piaszczysta 
powierzchnia kontynentów. Badania takie nie dały jednak po
zytywnych wyników. Ewentualna roślinność na Marsie widocz
nie silnie pochłania długofalowe części widma i wykazuje 
wskutek tego zabarwienie niebieskawę. Podobne zjawisko, jak 

- zauważył Tichow, obserwuje się i u ziemskich roślin rosną
cych w surowym klimacie wysokich gór i w Arktyce. Fachła
nianie czerwonej części widma, niosącej znaczną część ciepła 
słonecznego, jest, zdaniem Tichowa, dowodem przystosowania 
się roślinności do surowego klimatu Marsa*). 

A. STRZAŁKOWSKI 

WIDMO CIĄGŁE GWIAZD 

Wiadomości ogólne 

Rozszczepienie światła białego na jego barwne składniki 
jest jednym z najpopularniejszych doświadczeń fizyki; co wię
cej, sama natura demonstruje nam to zjawisko w formie tę
czy zjawiającej się po deszczu na niebie. Wiemy więc zapewne 
dobrze, w jaki sposób otrzymać widmo światła, np. słonecz
nego: na drodze promieni świetlnych wystarczy umieścić pryz
mat, aby na umieszczonym poza nim ekranie otrzymać barwny 
pasek: widmo światła słonecznego. W ten sam sposób uzyskują 
też astronomowie widma gwiazd. Zależnie od tego, w którym 
miejscu umieścimy przy tym pryzmat na drodze promienia 
świetlnego w lunecie astronomicznej, otrzymujemy dwa typy 
narzędzi służących do obserwacji widm gwiazd: spektrometr 
szczelinowy, gdy pryzmat umieścimy przed płytą fotograficzną 
na drodze promienia skupionego już przez soczewkę obiektywu 
lunety lub pryzmat obiektywowy umiesczzony przed soczewką 
obiektywu. Oba te narzędzia mają swe zalety, mają i swe wady. 
Spektrometr szczelinowy wykonany zupełnie analogicznie jak 
spektrometr używany przez fizyków w pomiarach laboratoryj
nych (a więc posiadający szczelinę- stąd jego nazwa) pozwala 
na zastosowanie pryzmatów o dużej zdolności rozszczepiania, 
dzięki czemu otrzymane widmo gwiazdy jest silniej rozciągnięte 
i lepiej możemy zbadać jego strukturę, jednakże stosowany być 
może tylko do pojedynczych, najjaśniejszych gwiazd. Pryzmat 
obiektywowy daje ria tej samej płycie fotograficznej widma 

*) Por. Urania, t. XXI, str. 180. 
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wszystkich gwiazd znajdujących się w zasięgu lunety, jednak 
widma te są słabo rozciągnięte i nie dostrzegamy na nich bar
dziej subtelnych szczegółów. To, którym narzędziem będziemy 
się w danym wypadku posługiwać, zależy oczywiście od tematu 
naszej pracy: jeżeli badać mamy strukturę widm i chcemy 
otrzymać jak najwięcej szczegółów, to użyjemy spektrometru 
szczelinowego, gdy natomiast chodzi o prace o charakterze ma
sowym, statystycznym, gdzie mamy określić ogólny charakter 
widm możliwie największej ilości gwiazd bez wnikania w drob
niejsze szczegóły, wówczas zastosujemy pryzmat obiektywowy. 

Widma gwiazd jakiegokolwiek typu oglądane w spektrome
trze wyglądają jak barwne paski. Dziś w badaniach naukowych 
widm tych się już nie ogląda okiem, lecz się je fotografuje, 
otrzymując na kliszy fotograficznej ciemny pasek o różnym 
w różnych miejscach zaczernieniu. Jeżeli zastosujemy pryzmat 
o dostatecznie dużej zdolności rozszczepiającej, to stwierdzimy, 
że pasek ten zwany widmem ciągłym, nie jest wcale ciągły, 
lecz poprzerywany jest przez szereg linii ciemnych - w spek
trometrze wizualnym, jasnych - na płycie fotograficznej. Te 
ciemne linie nazywamy prążkami absorpcyjnymi. Swiatło o dłu
gośCiach fali odpowiadających tym prążkom zostało z widma 
ciągłego usunięte, zostało przy przejściu przez materię zaabsor
bowane. Niekiedy obok prążków absorpcyjnych zauważymy 
w widmie gwiazdy całe ciemne pasma, niekiedy dostrzegamy 
linie jasne, jaśniejsze od tła ciągłego, na którym występują, 
zwane prążkami emisyjnymi. Jeżeli rozszczepimy widmo bar
dzo silnie to zauważymy, że prążki posiadają na ogół pewną 
strukturę niedostrzegalną uprzednio przy słabym rozszczepie
niu: linie, wydające się poprzednio bardzo ostre, nie są już 
teraz tak ostrymi, lecz są na brzegach rozmyte przechodząc 
w sposób ciągły w widmo ciągłe. Przy znacznym rozszczepieniu 
zobaczymy ogromne ilości tych linii, w widmie Słońca można 
ich naliczyć ponad 20 000. 

Odkąd tylko zaczęto badać widma gwiazd, stwierdzono wy
stępowanie w nich pewnych prawidłowości: pewne linie poja
wiały się w widmach różnych gwiazd w tych samych dokładnie 
miejscach; dla jednych gwiazd linie te były mniej, dla innych 
bardziej ciemne. Pierwszym krokiem we wszystkich przyrod
niczych badaniach naukowych musi być wprowadzenie pew
nego ładu w zebranym materiale obserwacyjnym1 uporządko
wanie czy sklasyfikowanie znanych faktów, aby wyłowić z tego 
materiału występujące w nim prawidłowości i następnie zinter
pretować je. Tak też musiało być i w wypadku badań widm 
gwiazd. Tej ogromnej pracy sklasyfikowania widm gwiazd 
podjęło się na początku bieżącego stulecia Obserwatorium Har
wardzkie, a główny ciężar pracy wykonała jedna z pracowni-
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Rys. l. Harwardzka klasyfikacja widm gwiazd. Na zdjęciach widać: 
wyraźnie zanikanie pewnych linii widmowych i pojawianie się innych_ 

w miarę przechodzenia od jednej klasy widmowej do następnej. 

czek tego obserwatorium, A. J. C a n n o n. Na zdjęciach widm 
wykonanych przy pomocy lunety z pryzmatem obiektywowym 
przeglądnęła ona z górą 200 000 widm gwiazd, które uszerego
wała w grupach, tzw. typach widmowych, według występują
cych w nich prawidłowości. Tak powstała słynna klasyfikacja 
harwardzka, stanowiąca podstawę wszelkich badań astrofizycz
nych (rys. 1). Od jednego typu widmowego do następnego prze
chodzimy przy tym według narastania, względnie malenia na
tężenia pewnych prążków absorpcyjnych. Poszczególne typy 
otrzymały tu oznaczenia literowe: 

O B A F G K M, 
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w obrębie zaś tego samego typu dla odróżnienia jeszcze subtel
niejszego zastosowano numerację od O do 9. Tak np. gwiazda 
typu A8 ma widmo bardziej zbliżone do widma następnej kla
sy F, niż gwiazda typu A2. Dziś klasyfikacja ta już nie wy
~tarcza i dla oznaczenia dalszych subtelności występujących 
w widmach dołącza się jeszcze pewne litery (kontur linii, wy
stępowanie linii emisyjnych itp.). 

Jeżeli oglądniemy bliżej kliszę z widmem gwiazdy, to stwier
dzimy, że widmo ciągłe nie jest paskiem o jednakowym w każ
dym miejscu zaczernieniu, lecz że w pewnych miejscach za
czernienie to jest większe, w innych zaś mniejsze. Jeżeli zba
damy widma ciągłe różnych gwiazd pod względem rozkładu 
natężenia, to stwierdzimy tu również występowanie pewnych 
prawidłowości. Miejsca, w których zaczernienie jest najwięk
sze, występują w pewnych grupach gwiazd w tych samych 
częściach widma, co więcej, stwierdzamy, że te prawidłowości 
w widmie ciągłym idą w parze ze stwierdzonymi przez nas 
prawidłowościami widma prążkowego, że na ogół w tych sa
mych typach widmowych maksimum natężenia widma cią
głego występuje w tych samych miejscach. Odkrycie to pozwo
liło - jak zobaczymy później - zinterpretować naukowo kla
syfikację widmową i wyciągnąć wiele wniosków odnośnie bu
dowy i warunków fizycznych w atmosferach gwiazd. 

Widmo ciągłe 

Zajmijmy się najpierw nieco bliżej widmem ciągłym 
gwiazdy, stanowiącym podkład, na którym występują ciemne 
prążki absorpcyjne. Je żeli na płycie fotograficznej zmierzymy 
zaczernienia w różnych miejscach widma ciągłego, to da nam 
to rozkład natężenia przypadający na różne długości fali. Nie 
należy myśleć, że to takie proste. Przecież widmo ciągłe po
przerywane jest prążkami absorpcyjnymi i trzeba dobrze wy
bierać miejsca, w których mierzymy zaczernienie, aby nie obej
mowały linii absorpcyjnych, lecz oddawały rzeczywisty rozkład 
natężeń w samym tylko widmie ciągłym. 

Występowanie maksimów natężenia w określonych miej
scach widm należy w jakiś sposób wytłumaczyć. W tym celu 
sięgniemy do wiadomości uzyskanych już dawno przez fizyków 
z ich prac nad promieniowaniem ciał dokonanych w laborato
rium. Z życia codziennego wiemy, że świecą, czyli wysyłają 
promieniowanie ciała posiadające wysoką temperaturę: świeci 
rozżarzony drucik żarówki, węgiel palący się w piecu, stal wy
lewająca się z pieca hutniczego, a nawet "świeci" rozgrzane 
żelazko, chociaż światła tego już nie dostrzegamy, bo wysyła 
ono fale o długościach, na które oko ludzkie nie jest już czułe, 
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leżące w widmie poza czerwienią. Wiemy także, że barwa świa
tła wysyłanego przez świecące ciała zależy od ich temperatury, 
że zmienia się od barwy czerwonej palącego się w niskiej sto
sunkowo temperaturze papierosa, do białej niemal barwy sto
pionej w piecu hutniczym stali. Te znane nam dobrze z życia 
fakty ujęli fizycy w formę ścisłych praw. Jak to często robi 
się w nauce, prawa te zostały wyprowadzone nie dla ciał rze
czywistych, lecz przy pewnych upraszczających założeniach dla 
ciał idealnych, tzw. ciał doskonale czarnych, pochłaniających 
całkowicie padające na nie promieniowanie. Ciała rzeczywiście 
w przyrodzie występujące mogą mniej lub więcej zbliżać się 
do tego idealnego ciała doskonale czarnego. Jeżeli zbadamy roz
kład natężeń w widmie światła wysyłanego przez ciało dosko
nale czarne ogrzane do pewnej temperatury i wykreślimy na
tf(::enia w zależności od długości fali, otrzymamy krzywe przed
stawione dla różnych temperatur na rys. 2. Krzywe te noszą 
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Rys. 2. Krzywe Plancka po
dające rozkład natężeń w wi
dmie ciała doskonale czarnego 
przy różnych temperaturach . 
Im temperatura wyższa , tym 
większa jest powierzchnia ob
jęta przez krzywą , czyli tym 
większa jest całkowita wypro
mieniowana energia i tym 
bardzie.i w kierunku fal krót
szych przesuwa się maksimum 

krzywej. 

nazwę "krzywych Plancka" od nazwiska fizyka niemieckiego 
Maxa P l a n ck a, który pierwszy podał teorię wyjaśniającą 
to zjawisko i przy tej okazji wypowiedział po raz pierwszy 
zasadniczy postulat teorii kwantów, z którą jeszcze nieraz 
w czasie naszych rozważań się zetkniemy. Jeżeli oglądniemy 
sobie dobrze krzywe przedstawione na rys. 2, będziemy mogli 
wyciągnąć stąd pewne wnioski, nie uciekając się nawet do żad
nych rachunków, ani nie zaznajamiając się bliżej z teorią. 
Stwierdzimy przede wszystkim, że długość fali, przy której wy-
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stępuje najwyższe natężenie wysyłanego promieniowania, za
leży od temperatury; im wyższa jest temperatura ciała promie
nit:tjącego, tym bardziej maksimum to przesuwa się w kie
runku fal krótszych. Prawo to już przed Planckiem wypowie
dział inny fizyk, W i e n : długość fali, przy której występuje 
największe natężenie w widmie, jest odwrotnie proporcjonalna 
do temperatury. Znamy już to prawo z życia codziennego: pa
pieros palący się w niskiej temperaturze wysyła światło czer
wone o większej długości fali niż stal, stopiona w znacznie 
wyższej temperaturze. Drugie jeszcze prawo odczytać możemy 
z naszych wykresów. Widzimy mianowicie, że im niższa jest 
temperatura, tym niżej przebiegają nasze krzywe, tym mniej
sza jest powierzchnia zawarta między nimi a osią długości fali. 
Ponieważ natężenie promieniowania mierzymy w jednostkach 
energii, zatem powierzchnia ta podaje nam całkowitą energię 
wysyłaną przez promieniujące ciało. Otrzymaliśmy więc drugie 
prawo, tzw. "prawo Stefana - Boltzmana", które, w ścisłym 
ujęciu, mówi, że całkowita energia wypromieniowana przez 
ciało jest proporcjonalna do czwartej potęgi temperatury. 

Postaramy się teraz prawa te zastosować do gwiazd. Jak 
już powiedzieliśmy, ściśle prawa te stosować mozna tylko do 
ciała doskonale czarnego, gwiazdy jednak, jak to pokazały ba
dania, możemy z dość dużym przybliżeniem traktować jak ciała 
doskonale czarne. Cóż więc daje nam zastosowanie tych praw? 
Na podstawie tego, co powiedzieliśmy dotychczas, nie trudno 
będzie odpowiedzieć na to pytanie. Ponieważ wypromieniowa
nie ciała zależy tylko od jego temperatury, zatem prawa te 
pozwolą nam określić temperatury gwiazd, będą naszym ter
mometrem w badaniach astrofizycznych. Zależnie od tego, któ
rym z praw będziemy się przy tym posługiwać, otrzymamy 
różne definicje temperatury. Jeżeli rozkład natężenia w widmie 
gwiazdy porównamy z rozkładem natężeń w widmie ciała do
skonale czarnego, obliczonym z prawa Plancka, to tak okre
śloną temperaturę nazywać będziemy temperaturą "barwną" 
gwiazdy. Jeżeli natomiast będziemy porównywać całkowitą 
energię wysyłaną przez jednostkę powierzchni gwiazdy- mu
simy w tym celu znać jej średnicę i odległość - z energią wy
syłaną przez jednostkę powierzchni ciała doskonale czarnego, 
to otrzymamy tzw. temperaturę "efektywną". 

Promieniowanie powstające w głębszych warstwach gwiazdy 
dociera do nas po przejściu przez warstwy bardziej zewnętrzne, 
w których ulega częściowej absorpcji. Znajomość tej absorpcji 
jest dla nas niezwykle ważna, pozwala bowiem wyciągnąć 
wnioski z jednej strony co do budowy atmosfer gwiazd, z dru
giej - co do stanu tworzącej je materii. Zapoznajmy się naj
pierw nieco bliżej z samym mechanizmem absorpcji. Musimy 
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przy tym sięgnąć znowu do danych dostarczonych nam przez 
fizykę. Przede wszystkim musimy się zapoznać ze strukturą 
składników materii odpowiedzialnych za absorpcję, czyli ato
mów. Atom składa się - jak wiemy - z dodatnio naładowa
nego ciężkiego jądra i okrążających go po torach kołowych 
lub eliptycznych ujemnych elektronów, stanowi więc coś w ro
dzaju mikroskopowego układu planetarnego. Prawa jednak rzą
dzące ruchem elektronów w atomie są inne od praw klasycz
nych, rządzących ruchem planet w naszym makroskopowym 
układzie słonecznym. Podczas, gdy planeta poruszać się może 
dokoła Słońca po zupełnie dowolnej elipsie, elektron okrążać 
może jądro tylko po pewnych określonych torach stacjonar
nych, tzw. torach skwantowanych, o ściśle określonym promie
niu (lub półosi wielkiej w wypadku torów eliptycznych). 

Jeszcze pod innym względem zawodzi fizyka klasyczna 
w odniesieniu do atomu. Ujemnie naładowany elektron, poru
szający się dokoła jądra, powinien - według klasycznej elek
trodynamiki - wypromieniowywać energię w postaci fali elek
tromagnetycznej, przy czym jego energia kinetyczna powinna 
stale maleć. Doprowadziłoby to w końcu do całkowitego wy
czerpania energi i "upadku" elektronu na jądro, tak, że atom 
nie mógłby być układem stabilnym. Według teorii kwantów 
natomiast, elektron poruszający się po stacjonarnej, skwanto
wanej orbicie, określonej przez postulaty kwantowe, wypowie
dziane po raz pierwszy przed 29 laty przez duńskiego fizyka 
Nielsa B o h r a, nie wypromieniowuje żadnej energii. Wypro
mieniowanie nastąpić może dopiero przy przeskoku elektronu 
z jednej orbity stacjonarnej na inną, odpowiadającą niższej 
energii elektronu. Przy przeskoku takim wypromieniowana zo
staje energia równa różnicy energii elektronu na orbitach, po
między którymi nastąpił przeskok. Poszczególnym orbitom 
skwantowanym odpowiadają ściśle określone wartości energii 
elektronu. Możemy to przedstawić schematycznie na wy
kresie, kreśląc szereg linii równoległych w odległościach odpo
wiadających różnicom energii elektronu na poszczególnych or
bitach (rys. 3). Widzimy, że energie te dążą do pewnej energii 
granicznej Eo, potrzebnej do oderwania od atomu elektronu 
znajdującego się na orbicie najniższej. Ta wartość energii nosi 
nazwę "energii jonizacji". Na podstawie tego wykresu możemy 
teraz zbadać możliwości absorpcji promieniowania przez atom. 
Absorpcja polegać będzie na tym, że energia padającego na 
atom promieniowania zostaje przez elektron pochłonięta, dzięki 
czemu powiększa się jego energia i na wykresie naszym prze
suniemy się w górę. Istnieją przy tym różne możliwości. Elek
tron znajdujący się na orbicie n zaabsorbować może np. ener
gię mniejszą od różnicy energii jonizacji E0 i energii odpowia-



URANIA 147 

dającej orbicie n i przeskoczyć np. na orbitę m. W ten sposób 
może być zaabsorbowana tylko ściśle określona wartość energii, 
ponieważ przeskok elektronu odbywać się może tylko między 
orbitami skwantowanymi. Gdy elektron zaabsorbuje wartość 

Rys. 3. Schematyczne przed
stawienie poziomów energe
tycznych elektronu w atomie. 
Odległości poszczególnych linii 
poziomych od linii O odpowia- m ---y---f------E m 

dają energiom elektronu na 
różnych orbitach skwantowa-
nych. Przeskokowi elektronu 
między dwiema orbi tarni skwan
towanymi (n i m) oznaczone
mu strzałką l odpowiada ab-
sorpcja światła o określonej n 
długości fali, przeskokom ozna
<ezonym strzałkami 2 i 3 ab-

sorpcja ciągła. 

1 

----L--....1....-----En 

------------------0 
energii większą od rozmcy E0 - En, wówczas zostanie całko
wicie od atomu oderwany i może przyjmować zupełnie dowolne 
wartości energii. W trzecim wreszcie wypadku absorpcji energii 
przez elektron swobodny, nie związany z atomem, zaabsorbo
wana może być każda dowolna energia. Mówiliśmy dotychczas 
-o energiach absorbowanego promieniowania, zastanówmy się 
teraz, w jaki sposób absorpcja ujawni się w widmie. Według 
teorii wysuniętej po raz pierwszy przez Plancka właśnie 
w związku z promieniowaniem ciała doskonale czarnego, ener
gia - podobnie jak materia - posiada budowę ziarnistą, tzn. 
występować może tylko jako wielokrotność pewnej energii 
najmniejszej, tzw. kwantu energii. Wielkość tego kwantu nie 
jest przy tym wielkością stałą, lecz zależy od częstości promie
niowania, jest mianowicie do częstości tej proporcjonalną. Stałą 
proporcjonalności, będącą jedną z podstawowych stałych przy-
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rody, nazwano ku czci Maxa Plancka "stałą Plancka". W jed
nym procesie absorpcji może być pochłonięty jeden tylko kwant 
światła, a więc z widma może być usunięte światło o pewnej 
tylko długości fali. Jeżeli procesem tym będzie przeskok elek
tronu mędzy skwantowanymi orbitami, wówczas zaabsorbo
wana zostanie śliśle określona długość fali i w widmie otrzymamy 
ciemny krążek absorpcyjny. W wypadku procesu drugiego typu 
może być pochłonięte światło o długości fali odpowiadającej 
energii większej od różnicy energii jonizacji i energii elektronu 
na danej orbicie, w trzecim wreszcie przypadku absorpcji przez. 
elektrony nie związane z atomem, pochłonięta może być każda 
dowolna długość fali. Ponieważ w zbiorowisku atomów poszcze
gólne atomy absorbować mogą w tych dwu ostatnich proce
sach światło o dowolnej długości fali, procesy te prowadzić 
będą do absorpcji ciągłej. 

Pierwszym typem absorpcji prowadzącym do powstawania 
prążków absorpcyjnych zajmiemy się dokładniej w następnym 
rozdziale. Tutaj chodzić nam będzie tylko o absorpcję ciągłą. 
powstającą w procesach dwu pozostałych typów. Jak wyka
zały rachunki, większe znaczenie w wypadku gwiazd, a szcze
gólnie Słońca, mieć może tylko absorpcja typu drugiego, przy 
której elektron przechodzi ze stanu skwantowanego w stan swo
bodny, nie związany z atomem. Aby teoretycznie odtworzyć 
wartości absorpcji otrzymane z obserwacji, należy poczynić 
pewne założenia co do składu chemicznego atmosfer gwiazd. 
Ważny jest tu przede wszystkim stosunek zawartości w atmo
sferze niemetali, a więc głównie wodoru, do zawartości metali. 
które w porównaniu z wodorem posiadają niski potencjał joni
zacyjny, łatwiej więc mogą absorbować promieniowanie. Aby 
otrzymać teoretycznie obserwowaną wartość spółczynnika ab · 
sorpcji w atmosferach gwiazd należałoby przypuścić dużą za
wartość w nich metali. Dla Słońca na przykład należałoby przy
jąć, że tylko około 1)1 jego atmosfery złożona jest z wodoru, 
podczas gdy 2/3 składa się z atomów metali. Z ' łożenie taki 
prowadzi jednak do sprzeczności z innymi posiadanymi przez. 
nas wiadomościami. Przy tak dużej bowiem zawartości me
tali natężenie odpowiadających im prążków absorpcyjnych po
winno być znacznie większe od rzeczywiście obserwowanego. 
Przez dłuższy czas zagadnienie to stanowiło jedną z nierozwią
zanych zagadek astrofizyki. Niedawno dopiero R. W i l d t 
znalazł jego rozwiązanie przyjmując istnienie w atmosferze 
Słońca ujemnego jonu wodorowego. Ilość elektronów okrąża
jących jądro neutralnego elektrycznie atomu musi być tak 
duża, aby ich ujemny ładunek całkowicie kompensował dodatni 
ładunek iądra. Oderwanie jednego z elektronów powoduje, że 
atom, jako całość, przestaje być elektrycznie neutralny, lecz. 
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posiada ładunek dodatni czyli, jak mówimy, zamienia się na 
jon dodatni. Podobnie doczepienie do atomu jednego "nadpro
gramowego" elektronu prowadzi do utworzenia jonu ujemnego . 
.Jakkolwiek ujemny jon wodorowy nie był znany dotychczas 
na Ziemi, to jednak na podstawie rozważań teoretycznych 
można było przewidzieć jego ogólne własności. Doczepiony do 
atomu wodoru dodatkowy elektron jest nadzwyczaj słabo z ato
mem związany, łatwo przechodzi do stanu swobodnego absor
bując przy tym kwant energii. Wprowadzenie ujemnego jonu 
wodorowego do teorii absorpcji przez atmosferę Słońca rozwią
zało całkowicie naszą zagadkę. Zawartość w atmosferze me
tali zredukowała się przy tym znacznie, tak, że nie otrzymu
jemy już sprzeczności z widmem liniowym. Do wyjaśnienia 
wielkości absorpcji wystarczy przy tym przyjąć, że stosunkowo 
bardzo mała ilość atomów wodoru występuje w atmosferze 
Słońca w postaci jonów ujemnych. Jeszcze raz więc astro
nom- podobnie jak w wypadku odkrycia helu na Słońcu
wyprzedził fizyków w odkryciu nowego zjawiska. 

l( R ONIKA 

Powrót komety periodycznej Kopffa 

W obserwatorium Lic.ka na Mount Harnilton odkrył M. J c f f er s 
w dniu 12. IV. 1951 periodyczną kometę Kopffa , która powraca do nas 
:po 6-letniej nieobecności (Urania, t. XXII, str. 57). Pojawiła się na tle 
gwiazdozbioru Kruka jako bardzo słabo świecący obiekt o jasności 18m. 
Na razie nic wykazuje ani jądra ani warkocza. Ma wygląd mglistej 
tarczy. Odskok od efemerydy obliczonej w oparciu o rachunki prof. 
F. Kęp i ń ski e g o jest bardzo mały. Kometa ta przynależy do "ro
dziny" komet periodycznych planety Jowisza. Okres jej obiegu dokoła 
Słońca liczy 6.596 lat. Kometa została odkryta w r. 1906. Obecnie zbliża 
się do Słol'! ca, koło którego przesunie się w polowie października b. r. 
Jako piąta tegoroczna kometa otrzymała oznaczenie 1951 e. J. G. 

Nowa kometa 

W Obserwatorium na Skalnate Pleso (Czechosłowacja) odkryta została 
-dnia 24 kwietnia 1951 r. przez L. K re s {t k a nowa kometa. W chwili 
<>dkrycia była ona 10 wielkości gwiazdowej i znajdowała się w gwiazdo
zbiorze Raka (Cancer). Kometa ta otrzymała w literaturze astronomicznej 
oznaczenie 1951 f, jako szósta z kolei dostrze~ona w tym roku. W Polsce 
kometa Kresaka była fotografowana 26 kwietnia b. r. w Obserwatorium 
Krakowskim i Poznańskim. Do dnia 8 maja b. r. zostały policwne już 
i ogłoszone dwie orbity i podane dwie efemerydy. Według obu kometa 
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przeszła przez periheliurn 9-go maja. Dr L. E. C u n n i n g h a m .podał 

orbitę eliptyczną, zaś odkrywca L. Kresak paraboliczną. Obaj przy
puszczają, że kometa 1951 f jest identyczna z kometą periodyczną Tuttle 
(1858 III) - Giacobini (1907 III). Kometa Tuttle- Giacobini była ostatnio 
obserwowana w 1907 roku. W spisie komet periodycznych w Sprawozda
niach Międzynarodowej Unii Astronomicznej, t. VII, kmneta ta figuruje 
z prawdopodobnym okresem 5 lat. A. Sz. 

Osiągnięcia astronomii radzieckiej w dziedzinie badań Słońca 

Urządzane co pewien czas konferencje astronomów sowieckich dają 
szczegółowy obraz prac i zdobyczy naukowych w różnych działach 

astronomii. 
W ostatniej Wszechzwiązkowej Konferencji Akad. Nauk. Z. S. R. R. 

dla badań Słońca, która odbyła się w Leningradzie, a z której obszerne 
sprawozdanie podajemy poniżej , wzięło udział 140 astronomów, geofi
zyków i przedstawicieli pokrewnych specjalności, członków 36 nauko
wych zakładów Z. S. R. R. Wygłoszono 34 naukowe referaty, oprócz. 
referatów sprawozdawczych o pracach Komisji i sprawozdań oddziel
nych obserwatoriów z sieci służby Słońca. 

W ciągu trzech lat od ostatniej konferencji Komisja dla badań Słońca 
dokonała ważnej pracy i ma szereg doniosłych osiągnięć. Zlikwidowano 
w zupełności wywołane wojną opóźnianie publikacji rocznych wszech
związkowych katalogów słonecznej działalności. Rozpoczęto techniczne 
zaopatrzenie obserwatoriów sieci służby Słońca w nowe przyrządy jed
n~litego typu i najnowszej konstrucji. Po dłuższej przerwie wznowionJ 
w r . 1949 wydawanie Biuletynu Komisji dla badań Słońca, jedynego 
w Z. S. R. R. i w całym świecie, specjalnego drukowanego organu dla 
fizyki Słońca i geofizyki. Wypracowano szereg instrukcyj dla obser
wacyj Słońca. Prezydium Komisji ułożyło projekt generalnego planu 
sowieckich badań fizyki Słońca. 

Przegląd osiągnięć na polu fizyki Słońca w ostatnich latach dał 

w swym referacie W. A. K rat. Badawczą pracę o Słońcu prowadzi 
się w Sowieckim Związku bardzo intensywnie. Jej organizacja odzna
cza się planowością i zbiorowym ujmowaniem problemów. Pokonując 
szybko tr1!dności, wywołane wojną, sowiecka fizyka Słońca wchodzi 
na pierwsze miejsce w świecie. Sowieccy teoretycy wykonali szereg 
cennych badań. Wprowadzono do badań nowe przyrządy oryginalnej 
konstrukcji. Wykryto nowe ważne prawidłowości statystyczne, umożli
wiające przewidywanie słonecznej aktywności i związanych z nią zja
wisk geofizycznych. 

A. G. M a s e w i c z o w a wygłosiła referat o ewolucji Słońca na 
podstawie teorii o wewnętrznej budowie gwiazd z jądrowymi reakcja
mi jako źródłem energii i z uwzględnieniem ubytku masy w następstwie 
korpuskularnego promieniowania. Wyrzucanie materii z powierzchni 
Słońca było na początku bardzo intensywne. W ciągu ostatnich 3 mi-
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liardów lat proces ten odbywał się już tak wolno, że Słońce zostawało 

praktycznie niezmienione. W dalszym ciągu będzie Słońce jeszcze przez 
liczne miliardy lat pozostawać w widmowej klasie G. Referat ten wy
wołał bardzo ożywioną dyskusję. 

S. B. P i ki e l n i er uważa koronę Słońca jako utwór quasistacjo
narny, zaniedbując zachodzące w koronie fluktuacje gęstości i tem
peratury. Znajduje on, że odrywanie się, "parowanie" szybkich czą

stek sprowadza koronę do stanu statycznego pod względem termicznym ; 
strata masy korony nie jest tak wielka, żeby można było przypisać 

temu procesowi kosmologiczne znaczenie. 
I. S. S z k ł o w s k i j w wykładzie o chemicznym składzie korony 

słonecznej podał wyniki obliczeń dokonanych na podstawie zbudowanej 
przez siebie teorii jonizacji i zaburzeń w koronie. Stosunek koncen
tracji wodoru i żelaza w koronie na różnych wysokościach i w różnych 

epokach okazuje się · stały i takiego rzędu, jak dla warstwy odwra
cającej. W drugim swym wykładzie referat podał ciekawe wyniki, które 
otrzymał przy obliczeniu natężenia ultrafioletowego !promieniowania 
słonecznej korony i chromosfery, wychodząc z danych o jonizacji w at
mosferze ziemskiej. 

A. F. Bogorodskij, N. A Chinkułowa i M. J. Szerman 
podali przegląd zagadnień o średnim rozkładzie gęstości elektronowej 
w koronie słonecznej. W dyskusji podkreślono dużą wartość tej pracy 
pod względem metodycznym. 

E. J. B o g u s ł a w s k a podała wyniki swych długoletnich badań bu
dowy korony słonecznej . Typowe kształty poszczególnych składowych 
korony są związane z tworami na powierzchni Słońca. Ogólny wy

gląd korony i jego zmienność w zależności od fazy 11-letniego okresu 
słonecznej działalności zależy od rozkładu protuberancyj na powierzchni 
Słońca. 

A. B. S i e w i er n y zademonstrował podczas swego referatu pierw
szy radziecki film obrazujący ruch protuberancyj; zdjęcia były doko
nane przez interferencyjno-polaryzacyjny filtr świetlny. Badanie fo
tometryczne otrzymanych zdjęć pozwoliłoby wykryć związek położenia 
zaburzeń w protuberancjach z prędkością ich ruchu. 

A. I. L e b i e d i n ski j i Ł. E. G u re w i c z w referacie o teorii 
chromosfery podkreślili, że dolna część chromosfery znajduje się w me
chanicznej równowadze, a górna część w stanie turbulentnym, który 
się tworzy pod działaniem sił elektromagnetycznych, uwarunkowanych 
granulacją fotosfery. 

I. S. Szkło w ski j w referacie o jonizacji chromosfery i protu
berancyj i rozkładzie gęstości w chromosferze wykazał, że otrzymane 
spektroskopicznie anormalnie małe gradienty wodoru i helu w chro
mosferze świadczą . o wzroście stopnia jonizacji tych elementów z wy
sokością, a nie o rzeczywiście małych gradientach gęstości materii. 
Te ostanie określają się za pomocą gradientu gęstości metali, ponieważ 
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wszystkie pierwiastki w chromosferze i protuberancjach są całkowicie 
wymieszane. 

W. A. Kra t w wykładzie "0 teorii chromosfery" dochodzi także 

do wniosku o niezmienności chemicznego składu z wysokością w atmo
sferze słonecznej. W dolnej warstwie chromosfery istnieje inwersja tem
peratury, wytwarzana przez zanikanic chromosferycznych wybuchów 
i "tarcie magnetyczne" wywołane poruszaniem się mas zjonizowanego 
gazu w polu magnetycznym. 

A. B. S i e w i e r n y j i E. R. M i s t i e l omówili spektrofotome
tryczne badania chromosferycznych wybuchów. dając teoretyczne wy
jaśnienie otrzymanych wyników. W dyskusji nad tym referatem pod
kreślono, że praca ta pod względem ścisłości pomiarów i głębokości ana
lizy wyników, przedstawia wzór astrofizycznych badań. 

Następny cykl wykładów dotyczył statystycznych badań słonecznej 

aktywności. 

M. S. E i g e n s o n i I. A. P rok o f i c w podali nowy wskaźnik 
słonecznej aktywności: średnią długość trwania grup plam słonecznych. 
Szereg zjawisk geofizycznych jest silniej zwią7any ze wskaźnikiem dłu
gości trwania grup, niż z liczbami wzgl0.dnymi plam słonecznych. 

S. K. W s i e c h s w i a t ski j mówił o tak zwanej rocznej wariacji 
słonecznej aktywności. Efekt jest znaczny i wymaga dalszych badań 
dla swego potwierdzenia i objaśnienia. 

B. N. G i m m i c l f a r b w wykładzie .,0 magnetycznych polath 
plam słonecznych" wykazał, ±c natężenie magnetycznego pola w pla
mach słonecznych przedstawia samo niezależny wskaźnik słoneczne.) 

llktywności, nic określający się jednoznacznic za pomocą powierzchni 
plam. Zależność między magnetycznym natężeniem i powierzchnią plam 
jest odbiciem tego faktu, że każdy z tych dwu wskaźników ma w zu
pełności określony bieg w rozwoju grupy i że ich ~umarycznc cha
·rakterystyki dla każdej grupy fą związane między sobą. 

A. I. O l dał przegląd istniejących metod przepowiadania aktyw
ności słonecznej. Sam opracował metodę, na podstawie której podał 

przepowiednię słonecznej działalności na koniec obecnego cyklu i na 
następny 11-letni cykl. 

Podobną przepowiednię na następny okres podali według innej me
tody P. P. P re d t i e c z c n s k i j i B. C. G u r c w i c z o w a. W czasie 
dyskusji M. S. Eigenson podkreślił, że publikowane dotychczas przepo
wiednie słonecznej aktywności mają doświadczalny charakter i najle
pszą kontrolą ich uzasadnienia będzie ich sprawdzenie się. 

Duży rozdział w pracach konferencji stanowiły wykłady o wpły

wie słonecznej aktywności na układ słoneczny i ziemską atmosferę. 

B. M. Rubasze w wygło~ił przeglądowy referat o wpływie ak
tywności słonecznej na atmosfery planet. Ta aktywność może wywołać 
w atmosferach planet zjawiska, które dadzą się wykryć ze zmian cał
kowitej jasności planety, z ruchu i zmiany barwy szczegółów na jej 
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powierzchni, z przesum~c pasów chmur i zmian ich szerokości, z da
nych spektrofotometrycznych itp. 

O. W. D o b r o w o l ski j w swym referacie "Jasność komet ak-
tywność słoneczna" podał statystyczne uzasadnienie zależności liczby 
odkrywanych komet od fazy U-letniego okresu słonecznej aktywności. 

Dla szeregu komet udało się wyśledzić związek oddzielnych nagłych 
'Zwiększeń się jasności komet z oddzielnymi wybuchami słonecznej ak
tywności. 

I. S. A s t a p o w i c z zakomunikował w swym referacie, że szereg 
fizycznych zjawisk zachodzących przy przelocie meteorów, a także wy
sokość ich zapalania się i długość drogi w atmosferze, wykazuje niewą
tpliwy :t.wiązek ze słoneczną aktywności1. Ow związek wskazuje na 
zmiany stanu termicznego w obszarze lotu meteorów zależne od zmian 
słonecznej aktywności. Fakt ten potwierdzają także obserwacje zmierz 
ch u dokonane przez N. M. S z t a u d e g o. 

A. I. O l wykazał bezpodstawność nowej próby amerykańskich 

uczonych W o o l f a i N i c o l s o n a wskrzeszenia "ultrafioletowej" te
-orii burz magnetycznych. Fakty obserwacyjne świadczą o korpusku
larnej naturze słonecznego czynnika, wywołującego geomagnetyczne 
zaburzenia i nie zgadzają się z hipotezą o jego promienistej naturze. 

Ł. A. W i t i e l s potwierdził realność związku ilości opadów ze sło

neczną aktywnością. B. S. G u re w i c z o w a wykazała istnienie dwu 
typów posuchy, związanych z ol<reślonymi fazami U-letniego okre3u 
słonecznej aktywności. W czasie dyskusji A. J. B i e z r u kowa po
dała, że katastrofalne susze zachodzą przeważnie w określonych fazach 
wiekowego okresu słonecznej aktywności. 

Zbierając wyniki dyskusji, dotyczące problemu Słońce- Ziemia, wy
raził przewodniczący M. S. Eigenson zadowolenie z wysokiego poziomu 
radzieckich badań w tej dziedzinie, wyprzedzających daleko zagraniczne 
prace i doprowadzających do ogólnego uznania znaczenia Czynników 
.astrofizycznych w meteorologii. 

(Astronomiczeskij Zurnal XXVII, 3. 1950). 
JR. 

Jeszcze o konferencji meteorytowej w Moskwie 

W numerze 1-3, 1950 Uranii zamieściliśmy notatkę o pierwszej kon
ferencji meteorytowej. Obcenie komitet meteprytowy Akademii Umie
jętności Z. S. R. R. opublikował w tomie VII "Mete()rytyki" obszerne 

prawozdanic z prac tej konferencji. Poniżej podajemy streszczenie z cie
·kawego referatu K P. S t a n i u k o w i c z a : .,Elementy fizycznej teorii 
meteorów i meteorytów tworzących kratery". Rezultaty jego pracy można 
ująć w kilku punktach. 

Większość drobnych meteorów, których masa nie przekracza kilku
dziesięciu, co najwyżej kilkuset gramów, wpadając do atmosfery ziem
skiej, rozżarza się silnie w miarę zbliżania się do powierzchni Ziemi 
na skutek stale zwiększającego się tarcia o powietrze. Meteor zmniejsza 
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swe rozmiary, maleje jego masa i w rezultacie już na wysokości 50 d<> 
80 km przestaje świecić. Nieco większe meteory, o masie nie mniejszei 
niż klkaset gramów, przenikają do niższych warstw atmosfery, gdzie, 
na ogół ulegają rozerwamu. Najcięższe odłamki rozerwanego meteorl.l 
padają na Ziemię. 

Padanie meteorytów na ziemię z resztą prędkości kosmicznej możliwe
iest tylko w tym przypadku, gdy ich masa początkowa, tzn. przed wej 
ściem w atmosferę ziemską, była rzędu kilkuset ton. W przeciwnym 
razie działanie hamujące atmosfery redukuje t<; prędkość do prędkości 
ciał spadających z wielkich wysokości. 

Meteoryty padające z niedużymi stosunkowo prędkościami tworzą. 

w miękkim gruncie niegłębokie wąskie leje, padając zaś na podłoże

~kaliste nie deformują go. Gdy prędkości uderzenia zwiększają się, rosną 
także średnice wytwarzanych lejów. Przy prędkościach rzędu kilkuset 
m/sek. obserwować można rozerwanie struktury, bądż meteorytu, bądź. 
też podłoża, co doprowadza do wyrzucenia odłamków z tworzącego się

leja- krateru. Olbrzymie meteoryty uderzając o powierzchnię Ziemi 
z prędkościami ponad 4- 5 km/sek wywołują silny wybuch, przy czym 
promień powstającego krateru wielokrotnie przewyższa jego głębokość. 
Materia meteorytu ulega przy tym całkowitej lub częściowej zamianie
w parę. Stąd też pochodzi fak1 , że w największych kraterach znajdu
jemy najmniej meteorytów. 

W przypadku gdy meteor rozrywa się w powietrzu niedaleko po
wierzchni Ziemi padające odłamki uderzają z różnymi prędkościami, two
rząc różnej wielkości leje i kratery, jak miało miejsce przy upadku 
Sichota-Alińskiego meteorytu. 

Bombardowanie przez meteoryty specjalnie silnie wpływa na aste
roidy i planety pozbawione atmosfery. Ciała te kruszą się i rozpadają 
z biegiem czasu. Przy zderzeniach meteory kruszą się i rozbijają wza
jemnie. Na przestrzeni między Ziemią a Słońcem żelazny meteor o masie-
30 g ((/) 2 cm) zostanie całkowicie rozbity w przeciągu 5-10 milio-
nów lat. A. St. 

L. Infeld o nowej teorii Einsteina 

Niedawno w Discovery ukazał się artykuł jednego z najbliższych. 

współpracowników Einsteina, prof. L. I n f e l d a*), wyjaśniający w spo
sób popularny znaczenie nowej teorii Einsteina. 

W roku 1905 ogłosił Einstein swą szczególną teorię względności wy
wołując przewrót w podstawowych pojęciach fizyki. W 10 lat później 
powstaje ogólna teoria wz15lędności : teoria pola grawitacyjnego. Od teg<> 
czasu pracuje Einstein nad dalszym uogólnieniem swej teorii, takim. 

*) Przebywający obecnie w Polsce L. Infeld odmówił powrotu d<> 
Kanady na zajmowane poprzednio przez siebie stanowisko profesora. 
Uniwersytetu w Toronto i pozostaje w Polsce jako profesor fizyki teore
tycznej Uniwersytetu Warszawskiego. 
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aby ujmując wspólnie zjawiska grawitacyjne elektromagnetyczne, 
obejmowala całokształt zjawisk występujących we wszechświecie. 

Teoria pola elektromagnetycznego - ogłoszona w ubiegłym stuleciu. 
przez C. M a x w e l l a - ujmowała zjawiska występujące w tej dzie
dzinie przy pomocy równań pomiędzy sześcioma wielkościami fizycz
nymi charakteryzującymi natężenie pola elektrycznego i magnetycznego_ 
Einstein w swej ogólnej teorii względności zwrócił uwagę na związek 
pomiędzy polem grawitacyjnym a polem "metrycznym" charakteryzują
cym geometrię w przestrzeni czterowymiarowej, ujmując występujące 
tu związki w postaci równań między 10 wielkościami określającymi te 
pola. Tak w jednej jak i w drugiej teorii obok pola występowała ma
teria: w polu elektromagnetycznym w postaci czą.srt:ek naładowanych 

wytwarzających pole i oddziaływujących z nim, w polu grawitacyjnym. 
w postaci mas grawitacyjnych, powodujących zakrzywienie przestrzeni 
czterowymiarowej. 

Takie ujęcie zagadnienia było z różnych względów - tak natury 
fizycznej jak i filozoficznej - niezadawalające. Z jednej bowiem strony 
teoria pola elektromagnetycznego była teorią czysto fizykalną, nie ma
jącą z geometrią przestrzeni nic wspólnego, podczas gdy teoria pola 
grawitacyjnego była teorią geometryczną, charakteryzującą zarazem 
geometrię przestrzeni, w której zjawiska występują, z drugiej strony 
w obu teoriach występowały wielkości charakteryzujące pole obok wiel
kości charakteryzujących zawartą w nim materię. Tak z fizycznego 
jak i z filozoficznego punktu widzenia bardziej zadawalającym byłoby, 
aby teoria opierała się na jednym tylko pojęciu: aby była czystą teorią 
pola. Nowa teoria znosić musi występujący tu podwójny dualizm: pola 
1 materii z jednej - a fizyki i geometrii z drugiej strony, a nadto 
winna obejmować zjawiska w możliwie najszerszej skali: od zjawisk 
mikroskopowych, zachodzących w układach atomowych, do makrosko
powych, jak ruchy planet, gwiazd, mgławic. 

Nowa teoria Einsteina jest czystą teorią pola; materia występuje 

w niej jako bardzo silne zagęszczenie pola w obszarze, w którym cząstka 
materii się znajduje. Ale teoria ta jest także teorią czysto geometryczną: 
sześć wielkości charakteryzujących pole elektromagnetyczne łączy z 10 
wielkościami charakteryzującymi pole grawitacyjne w 16 wielkości opi
sujących geometrię przestrzeni. Geometria ta nie jest ani Euklidesowa, 
ani Riemannowska, stanowi dalsze uogólnienie geometrii czasoprzes,trzeni. 
Równania pola określają tak geometrię jak i prawa fizyki panujące 
w naszym świecie. 

Nie wiadomo jeszcze obecnie, jak nowa teoria zmieni nasz pogląd 
na świat, nie wiadomo również, o ile pogłębi nasze pojmowanie praw 
przyrody. Prof. Infeld kończy swój artykuł słowami: "Prace Einsteina 
spotykały się zawsze początkowo ze sceptycyzmem, ponieważ geniusz 
jego wyprzedza jego pokolenie. Zdarzyło się to już dwukrotnie i może 

zdarzyć się ponownie". AS. 
(Według Discovery 11, 108 (1950)). 
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Periodyczne zmiany długości doby 
Wprowadzenie zegarów kwarcowych pozwoliło na znaczne powięk

szenie dokładności pomiarów czasu. Z obserwacji chodu tych zegarów 
w ciągu dłuższego okresu czasu możemy otrzymać formuł<; pozwala
jącą na przewidywanie ich poprawek dla dowolnej epoki. Okazało się 

jednak, że rzeczywista poprawka odbiega w pewnych okresach od 
przepowiedzianej, przy czym fluktuacje te zachodzą periodycznie. Na
suwa się tu wniosek, że fluktuacje te pochodz:) od periodycznych zmian 
w okresie obrotu Ziemi, a mianowicie, że 7..iemia doznaje na wiosnę 
opóźnienia a w jesieni przyspieszenia swego ruchu obrotowego. Wy
tłumaczeniem tego faktu mogłyby być sezonowe zmiany momentu bez
władności Ziemi spowodowane periodycznymi przemieszczeniami mas 
powietrza. Na podstawle obserwacji meteorologicznych wydaje się, że 

górna warstwa atmosfery na wysokości 78 km wznosi się na wiosnę 
o 8-9 km i opada o tę samą wartość jesienna. Brak jednak jeszcze 
dostatecznego materiału obserwacyjnego do wyciągania ostatecznych 
wniosków. 

(Według Nature 166, 684 (1950)) AS. 

Nowa m etoda obserwacji zmian jasności Słońca. 

Zmiany w jasności Słońca wykryć możemy, obserwując światło sło

neczne odbite od powierzchni planet. Obserwacje takie są jednak sil
nie zakłócane przez zmiany zachodzące w atmosferze Ziemi. F. E. 
Kam e n y podał ciekawą metodę obserwacji pozwalającą na elimi
nację tych zakłóceń. Obserwował on mianowicie przy pomocy fotome
tru fotoelektrycznego w ciągu trzech godzin Urana, a nast<;pnie w ciągu 
dalszych trzech godzin Neptuna. Ponieważ odległość Słońce- Neptun 
Ziemia jest prawie o trzy godziny światła większa od odległości Słońce
Uran-Ziemia, zmiany w jasności tych planet, pochodzące od zmian ja
sności Słońca, powinny wystąpić po upływie takiego samego czasu od 
początku obserwacji danej planety, podczas gdy dla zmian pochodzą
~ych od wahań przeźroczystości atmosfery ziemskiej nic będzie takiej 
korelacji. Nie otrzymano dotychczas żadnych zmian o okresie mniej
szym od 1h godziny i amplitudzie większej od 0,02m 

(Według Astronamical Journal, 55, 172 (1950)). AS. 

Z DYSKUSJI NAD POPULARYZACJĄ ASTRONOMII 

W dalszym ciągu zapoczątkowanej w Uranii, Nr 3·-4, 1951, dyskusji 
nad JlOpularyzacją astronomii podajemy dwa głosy naszych czytel
ników. 

P. Józef O d z i m e k, Baranów, członek naszego Towarzystwa, pisze : 
Moim zdaniem, "Urania" j<'.k i inne pisma tego pokroju są za mało 

spotykane zarówno w dużych jak i średnich miastach Polski. Nie mówię 
tu już o tych mHłych, gdyż w nich nie spotyka si<; ich wcale. Na pod-
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stawie mojego własnego doświadczenia stwierdzić mogę, że od roku 
1949 starałem się spotkać gdzieś "naocznie" pismo o tym charakterze, 
no i rezultat był taki, że go nie spotkałem, a powiedzieć muszę, że szu
kałem ich w Skarżysku, Kielcach i Starachowicach. Może miejscowości 
te są jeszcze za małe, by pisma astronomiczne do nich docierały? 
W każdym bądź razie nie są to miasteczka składające się z kilku ty
sięcy ludzi. - Czemu to przypisać? Nie wiem. Uważam, że gdyby "Ura
nia" mogła być miesięcznikiem, oraz gdyby jej ilość egzemplarzy po
większono :dziesięciokrotnie, sprawa popularyzacji uległaby radykal
nej zmianie. 

Ale pamiętajmy o jednej rzeczy, najwazme)szej: Przypomnijmy so
bie, w jaki sposób były zapowiadane inne nowopowstające czasopisma. 
O popularyzacji tymczasem pism typu "Uranii" w żadnym dzienniku 
nie można przeczytać. Nie dziwmy się przeto, że Polskę nazywają "kra
jem małych teleskopów", skoro nie troszczymy się dostatecznie o to, 
by spośród milionów wybrać budowniczych wielkich teleskopów! 

Weźmy np. radió -środek iście złoty do popularyzowania astronomil 
Ktoś powiedział, że "Astronomia to królowa nauk'' - warta jest więc 
aby znalazła miejsce w programach radiowych. Wygłoszenie raz na mie
siąc kilku słów to kropla w morzu! Raz czy dwa razy na tydzień po
piętnaście minut w godzinach wieczornych - i to całkowicie wystar
cza. Uważam, że przez tych kilkanaście minut przez radio można więcej 
nauczyć, niż by to zrobiły setki tomów. Rozmawiam z ludźmi na ten 
temat i widzę, jak każdy chętnie słucha takich wiadomości. Chodzi 
tu tylko o podejście do człowieka, chodzi o to, by nas zrozumiał. Nie 
mówię tu o wiadomościach, jak np. "Niebo w lutym'·, albo "Niebo 
w marcu". Ludzie, którzy nigdy me uczyli się astronomii, będą na 
niebo parzeć "jak sroka w kość". Tu potrzebne są wiadomości żywe, 
interesujące. Następna rzecz jaka wydaje mi się ważna, to organizo
wanie odczytów, ale nie tylko w Krakowie, czy Warszawie itp., ale 
w całej Polsce, a szczcgólme tam, gdzie szerokie masy młodzieży odi
zolowane są od naukowego świata. Wiem, że nie będą oni rozumieć 
zasad precesji i praw Kcplcra, ale to trudno. święci nie lepili od razu 
garnków! 

P. S t a n i sław Gę b a l & z Ja:1owa Lubelskiego, wypowiada na
stępujące uwagi: 

Najbaczniejszą uwagę należy zwroc1c na elementarny typ publi
kacji popularno-naukowych. Artykuły z tej grupy należy umieszczać 
w najpopularniejszych czasopismach i kalendarzach, aby docierały do 
ogółu społeczeństwa. Gdyby sprawa publikacji z tego działu wiedzy 
w pismach popularnych przedstawiała pewne trudności, chociażby ze 
względu na brak miejsca, można się ograniczyć do umieszczania da
nych z kalendarza astronomicznego podając przy tym proste i jasne 
wskazówki, co do odnajdywania danych planet, czy gwiazd na naszym 
niebie. Uważam, że zrealizowanie powyższego wniosku przyczyniłoby się 
w poważnej mierze do szerszej popularyzacji wiedzy astronomicznej na 
stopniu elementarnym. 

Drugą formę w popularyzacji astronomii stanowić może każde słowo 
drukowane, wydane Jako broszury i książki o charakterze popularno
naukowym. Trzeba przyznać, że ten sposób popularyzacji jest może 
najsuchszy, ale i jego znaczenie jest bardzo wielkie, bowiem człowiek, 
który przypadkowo :;:aczerpnął pierwszych wiadomości z dziedziny 
astronomii w ks1ążce o charakterze popularno-naukowym, znajdzie po
tem źródło poszerzające horyzonty wiedzy astronomicznej. 

Trzecią formę popularyzacji stanowić mogą filmy naukowe. Duże 
znaczenie mają również odczyty, pogadanki i dyskusje jako bardziej 
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()ddziaływujące na słuchacza. <Dlatego •objeżdżający teren , prelegent, 
powinien być zaopatrzony w aparat filmowy i podczas wyświetlania 
filmu uzupełniać temat wykładem. Wielk1e znaczenie w popularyzacji 
astronomii mogłyby mieć również pokazy nieba, organizowane na więk
szą skalę i w sposób planowy. Do tych celów należałoby wykorzystywać 
przedewszystkiem wszelkie ważniejsze ZJawiska niebieskie jak: zać
mienia Słońca, czy Księżyca. 

Ze wszystkimi tymi sposobami w szerzeniu wiedzy astronomicznej 
należy iść wszędzie, ale największą uwagę należy zwrócić na szkoły 
typu podstawowego i średniego i właśnie na terenie owych szkół urzą
&ać jak najwięcej pokazów i odczytów. Wskazane byłoby również, 
zaopatrzenie bibliotek szkolnych w książki o treści z zakresu astrono
mii. Posiada to duże znaczenie nie tylko ze względu na popularyzacjG 
astronomii wśród młodzieży, ale byłoby również ważnym czynnikiem 
przygotowania przyszłye:h kadr polskich astronomów 

OBSERWACJE 

.J. MERGENTALER 

Obserwujemy Słońce 

Obserwacje Słońca nie są ani trudne, ani tak kłopoltliwe jak obser
wacje gwiazd - bo można je robić w dzień; już nawet nieduża luneta
ba, nawet zwykła lornetka, pozwala dojrzeć na powierzchni Słońca wiecz
nie zmienne zjawiska, takie jak plamy i pochodnie. Możemy przy tym 
nie tylko opisać ich wygląd czy odrysować je, ale także policzyć ich ilość, 
wyznaczyć ich położenie na tarczy Słońca, lub ocenić ich powierzchnię. 

Istnieje częściowo zrealizowany już projekt, by we Wrocławsk,im 
Obserwatorium zorganizować centralę dbserwacji słonecznych, podobną 
~o tych, jakie istnieją w innych krajach. Dlatego zwracam się z go
rącym apelem do miłośników, by chcieli wziąć udział w naszych pra
-cach, udział nie tylko przyjemny, ale i pożyteczny, wyrażający się 

w obserwowaniu Słońca i nadsyłaniu da Wrocławia wyników swoich 
obserwacj,i. Na łamach Uranii z pewnością znajdzie się w przyszłości 

miejsce dla stałego publikowania tak zebranych obserwacji, po opraco
waniu ich we Wrocławskim Obserwatorium. 

A oto parę wskazówek i uwag o tym, jak obserwować Słońce i jaki 
materiał obserwacyjny naJeżałoby gromadzić. 

Do obserwacji najlepiej nadaje się niezbyt duża luneta, raczej re
fraktor niż reflektor. Luneta nie musi być duża z teg101 powoou, ' Że 

Słońce wysyła ogromne ilości promieniowania, jest bardzo jasne, więc 
nie ma potrzeby zbierania jego promieniowania za pomocą wielkich socze
wek. Poza tym niektóre zjawiska na powierzchni Słońca najlepiej widać 
przez lunety o średnicach poniżej 10 cm, gdyż szczegóły powierZJChni 
(np. granulacja) nie rozmywają się na skutek scyntylacji, tj. drgania 
obrazu wywołanego nieregularnymi ruchami w naszej atmosferze. Waż
niejszą od średnicy będzie odległość ogniskowa. Im luneta jost dłuższa, 
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tym lepiej, a jeżeli jest krótka, należy dążyć do powiększenia stosunku 
-długości ogniskowej do średnicy przez diafragmowanie obiektywu. Gra
nicą, do jakiej można zmniejszyć czynną średnicę obiektywu, będzie 

taka średnica otworu w przesłonie, która nie byłaby mniej za niż 

l/40-1/50 długości ogniskowej. Jeżeli więc mamy lunetę o średnicy 

-5 cm i ogniskowej 100 cm, nie możemy użyć diafragmy o średnicy 
<>tworu mniejszej niż 2 cm. Rzecz jasna, że najlepiej wypróbować jaka 
diafragma daje najlepsze obrazy, bo może się okazać, że korzystniej 
jest obserwować pełnym otworem lunety lub tylko niead zmniejszonym. 

Zamiast lunety można użyć lornetki, ale wtedy oczywlśc.ie mniej 
;szczegółów zobaczy się na tarczy Słońca. Gorzej jest z reflektorami, bo 
ich zwierciadła, nagrzewane rprtcunieniowaniem Słońca, chwlilorwo odkształ
~ają się, co powoduje zamazywanie się obrazów. Obserwacje reflekto
rem nie powinny więc trwać długo; co kilka minut trzeba go albo za
;słaniać ekranem, albo skierowywać na inną stronę nieba tak, by Słońce 
nie świeciło stale na lustro. 

Obserwować Słońce można albo przez ciemny filtr, albo- co łatwiej-· 

rzucając obraz Słońca na ekran. Ekran taki, to po prostu deseczka umo
~owana na 3-4 prętach na części okularowej lunety, prostopadła do 
jej osi optycznej. Na ekranie otrzymujemy mniejszy lub większy obraz 
Słońca zależnie ctd tego, czy jest ona bliżej, czy dalej odsunięta od 
-okularu i zależnie od powiększelllia, jakie daje okular. Nie wchodzę tu 
w bardziej szczegółowy opis lunet i metod dostosowania ich do obser
wacji Słońca, gdyż część wyjaśnień znajdzie czytelnik w książeczce 

.J. P a g a c z e w ski e g o "Niebo przez lornetkę", a poza tym w każdym 
indywidualnym przypadku chętnie udzielę wszelkich informacji, jakie 
byłyby potrzebne. 

Widzimy więc na ekranie jasną tarczę Słońca, na której rzucają się 
w oczy mniejsze lub Większe ciemne plamy. One to będą przede wszyst
'k>im przedmiotem naszych obserwacyj. 

Najpierw obserwacje najprostsze. Policzmy ilość plam. Zauważymy, . 

iż rzadko kiedy występują one pojedynczo; najczęściej układają się gru
pami. Paliczmy, ile jest tych grup. Wtedy ilość wszystkich plam -
<>znaczmy ją przez A - oraz tilość wszystkich grup - oznacz.my ją 

przez B - da nam od razu miarę aktywności Słońca i pozwoli obliczyć 
tzw. liczbę Wolfa R według zależności· 

R= lOB+ A 
Takie właśnie obserwacje rlolbił W o l f i podobne obserwacje robi 

-się i teraz w wielu miejscach na kuli ziemskiej po to, by wyznaczyć 
kiedy wystąpi minimum czy maksimum plam słonecznych. Zmiany bo
wiem liczb Wolfa z biegiem lat są miarą zmian aktywności Słońca, 

a dziś wiemy, że zmiany te wyrażnie odbijają się na zjawiskach na 
Ziemi, zjawiskach nieraz bardzo istotnych dla współczesnej cywilizacji, 
jak choćby na jakości odbioru audycji radiowych. Takie właśnie liczby 
Wolfa, obliczone na podstawie własnych obserwacji przez miłośników, 
będą służyć jako surowy materiał opracowywany następnie we Wrocław-
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skim Obserwatctriwn. Okazuje się bowiem., że liczby Wolfa zależą od 
lunety i obserwatora. Trzeba je więc zredukować na jeden system prze~ 
porównanie z obserwacjami robionymi w Zurychu, właściwej centra:i 
tych obserwacji. Dopiero tak zredukowane liczby stanowią materiał, 

na podstawie którego można badać zmiany aktywności Słońca. Na to. 
jednak, by taka redukcja była możliwa, każdy obserwator musi miei· 
dostatecznie długą serię obserwacji. Lepiej 10 lat niż 10 miesięcy~ 

a w każdym razie nie 10 dni, bo to jest materiał zupełnie niewystar
czający. Jak widać, zachęcam nie do jednorazowej rozrywki, ale do. 
długo trwającego - a lepiej jeszcze - nieuleczalnego nałogu. 

Dlaczego takie obserwacje są ważne? Ilość plam na Słońcu ciągle 

ulega zmianom, zmienia się także ich kształt i powierzchnia. Łatwo. 

przekonać się o tym obserwując Słońce choćby tylko w ciągu tygodnia. 
Zmiany te są wywołane przez dwie przyczyny. Słońce obraca się do
koła osi w ciągu około 4 tygodni, plamy więc wschodzą na jego wschod
nim brzegu i znikają na zachodUJim. Prócz tego rodzą się nowe plamy 
i zanikają stare, ba nie są to utwory wiecznotrwałe, ale czas ich życia. 

na ogół nie przekracza 2-3 miesięcy, a większość znika po kilku czy 
kilkunastu dniach istnienia. Na to więc, by zobrazować dokładnie prze
bieg zjawisk na Słońcu, trzebaby je stale obserwować. Nie motżerny 

tego robić z dwu przyczyn - Słońce przecież nie jest ciągle nad hory
zontem, ale wieczorem zachodzi i w nocy jest niewidoczne, a poza tym 
przeszkadzają w takich obserwacjach śmiertelni wrogowie astronomów
chmury. W naszym klimacie zdarzają się w danej miejscowości całe ty
godnie kiedy Słońca w ogóle nie widać, bo niebo cały czas pokryte jest 
chmurami. Dlatego konieczna jest praca zespołowa i praca taka jest. 
prowadzona przez astronomów na całej Ziemi od kilkudziesiqciu lal
Trzeba obserwować Słońce w mOIŻliwie wielu okolicach Polski, bo możn·:t 
wtedy mieć nadzieję, że prawie każdego dnia choć w jednym miejscu 
Słońce pokaże się bodaj na p:1rę minut, w czasie których można bt~-

. dzie policzyć plamy na jego powierzchni. 
Foliezenie plam, to najpro3tsza obserwacja, wymagająca jednak dużej 

sumienności i starr.1ności, o ile obserwacje mają mieć wartość. Próc2: 
podania ilości plam dobrze byłoby jednak określić, jakiego one są ro~ 
dzaju. Opis rodzaju będzie przy tym dotyczył nie pojedynczych plam., 
ale ich grup. Powstająca grupa składa się zwykle po prostu z jednej. 
niepoz.ornej, małej plamy. W miarę jej wzrostu wytwarza się dokoła 

niej jaśniejsza obwódka - półcień, powstaje w sąsiedztwie druga po
dobna plama i stopniowo pomiędzy i naokoło tych dwu głównych plam 
grupy pojawia się ich coraz więcej. Następnie jedna z plam głównych 
zanika, znikają stqpniowo i inne pośrednie plamy, pozostaje tylko jedna 
główna plama, która stopniowo powoli maleje, aż zniknie zupełnie. Ot>i
sując więc wygląd grupy ma się jednocześnie możność zorientowania 
się, czy je3t to młoda, czy stara grupa. Opisu takiego najlepiej do,
konać według jakiejś skali, dziś bodaj że najlepszą taką skalą jest 
podana przez W a l d m a i er a, według którego podaję ją na załączonym 
rysunku. 
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Typy plam słonecznych według skali Waldmciera. 

Lic;ząc więc grupy plam porównujemy każdą z obserwowanych grup 
~ rysunkiem i w zeszycie obser-wacyjnym piszemy jej charakterystykę 
w postaci liczby rzymskiej określającej typ grupy na rysunku. 

Można by obserwacje Słońca jeszcze rozszerzyć. A więc można by 
'Określać w sposób przybliżony wielkość powierzchni plam, wymierzać 
1ch położenie na tarczy Słońca. Mdżna by próbować fotografować Słońce, 
·co również nie jest nieosiągalnym marzeniem dla miłośników. Do za
.gadnień tego rodzaju wrócę w następnym artykule; na początek naszej 
wspólnej pracy wystarczą opisane obserwacje ilości i jakości plam. Nie 
wymaga to wielkiego wysiłku. Nie są to obserwacje trudne, a kto raz 
'zacznie patrzeć się na Słońce, nie prędko zniechęci się do tego zajęcia, 
bo co dzień będzie miał nowe wrażenia, co dzień zobaczy coś innego, 
nic mówiąc o tym, że będzie miał to zadowolenie, że sw.qj ą pracą przy
czynia się zupełnie konkretnie do poznania choć drobnego fragmentu 
Wszechświata , że w miar<; swoich możliwości - pracuje naukorwo, jak 
prawdziwy astronom. 

Na zakończenie prośba. Raz na miesiąc , o ile możliwe, nic póżniej niż 
'7-go każdego miesiąca prosimy o przysłanie zestawienia olbserwacyj do 
Wrocławia pod adresem : Obserwatorium Astronomiczne, Wrocław 9, 
Kopernika 11. W obserwacjach tych należy podać: l) Nazwisko i adres. 
'2) Charakterystykę lunety - jej średnicę, odległość ogniskową. 3) Spo
sób obserwacji (ekran, filtr). Te dane, poza nazwiskiem, wystarczy raz 
tylko przesłać a potem tylko porwtarzać w razie jakichś zmian. Dane 
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obserwacyjne najlepiej byłoby przesyłać w postaci tabliczki jak poniżej~ 

Data Typ grupy I l ość plam 
Uwagi i moment w grupil: 

l l l 
Więc zaobserwowano np. 18 kwietnia 1851 r. o godz. 11 min. 20 czasu 

urzędowego trzy grupy plam. W jednej grupie naliczono 16 plam i typ 
jej oznaczono jako V. W drugiej widziano 5 plam, byla ona III typu 
i wreszcie trzecia grupa. składająca się tylko z l plamy, zosta'a zali
czona do VIJI typu. Piszemy więc: 

Data 

l 
Typ grnpy l 

Ilość p lam 
U wagi i moment w grup1e 

1951 IV. V 16 Silny wiatr 
III 5 Nieho zupełnie he z-

18<1 11h2om VII[ I chmurne 

' 

i w dalszym ciągu w tej samej tabeli podobne dane dla innych dat 
obserwacji. Według przytoczonej oibserwacji w dniu tym liczba Wolfa 
wynosiła; 3 X 10 + 22 = 52. Liczbę tę można również podawać dla każ
dej daty, choć nic jest to konie•cznc, gdyż z danych w tabcli łatwo j~ 
wyliczyć. Z pewnością jednak każdy łiczbę tę dla siebie sam wyliczy 
interesując się tym, jak liczby te będą się zmieniać z czasem. Obecnie 
liczby Wolfa nic będą zbyt duże. Słońce zbliża się do okresu minimalnei 
aktywności więc i plam przez kilka najbliższych lat będzie coraz mniej. 
Ale nawet w czasie minimum zdarzają się nicraz wielkie grupy o :>:a
wiłej strukturze i znacznej ilości pojedynczych plam. Poza tym - o ile 
r.ie zanotuje się danego dnia żadnej plamy, a więc tarcza Słońca była 
zupełnie czysta, jest to równie ważna cibscrwacja jak i wtedy, gdy za
obserwowaliśmy kilka większych grup. Tal~ą obserwację też 'rzcba 
podać wpisując pod datą obserwacji w kolumnach "Typ grupy" i w na
stępnej zera. Trzeba pamiętać, że zero jest równic ważną liczbą w ilo
:kiowym b'1daniu zjawisk , jak każda inna liczba, choćby bardzo duża. 

Idzie lat'\ Słońce coraz dłużej świeci. Nic traćmy wic;c czasu i za
cznijmy przyglądać mu się, zacznijmy je badać. 

A. WROBLEWSKI 

Obserwacje plam słonecznych w ok resie l. I . 1949- 8. V. 19fi0 

W 01kresic l. I. 1949 - 8. V. 1950 r . obserwowałem systematycznie 
plamy słoneczne za pomocą małych narzędzi. Używałem lunety morskiej 
o średnicy obiektywu 42 mm i powiększeniach 12 x i 25 x. W ciągu 
omawianego czasu dokonałem 249 obserwacji. W pracy pomagał mi 
B. S z c z c p k 01 w s k i, który dokonał 27 obserwacji. 
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Wykres liczb względnych Wolfa dla okresu: stycze1'1 1949 maj 1950» 
według ob~erwacji A. Wróblewskiego. 

Obserwacje opracowywałem według metody Wolfa. Załączony wykres 
przedstawia wahania tzw. wzglc;dnych liczb Wolfa. 

Względne liczby Wolfa oblicza się ze wzoru: 
w k(fi-100) 

we wzorze tym W oznacza wzglc;dną liczbę Wolfa, k - współczynnik~ 
f - liczbę plam, g - liczbę grup plam (pojedynczą plamę przyjmuje 
się za grupę). Przy obserwacji przy różnych powiększenach liczba plam 
f i grup g będą różne, a w związku z tym różne będą i względne liczby 
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Wolfa. Dla redukowania obserwacji do jednego systemu służy współ
czynnik k. 

Wszystkie obserwacje zredukowałem do obserwacji wykonywanych 
przy powiększeniu 25 x, używając dla obserwacji wykonanych przy po
większeniu 12 x współczynnika 1,2. Za wzorcowe przyjmuje się liczby 
Wolfa otrzymane z obserwacji lunetą B-centymetrową przy powiększeniu 
€4 x. Takie obserwacje są dokonywane w centrali badań Słońca w Zu
rychu, a wszystkie inne obserwacje są redukowane do systemu zury
skiego. Niestety nie mogłem przeliczyć swych obserwacji na system 
zuryski i w związku z tym wahania liczb Wolfa dają tylko względny 
obraz działalności Słońca w danym okresie. Warunki obserwacji były 
średnie. Obserwowałem z okna mieszkania w Warszawie, a także przez 
miesiąc (styczeń 1950 r.) z Kościeliska k/Zakopanego. 

Z załączonego wykresu widać, że względne liczby Wolfa dosięgły 
najwyższych wartośd (142) w dniach 12. X. 1949 r. i 19. II. 1950 r.1 
Maksimum lutowe jest ciekawe z tego względu, że nastąpiło po długim 
minimum, w którym nie zauważyłem na Słońcu żadnych plam. 13. II. 
pojawiła się na Słońcu grupa plam, która raptownie rosła i po kilku 
dniach stała się widoczna gołym okiem. Jej przejście przez centralny 
południk stało się przyczyną silnych zaburzeń magnetycznych. W ciągu 
ca~ego okresu obserwacji widziałem Słońce wolne od plam tylko w 4 
dniach w lutym 1950 r. NotOlWalem takie dni, w których występowały 
na Słońcu plamy widoczne gołym okiem. Na 249 obserwacji, w ciągu 
36 dni było widocznych gołym okiem 17 plam. 

Srednie liczby Wolfa dla poszczególnych miesięcy przedstawiają się 
następująco (w nawiasach liczba obserwacji w danym miesiącu): 

1949 I 56,1 (15) 1949 IX 90,1 (9) 
II 79,9 (10) X 58,0 (21) 

III 63,7 (18) XI 60,1 (7) 
IV 84,9 (23) XII 73,6 (7) 

V 68,0 (26) 1950 I 58,1 (12) 
VI 61,8 (19) II 44,8 (16) 

VII 54,3 (18) III 60,3 (15) 
IV 58,8 (11) 

Ostatnie maksimum plam słonecznych miało mieJSCe w epoce 1947,5 
(wg Zurychu) i było bardzo wysokie (z wszystkich obserwowanych je
dynie maksimum z roku 1778 było wyższe). Od tego czasu liczby Wolfa 
stale dosięgają dość wysokich wartości i maksimum jest szerokie. 

A. Wróblewski 
członek sekcji obserwacyjnej P. T. M. A., Warszawa 

KRONIKA P. T. M. A. 

Wrocławskie Koło P. T. M. A. święciło nie byle jaką uroczystość 

w dniu 13 maja 1951 r.; oto w niedzielne, słoneczne przedpołudnie do
konano uroczystego otwarcia Plantarium, które jest pierwszym tego ro
dzaju urządzeniem na ziemiach polskich. 

Realizacja tego zamierzenia stała >;ię możliwa dzięki ofiarnej współ
pracy wszystkich decydujących w tej sprawie czynników, tak państwo
wych i samorządowych, jak również naukowych i społecznych. Zde
montowany i niezupełnie kompletny, projekcyjny aparat firmy Zeissa 
jest własnością Wrocławskiego Obserwatorium Astronomicznego, które 
użyczyło go dla propagandowej i popularyzacyjnej pracy, jaką wrocław
skie Koło P. T. M. A. prowadzi wśród swoich członków, jako też wśród 
młodzieży szkolnej i w szerokich masach świata pracy. 
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Prezes Kola inż. K. C z e tyrbok zajął się w pierwszym rzędzie 

zmontowaniem i skompletowaniem samego aparatu, który obecnie funk
cjonuje bez zarzutu, a p. A. G łan i a, asystent katedry astronomii, 
w krótkim czasie przyswoił sobie gruntownie sztukę demonstrowania 
aparatem o skomplikowanej bądż co bądż konstrukcji. 

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej życzliwie odnio<Sło się do ini
cjatywy naszego Towarzystwa i z niezwykłą uczynnością pospieszyło 

z wydatną pomocą, odstępując część tzw. "Pawilonu Czterech Kopul" 
na placu wystawowym, aprobując w ten sposób czynem przychyln~ 

w tej sprawie wnioski samej Dyrekcji wystawy. Użyczenie 150 krzest'ł 

oraz pełnej ilości potrzebnego płótna dla wyłożenia wnętrza ścian i ko
puły, popchnęło w sposób decydujący całą sprawę naprzód. 

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej pospieszyło z pomocą 

pieniężną. 

Wszystko odbyło się szybko i sprawnie a przy tym terminowo, który 
to szczegół podkreślić należy z uznaniem: termin otwarcia wyznaczony 
na koniec maja potrafiono skrócić i w połowie miesiąca wszystko by:o 
już ukończone. 

Uroczystość zgromadziła liczne rzesze ciekawych uczestników, którzy 
szczelnie wypełnili pawilon. Do zgromadzonych gości pierwszy prze
mówił prof. K u l c 7. y !1 s k i, rektor Uniwersytetu i Folitechniki Wro
cławskiej, który w pięknym przemówieniu podkreślił związek między 

astronomią a życiem codziennym i wskazał jak znajomość astronomii sku
tecznie rozszerza i pogłębia nasz horyzont myślenia, kształtując nasz 
naukowy światopogląd. 

Drugi z kolei mówca, dr E. R y b k a, prof. astronomii a zarazem 
dzielny i wieloletni pracownik na niwie popularyzacji astronomii w sze
regach naszego Towarzystwa, opowiedział historię powstania Planetarium 
i podziękował wszystkim zasłużonym czynnikom za te wkłady, jakie zło
żyły się na całość nowej instytucji. 

Uroczystość zakończyło przemówienie prezesa Zarządu Głównego inż. 
W. Ku c h ar ski e g o, który imieniem wszystkich zrzeszonych w To
warzystwie członków życzył nowej placówce owocnej pracy i za
powiedział konstrukcję podobnego urządzenia przy zamierzonej budo- · 
wie Ludowego Obserwatorium Astronomicznego za Kopcem Kościuszki 
w Krakowie. 

Następnie przystąpiono do samego pokazu. - Powoli zachodziło 

Słońce, mrok wieczorny zapadał w pawilonie, a na s~tucznym firma
mencie poczęły się ukazywać pierwsze, jaśniejsze gwiazdy. Gdy nastała 
pełna i ciemna noc, rozbłysła niebo tysiącami gwiazd a zebrani szu
kali znanych sobie konstelacyj na sklepieniu niebieskim. Zjawiły się 

także niektóre planety. Dla wielu zgromadzonych specjalnie interesu
jącą była wędrówka bieguna świata wśród otaczających go gwiazd; 
mogliśmy podziwiać odwzorowanie nie tylko dzisiejszego nieba, ale zo
baczyć również, jak wyglądało ono przed kilkudziesięciu tysiąc!lmi lat, 
albo też przeciwnie, jak wyglądać będzie w przyszłości za taki sam 
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-ckres czasu. Całość pokazu wypadła doskonale i bez zarzutu. Prof. dr E. 
Rybka w ostatnim słowie wyraził życzenie, aby jak najprędzej począł 
funkcjonować projekcyjny aparat polskiej konstrukcji, nad którym od 
wielu lat pracuje jego twórca inż. L. W e b er z Wrocławia. 

PRZEGLĄD WYDAWNICTW 

P. G. Ku l i k o w ski : "Sprawocznik astronoma lubitiela", str. 315, 
Moskwa-Leningrad 1949. 

Na półkach naszych księgarń ukazał się ostatnio "Podręcznik miło
śnika astronomii" w języku rosyjskim napisany przez znanego astro
noma radzieckiego Kulikowskiego. Książka ta, wychodząc już właściwie 
poza ramy zwyczajnej tylko popularyzacji, stanowi szczególnie cenny 
nabytek w ruchu miłośniczym. Obok bowiem podstawowych wiadomości 
z astronomii, potraktowanych w zwykły sposób popularyzatorski, za
wiera cały szereg danych stanowiących podstawę dla efektywnej pracy 
obserwacyjnej, a podany{:h w sposób możliwie prosty i łatwy do zro
zumienia. Autor nie unika - zwyczajem innych książek popularnych -
wzorów matematycznych, daje jednak osobny rozdział omawiający pod
stawowe zagadnienia matematyczne, nieznane na ogół przeciętnemu mi
łośnikowi stronomii, a potrzebne mu w jego pracy, np. wiadomości o lo

.garytmach, funkcjach trygonometrycznych, trygonometrii sferycznej, in
tell'polacji. 

Pod względem treści książka rozpada się na trzy części. W części 

pierwszej podane są w dość znacznym skrócie w sposób popularny, opi
sowy, podstawowe wiadomości z astronomii. Znajdujemy tam wiado
mości o Ziemi, jej kształcie i budowie, o Słońcu i systemie słonecznym, 
<> gwiazdach, ich widmach, ruchach i odległościach, wreszcie o Galak
tyce i mgławicach. 

Część druga książki - poprzedzona wymienionym już rozdziałem za
wierającym wykład podstawowych zagadnień matematycznych - obej
muje wiadomości ze sferycznej i praktycznej astronomii. Po omówieniu 
układów współrzędnych sferycznych. oraz wpływu refrakcji i precesji, 
zajmuje się autor ruchem Księżyca i planet, podając podstawowe wiel
kości charakteryzujące ich orbity i wzory potrzebne do obliczenia efe
meryd. Z astrofizyki omówione są podstawy analizy widmowej. W roz
działach poświęconych przyrządom astronomicznym znajdujemy obok 
wiadomości o różnych typach lunet, również dane dotyczące przyrzą
dów pomocniczych, jak mikrometru i fotometru klinowego oraz rozdział 
omawiający zegary i służbę czasu. 

Część trzecia książki - szczególnie ważna dla miłośników-obserwa
torów- zawiera wskazówki dla obserwacji astronomicznych. Znajdziemy 
tam więc wskazówki dla obserwacji wizualnych i fotograficznych zja
wisk na Słońcu, obserwacji Księżyca i zakryć gwiazd przez Księżyc, 

a wreszcie dwa obszerniejsze rozdziały o obserwacjach meteorów 
i gwiazd zmiennych. 
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Książka zawiera poza tym bardzo cenny zbiór tablic potrzebnych 
w pracach obserwacyjnych. Zawarte są tu więc tablice podające dane 
<J Ziemi, Słońcu, planetach i jaśniejszych gwiazdach, tablice precesji, 
refrakcji i ekstynkcji, spis i mapki gwiazd sekwencji polarnej do 14mg, 
.spis ważniejszych gwiazd podwójnych i zmiennych, tablice do zamiany 
-czasów, do zamiany stosunków jasności na wielkości gwiazdowe i wre
szcie tablice funkcji trygonometrycznych. Dodatek zawiera mapę Księ
.życa, atlas nieba do gw1azd 5m, a na osobnych kartkach ruchomą kartę 
wschodów i zachodów Słońca, faz Księżyca, stereograficzną siatkę Wulfa, 
.siatki ortograficzne dla opracowania obserwacji Słońca i ruchomą mapę 
nieba. 

Książkę tę należy gorąco polecić wszystkim miłośnikom astronomii, 
<t zwłaszcza tym, którzy, nie ograniczając się tylko do zdobywania pew
nych wiadomości z astronomii, chcą również poświęcić się efektywnej 
,pracy obserwacyjnej. A. Strza!kowski 

W ł o d z i m i er z Z o n n : "0 planetach, kometach i Słońcu" - Czy
telnik, str. 264, cena 11,50 zł. 

Autor zaczyna opowieść o otaczającym nas świecie od ogólnego przed
~tawienia czytelnikowi genezy astronomii i historii jej rozwoju, po czym 
_przystępuje cd razu do przedmiotu, omawiając na wstępie Ziemię jako 
najbliższe nam ciało niebie~kie, a więc w szczególności jej własności 
fizyczne, jej ruchy i ich skutki, a także niektóre zjawiska zachodzące 
w atmosferze. Bardzo interesująco, szeroko i barwnie opisany jest układ 
.słoneczny i zachodzące w nim zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem 
.Słońca oraz powodów i skutków jego działalności. 

Dla dopełnienia tego obrazu, w jednym z ostatnich rozdziałów zostały, 
<Jmówione trzy hipotezy kosmogoniczne (Kanta-Laplace'a, Jeansa i Fie
.senkowa). Dwa ostatnie rozdziały poświęcono kometom i meteorom. Nie 
:zostały także w książce pominęte tematy budzące powszechne zaintere
sowanie, a mianowicie sprawa ewentualnej reformy kalendarza, no 
i oczywiście kwestia podróży międzyplanetarnych. 

Książka posiada bogatą szatę graficzną (przeszło trzydzieści dobrze 
wykonanych tablic i kilkadziesiąt przejrzystych rysunków objaśniają

-cych tekst). Wartość popularyzacyjna ksiązki jest niewątpliwie wysoka. 
~A.utor wykazuje w każdym niemal zdaniu chęć ułatwienia czytelnikowi 
.zrozumienia treści i usunięcia możliwie wszystkich trudności myślowych 
mogących się nasunąć przy czytaniu. Niestety są także liczne błędy 

i to złośliwe, gdyż umiejscowione przeważnie w liczbach. 
Z obowiązku recenzenta prostuję zauważone pomyłki. 

Na str. 59 mylnie podane są wartości różnic siły ciężkości. Mianowicie: 
dało ważące l kg na biegunie (na poziomic morza), przewiezione na 
równik, będzie tam ważyło (na tym samym poziomie) ok. 0,99480 kg, 
;a nie 0,99998 kg (wskutek łącznego działania spłaszczenia Ziemi i siły 

()dśrodkowej). Następnie ciężar człowieka wskut~k jego oddalenia się 

'O 5 m od powierzchni Ziemi zmaleje o ok. 0,1 grama, a nie o 0,00001 grama_ 
Na str. 133, w. 5 od góry zamiast: "neon-niebiesko", powinno być, 

. ,neon-czerwono", względnie "argon-niebiesko". 



168 U HANIA 

Na str. 217, w. 3 od dołu jest powiedziane, że w szkle i w wodzi~ 
światło niebieskie biegnie szybciej niż czerwone, tymczasem w rzeczy
wistości jest odwrotnie. 

Księżyc przesuwa się wśród gwiazd w ciągu godziny o pojedynczą 
szerokość swej tarczy, a nie o podwójną, jak to jest powiedziane na 
str. 156. 

Na sir. 193, w. 13 od dołu: Podróż na Wenus w czasie jej najwięk
szego zbliżenia, przy pr<:dkości pocisku 0,5 km/sek. trwałaby nie: za
ledwie dwa tygodnie, ale przeszło dwa i pół roku. 

Na str. 204 należy sprostować mylnie podane wielkości charaktery
zujące obiegi dwóch satelitów Marsa wokół planety. Otóż Phobos obiega 
Marsa w czasie 7 godzin 39 minut (a nic 30 dni), w odległości ok. 1,!} 
średnicy planety (a nic trzech średnic). Okres obiegu Deimasa trwa zaś 
30 godzin i 18 minut, a nie 45 dni, przy czym jego odległość od pla
nety wynosi ok. 3,5 średnic Marsa, a nie osiem średnic. 

Na str. 227 znajduje się zdanie, że wskutek niemal równoległego po
łożenia osi Urana względem płaszczyzny jego orbity, dzień i noc będą 
się tam zmieniać na obu półkulach co 41 lat ziemskich. Jasnym jest, że 
twierdzenie to dotyczy w tej formie jedynie samych biegunów, gdyż. 

dla pośrednich szerokości uranagraficznych długość dnia będzie funkcją 
nie tylko kąta między osią Urana a kierunkiem Uran-słońce, ale także 
funkcją szerokości uranagraficznej i okresu obrotu planety dookoła osi. 

W książce nie zostały wymienione: piąty księżyc Urana i drugi 
Neptuna, chociaż obydwa zostały odkryte w pierwszej połowie 1949 roku. 

Lekką przesadą jest to, co pisze autor na str. 28 - że w wypadku, 
gdyby na Ziemi nie było atmosfery, trzeba by było posłużyć się dopier() 
dotykiem, ażeby odnaleźć człowieka, który ukrył się w cieniu ściany; 

istnieje przecież rozproszone odbicie od przedmiotów ziemskich i sameg() 
gruntu. 

Można tutaj także wyrazić wątpliwość w to, czy szczęśliwe z dydak
tycznego punktu widzenia jest kategoryczne stwierdzenie, że odległość

Ziemi od Słońca jest zawsze jednakowa, że dokładne pomiary kątow<:ł 
nie wykazują dostrzegalnych zmian wielkości średnicy kątowej Słońca. 

(str. 88 i 89), a następnie pośrednie zaprzeczenie temu na str. 196. 

W poniższej tabelce podaję drobniejsze błędy: 

na str. 98, w. 9 od dołu, zam. -3 ma być +3; 
na str. 103, w. 13 od dołu, zamiast 337 ma być 367; 
na str. 175, w. 3 od dołu, zam. -70° ma być -150°; 
na str. 180, w. l od dołu, zam. ok. 100000 km ma być ok. 1500000 km; 
na str. 192, w. 2 od dołu, zam. około 500 m/sek ma być ok. 5000 m/sek; 
na str. 216, w. 9 od dołu, zam. 52000 km ma być 5200 km; 
na tabl. XXXI, w. l od dołu, zam. 1919 r. ma być 1910 r. 

Poza tym w odmianie rzeczownika "Uran" jako nazwy planety, przy
padek drugi brzmi: "Urana", - nie: "Uranu", a przypadek czwarty: 
,,Urana", - nie: "Uran". 
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Zapewne w następnych wydaniach tej pożytecznej 
]{siążki, błędy te nie będą figurować. 
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godnej polecenia 
J. MieteZski 

Prof. B. W o r o n c o w- W i e lj a, m i n o w: "Wszechświat", tłum . 
.z rosyjskiego M. Zajdeman - Książka i Wiedza, Warszawa 1950, str. 473. 

Po raz drugi w ostatnim czasie wypada nam w tym miejscu sygnali
.zować ukazanie się na naszym rynku księgarskim tłumaczenia dosko
nałej popularnej książki z astronomii. W pierwszym wypadku książką 
tą była "Astronomia dla wszystkich" Perelmana (p. Urania XXI, str. 46, 
1950), obecnie chodzi o książkę "Wszechświat" napisaną przez wybitnego 
radzieckiego astronoma popularyzatora nauki, prof. B. Woroncow-Wielja
.minowa, znanego czytelnikowi polskiemu z innych, wydanych już po
przednio w języku polskim, wydawnictw popularno-naukowych. 

Gdybyśmy mieli scharakteryzować tę książkę możliwie krótko, lo 
przede wszystkim należałoby powiedzieć, że jest to książka ciekawa. 
Od bardzo przyjemnie napisanej przedmowy aż do ostatniej stronicy 
-czyta się tę książkę z niesłabnącym zainteresowaniem. Przyczynia się do 
tego zapewne tak humor wpleciony w omawianie zagadnień naukowych, 
jak i bogata treść anegdotyczno-historyczna, często mało znana nawet 
~la zawcdowych astronomów. Możemy się więc np. dowiedzieć, jaki 
związek z astronomią ma nazwa pięknego kwiatu horlenzji, jak Galileusz 
.zakomunikował o odkryciu pierścieni Saturna, jaka była historia wielu 
<Jdkryć astronomicznych. Pod względem treści książka rozpada się na 
dwie części, z których pierwsza zatytułowana "świat materii stałej" zaj
muje się głównie naszym układem planetarnym, druga - "świat gazu" 
<Jbejmuje omówienie zagadnień fizyki gwiazd. Szczególnie dużo uwagi 
poświęcił autor w części pierwszej kometom i meteorom; znaleźć tu 
możemy dużo ciekawych wiadomości dotyczących tak odkryć, jak i wy
ników badań naukowych tych ciał niebieskich. Dzięki swej bardzo przy
~tępnej i "łatwo stra~nej" formie książka ta stanowić będzie z pew
nością dobrą lekturę zarówno dla miłośników astronomii, jak i tych 
wszystkich, którzy chcą nieco bliżej zapoznać się z wynikami prac 
naukowych w tej dziedzinie. 

Tłumaczenie książki - na ogół poprawne - zawodzi nieco, jeżeli 

chodzi o przyjętą w języku polskim naukową terminologię astrono-
1niczną. Część tych usterek zauważono i zamieszczono w sprostowaniach, 
część jednak pozostała niezauważona, prowadząc niekiedy do pewnych 
niejasności. Pewną wadę książki stanowią marne na ogół fotografie, wy
padające szczególnie niekorzystnie wobec pomysłowych i dobrze wyko
nanych rysunków. Być może wpływają na to tak trudności techniczne 
jak i materiałowe (nieodpowiedni do ilustracji papier), byłoby jednak 
pożądane, aby w przyszłości trudności takie udało się pokonać, szcze
-gólnie jeśli chodzi o wydawnictwa, w których dobra fotografia ma duże 
znaczenie jako ilustracja materiału popularno-naukowego, a do któ
rych wydawnictwa astronomiczne bezwątpienia należą. 

A. Strzalkowski 
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 

na lipiec i sierpień 1951 r. 

Wszystkie zjawiska pcdano w czasie środkowo-europejskim. 

LIPIEC: 

2. 10h Uran w konjunkcji ze Słońcem , jest niewidoczny. 
2t3. 8h34m Mars w niewidocznej konjunkcji z Księżycem. 
4. 2111 Ziemia w największej w ciągu roku odległości od Słońca. 
5. 8h40m Merkury w niewidocznej konjunkcji z Księżycem . 
.5. 16h Jowisz w kwadraturze ze Słońcem. 
6. Wieczorem tuż poniżej Wenus, gwiazdy minus 4-tej wielk., sw1eci 

Regulus, gwiazda 1-szej wielk. w gwiazdozbiorze Lwa (konjunkcja. 
7. VII. 5h w odległości zaledwie 7' łuku). Obserwacje z paru po
przednich i !lastępnych wieczorów pozwolą stwierdzić ruch Wenus. 

6. do 15. VII. O zmroku, nisko nad zachodnim horyzontem na bardzo 
jeszcze jasnym tle nieba poszukiwać można Merkurego jako gwiazd'{ 
z początku minus 1-szcj wiclk., później O-wej wiclk. 6. VII. znajduje 
się Merkury na jednej linii z gwiazdami 1-szcj wiclic Kastorem 
i Polukscm, świecącymi na prawo od Merkurego, zaś wąziutki sierp 
Księżyca stoi w polowie drogi pomiędzy Merkurym a Wenus. 

7 Pojawiają się pierwsze gwiazdy spadające z roju Perseid, które po
czątkowo promieniują z okolicy "omikron" K::~siopeji . 

l 
l 

.Aegvluso 
g oo 

Zakrycie Wenus przez Księżyc 
8. VII. 1951 rano. 

l 

Zakrycie gwiazdy "tau" Scorpic
nis przez Księżyc 15. VII. 1931. 
Gwiazda zniknie za ciemną czę
ścią tarczy Księżyca w miejscu 
oznaczonym * około godz. 21-szcj . 

8. Rano od 7.47 do 8.40 Księżyc zakrywa Wenus. Zjawisko odbędzi e 
się za jasnego dnia. W Polsce obserwowane być może w najlepszym 
razie tylko ukazanie się planety spoza wąskiego sierpa Księżyca, 
znajdującego się nisko nad wschodnim horyzontem. 

8. W ciągu dnia na zupełnie czystym niebie odszukać można gołym 
okiem Wenus opodal łatwiej dostrzegalnego Księżyca. Obydwa ciala 
znajdują się przez porę poludniową na lewo poniżej Słońca, zaś po 
poludniu na lewo powyżej Słońca w odległości prawie 45° od tegoż. 
Wenus mieści się na linii łączącej Księżyc ze Słońcem, po poludniu 
w odległości 18 tegoż odstępu bliżej Księżyca. 

9. 21h Neptun w kwadraturze ze Słońcem. 

. .... 
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10. Wieczorem na prawo powyżej Księżyca widać jasnego Saturna. 
Konjunkcja miała miejsce o 16.36. 

12. Wieczorem na prawo powyżej Księżyca świeci Kłos Panny . 

• /lndrom eda 
Trójkq~ 

• • • 
Bar a n • Pegaz 

• • 

VIII 

• ~ 
ol1ira. 

WieLor_y b • 
• • 7i!o d. n i k 

• • • 

Droga Jowisza między gwiazdami w 1951 r. 
Jowisz świeci w lipcu i sierpniu 1VIII) w drugiej połowie nocy, zaś. 
we wrześniu i październiku przez całą noc, w grudniu tylko w ciągu 
pierwszej połowy nocy. Rysunek przedstawia widok nieba po stronie 
południowej w sierpniu okolo godz. 2-giej rano, w październiku około 
godz. 22, w grudniu oko!o godz. 18, a w styczniu około godz. 16-tej. 

15. Przed 21h Księżyc zakrywa gwiazdę 3-ciej wielkości "tau" Niedź
wiadka. Obserwować można przez lornetkę raptowne zniknięcie 
gwiazdy w mcmentach nieco różnych w rożmaitych miejscowościach 
w Polsce: w Poznaiu 20.54, we Wrocławiu 20.55, w Toruniu 20.57, 
w Krakowie 20.59, w Warszawie 21.00 (momenty obliczono w Obser
watorium Krakowskim). Opodal na prawo od Księżyca świeci czer
wony Antares. 

19. 24h Mars w konjunkcji z Uranem. W obrębie mapki z drogą Urana 
między gwiazdami (p. Urania nr 5-6, str. 123) przebywa Mars jak<> 
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gwiazda czerwona 2-giej wiclk. w dniach od 10. do 25. VII. biegnąc 
równolegle do drogi Urana od lewej ku prawej w odległości 4 mm 
poniżej niej. Ob~erwować można nad ranem na jaśniejącym niebie. 

23. 17h21m Słońce wkracza w znak zodiakalny Lwa, w rzeczywistości 
przebywa jeszcze w gwiazdozbiorze Raka od 19. VII. do 9. VIII. 

23. Już przed północą widać Jowisza świecącego poniżej Księżyca. Kon -· 
junkcja nastąpi 24. VII. o 13.19. 

25. do ~O. VII. obserwować rój gwiazd spadających "Aquaryd", które 
wyb1egają z okolicy gwiazdy "delta" Wodnika i najobfitsze, w ilości 
po około 24 gwiazdy na godzinę, bywają w dniu 28. VII. Gwiazdy 
te przeplatają się ze spadającymi jednocześnie Perseidami. 

27/28. Zakrycie Plejad przez Księżyc. Księżyc w fazie sierpa już w chwili 
wschodu, około 23h, zasłania nam część gwiazd Plejad. W ciągu 
reszty nocy przesuwa się poprzez górną część gromady omijając 
najjaśniejszą z Plejad: Alkyone. Wyraźnie widoczne jest światło po
pielate na ciemnej części tarczy Księżyca, spoza której zjawiają się 
po kolei gwiazdy Plejad, odsłaniane przez tarczę Księżyca. 

29. 7h rano Wenus osiąga swój największy blask. Około tej daty przed
stawia się w lunecie jako sierp (p. Urania nr 3--4, str. 77). Obser
wacje należy rozpocząć z chwilą zachodu Słońca, gdyż później Wenus 
znajduje się zbyt nisko nad horyzontem. Sierp Wenus zwęża się 
szybko z dnia na dzień a jednocześnie rośnie odstęp jego rogów, 
z powodu zbliżania się Wenus do Ziemi. 

31. VII./1. VIII. nad ranem poniżej Księżyca w fazie wąskiego sierpa 
ze światłem popielatym świeci Mars jako gwiazda czerwona 2-giej 
wielk. Konjunkcja nastąpi o 4.39. Na lewo od nich widać Kastora 
i Poluksa, gwiazdy 1-szej wielk. 

SIERP/Eiii: 
l. do 3. VIII. Wenus szybko zbliża się ku tarczy Słońca i z początkiem 

sierpnia przestaje być gwiazdą wieczorną, aby za miesiąc po konjunk
cji ze Słońcem pojawić się na rannym niebie. W tym czasie Wenus 
zakreśla pętlę na tle gwiazd, jak to wynika z jej współrzędnych. 
Przez lunetę w dogodnych wanmkach śledzić możnaby zmiany fazy. 

3. 15h Merkury znajduje się w największej elongacji (odchyleniu od 
Słońca) 27°.3 na wschód od Słońca. Jest jednak niedostrzegalny, bo 
znajduje się wieczorami zbyt nisko nad zachodnim horyzontem. 

5. 7h45m Merkury w niewidocznej konjunkcji z Księżycem. 
5. 21h54m Wenus w bardzo trudno widocznej konjunkcji z Księżycem, 

Wenus 3°.7 na południe od Księżyca. 
6. Wieczorem Księżyc z wyraźnym światłem popielatym, które obser

wować można do 8. VIII., znajduje się między Wenus i Saturnem. 
(3/7. 2h37m Konjunkcja Księżyca ze Saturnem, Saturn 4° na północ. 

8 Wieczorem powyżej sierpa Księżyca świeci Spika (Kłos Panny). 
9. do 14. Gwiazdy spadające roju Perseid występują najliczniej (maksi

mum). Promieniują one teraz z okolicy gwiazdy "eta" Perseusza jako 
szybkie błyski tym dłuższe. im bardziej odległe od radiantu. 

10. Rano Mars na jednej linii z Kastorem i Poluksem, poniżej nich. 
11. Wieczorem czerwony Antares świeci na lewo powyżej Księżyca. 
12/13. 2h Pluton znajduje się w konjunkcji ze Słońcem. 
17/18. Nieznaczne zaćmienie Księżyca przez półcień Ziemi rozpocznie się 

o 3h27m. Zaćmienie jest prawie niedostrzegalne .. 
20. Późnym wieczorem znaleźć można Jowisza na prawo poniżej Księ

życa. Konjunkcja o 21.58, Jowisz 5° na południe od Księżyca. 
23. 24h Słońce wstępuje w z n ak zodiakalny Parmy. Tarcza Słońca 

świeci na tle gwiazdozbioru Lwa przez czas od 9. VIII. do 15. IX. 
23/24. Od 22h na lewo od Księżyca widać Plejady. Księżyc zbliża się d() 

nich coraz bardziej w ciągu nocy. 
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24/25. Księżyc bliski ostatniej kwadry minął Plejady, znajduje się na 
lewo od nich, a poniżej Księżyca świeci czerwony Aldebaran. 

27/28. Księżyc mija blisko Urana. W stosunku do mapki z drogą Urana 
(p. Urania nr 5-6, str. 123) znajduje się Księżyc tuż poniżej dolneg<> 
prawego narożnika mapki. 

27!28. Na lewo <>d sierpa Księżyca świecą Kastor i Poluks, poniżej tej 
grupy odszukać można słabego Marsa tuż przy gromadzie gwiazd 
"Złóbek (Pracsepe)" w gwiazdozbiorze Raka. 

28/29. W drugiej połowie nocy Księżyc ze światłem popielatym, które 
obserwować będzie można do 30. VIII., znajduje się na jednej linii 
z Kastorem i Poluksem, poniżej nich. Jeszcze niżej na lewo zna
leźć można Marsa, tkwiącego wewnątrz "Złóbka" nieco poniżej środka 
tej gromady gwiazd. 

29/30. Mars po konjunkcji z Księżycem ,która miała miejsce o 24.56 wi
doczny jest na prawo poniżej Księżyca, tuż przy "Praesepe", którą 
to gromadę przebył w ciągu 2 poprzednich dni. 

31. gh Merkury w dolnej koniunkcji ze Słońcem jest niewidoczny. 
Minima Algola: Lipiec: 12d 3h.4; 15d Oh.2. Sierpień: 4d 1h.9; 6d 22h.7; 

24d 3h.6; 27d Qh.4; 29d 21h.2. 
Minima główne Beta Lyrae (zmiany blasku obserwować przez kilka 

nocy): Lipiec: 5d 8h; 18d 7h; 31d 5h. Sierpień: 13d 3h; 26d 2h, 

Maksima zmiennych długo-okresowych: 

24. VII. R Aquilae. Rekt. 19h 4m Dekl.: + 8°.1. 6m. P = 302d. 
2. VIII. T Ursae Majoris. Rekt. 12h 34m De kl. + 59°.8. 5m. P = 262d. 

25. VIII. R Cygni. Rekt. 19h 35m Dekl. + 50°.1. 6m. P 428d. 

Zjnwlska w układzie satelitów Jowisza (p. Urania, nr S-6, str. 125) : 

Lipiec : 26d 22.58-25.10 c I 13d do 23.35 • II 

2d od 1h 31m c III '2.7 0.16- 2.26 C' I 14 od 1.35 c m 
3 od 1.32 • pz I od 0.18 • p z II 17 do 22.35 • IIl 

4 do 0.37 c ' II " 
od 3.39 • p z III 18 od 1.55 • p z l 

od 0.47 II 27 do 23.45 • l 18 23.07-25.20 c I 

do 1.01 c I 29 do 0.22 () II 19 0.10- 2.20 o I 
0.11-2.22 G I 30 22.58 -25.20 o lli 

19 
od 2.57 c lf 

" do j 23.3Q • I Sierpień : do 23.39 • I 
4 20 21.1Q II 
6 do 0.01 • lll 2 "d 3.38 • p z I p z 

11 0.31-3.14 II 3 0.52-3.04 c l " 
do 25.56 • II 

c 24 do 22.32 • kz m 
0.42-2.55 c I " 

od 2.06 o I 
23.47-26.06 • lll 

od 2.05 O l " 
od 2.53 • pz II i s od 3.50 l 

12 do 1.33 • I 3 22.06 p z l • r z 

13 do 0.33 • II 4 do 1.35 • l 26 1.01-3.14 c l 

od 1.26 . m do 24.25 c II " 
1.56-4.06 o l 

" " II 26 22.18 • pz I 
18 od 2.36 c I 5 0.16-2 50 

od 3.09 c II 6 do 24.23 c lJl 27 
do 25.26 • l 

" do 21.42 I 
18 :.!3.49 pz I 7 od 2.41 o III c 

19 3.25 • I 10 od 2.45 c I 20.23-22.33 ') l 
00 23.54 pz II 

19 do 23.1? c I 11 1).01 p z l 28 19 22.25-24.35 O I do 3.24 • I do 4.15 • II 
" 29 do 21.34 II 

23.38 pz"'III 11 do 23.26 c I c .. 20.39-23.12 O II 
20 2.32 kz III 22.22-24.32 o I " " 31 23.46 III 

do 3.03 • ·n 12 0.20-3.02 c II p z 

" 26.33 kz III 
26 od 1.43 • pz I od 2.43 ( II 
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Lip i e c Sł...OŃCE 1951 

l >- ·;: 
1

1 
czasu ., . ~ . .,~ W Warszawie 

środ . -europ. ~~ ·2 . ~ (czas śr. · eur.) .n 
0 ~E"' ...-

Ih czasu 
środ.-europ. 

Sierpień 

W Warszawie 
(czas śr.-eur. ) 

zach. Rekt. l Deklin. ~ ~ wsch. l 7ach. d Rekt. J Deki. 
·---~--~----~----~--~~ 

7\3~5 ~ -l- 2/ 22' s·~ 3h 26
111 I;1

56ml 9. 9 \2~~ l+ r6' ro' - ;'.6 

wsch.
1 

4h ot l I~ 10. 
20. 
JO. 

7 54'0 + 20 52 6'2 3 37 19 46 19. 9 so·o + 13 07 - 3'8 4 23 r8 
8 33'71 + !8 40 6 4 3 52 19 32 29. lO 26'8 + 9 44 - 1'2 4 40 r8 

W innych miejscowościach wschody i zachody Słońca zdarzają się 
wcześniej lub później, jak to wynika z poniższej tabelki. 

I
Jo. VI_. 1_951 l 20. VI_!. 1951 1 9· VIII. 1951 129. VIII~ 

Miasto 
wsch. l zach. j wsch. l zach. wsch. l zach . l wsch. l zach. 

1---------7----7--
h mi h m 11 m 

h 1111 
h m h m h m h m 

Szczecin 3 36 20 35 3 57 20 r8 4 29 19 45 s 03 19 Ol 

Poznań 3 32 20 20 3 52 20 03 4 23 19 31 4 56 !8 49 
Wroctaw 3 39 20 II 3 ss 19 57 4 27 19 27 4 sB r8 47 
Gdynia 3 12 20 26 3 35 20 oS 4 09 19 33 4 45 r8 47 
Kraków 3 33 19 53 3 52 19 40 4 19 19 II 4 4B r8 33 
Białystok 3 03 19 ss 3 23 19 42 3 SS 19 09 4 29 r8 25 

L i p i e c KSIĘŻYC 1951 Sierpień 

I h czasu W Warszawie l I h czasu W Warszawie 
ro środ.-europ. (czas śr.-eur.) 1 !l środ.-europ. (czas śr.-eur.) .... -ro 

Rekt. l Deki. wsch . l zach. l ro 
Rekt. l Deki. wsch. f o o zach. 

b h h m o h m h m m o m h m 
2. 4 48 +2n o 59 19 IB I. 7 14 + z6·6 l 36 19 rs 
4· 6 35 +27.8 2 40 20 44 3· 8 55 + 20'1 4 o6 19 SI 
6. 8 r8 23'0 s 02 21 29 s. lO 28 + 10'1 6 37 20 14 
8. 9 53 +14'3 7 32 21 SS 7 II sB - I'B 9 10 20 33 

10. II 23 + 3'0 lO 04 22 14 9- 13 32 -13'7 11 52 20 59 
12. 12 55 - 9'1 12 42 22 38 l I. rs 20 - 23'6 14 48 21 s o 
14. 14 39 - 20'3 15 40 23 18 13. 17 26 - 28'3 17 19 23 44 
r6. r6 43 -27'4 18 30 24 52 rs . 19 38 - 25'5 18 3B l II 
18. 18 59 - 27'1 20 II 2 12 17. 21 38 - 15 '9 19 15 

l 11 
22 

20, 21 o6 -I~P 20 s6 s 22 19. 23 23 - 3'0 19 37 17 
22, 22 54 - 69 21 20 

l I~ 
22 21. o 59 + 9'8 20 00 00 

24. o 30 + 5'9 21 42 04 23. 2 36 l+ 20'2 20 33 l 12 39 
26. 2 03 + 17'0 22 09 13 39 25. 4 IB + 26'7 , 21 34 15 03 
28. ' 3 42 + 24'9 22 sB l r6 o8 27. 6 os + 28 4 23 22 r6 45 
30. s 27 + 28'3 24 32 r8 o6 29. 7 so l+ 248 1 

o 34 l 17 42 - --- 31. 9 29 + 16'9 3 07 18 II Najbliżej Ziemi : r7. VII. "ł" i 15. Vlll . S" 
Najdalej : 3. VII. 5"; 3o. VII. I3" i 27. VIII . 4" 

l 

Fazy: Nów Pierwsza kwadra Pełnla Ostatnia kwadra 

Lipiec 4" 8" 4Bm rz• s" s6'" rR• 20h 17111 zs• 19" 59"' 
Sierpień 2 23 39 10 13 22 17 3 59 24 II 20 

m 
15 

55 1 32 
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PLANETY 

Data 

1951 

VII. ro. 
20. 
30 . 

VIII. 9. 
I<). 

29 

MERKURY 

l h czasu 
Środ.-europ. 

Rekt"TJ)ekl. 

11 m 1 

8 22 
o 

+ 21 "3 
9 29 + I 5"9 

ro r8 + 9·9 
10 so l + 4"7 
IO 59 + 2"0 
JO 37 + 4"0 

W Warszawie 
czas środ.-eur. 

wsch. l zach. 

h mi 
4 44 
5 47 
6 31 
6 SI 
6 33 
s 21 

h m 
20 55 
20 46 
20 21 
I9 45 
r8 59 
r8 oS 

Około połowy lipca z trudem dostrze
galny na jasnym wi eczornym niebie. 

MARS 
VII. IO . 6 18 + 24"1 2 I9 19 II 

20, 6 47 + 23"8 2 H IS ss 
30. 7 16 + 23"2 2 os I8 43 

, VIII. 9· 7 44 + Z2"Z 2 00 18 24 
19. 8 II + 21"1 I 57 18 04 
29. s 38 + I9·6 I 54 17 42 

J o w l s z 
VI. 3o.1 o 47 + 3"6 1 22 27 l 12 IS I 
VII. 20.1 () 53 + 4"2 22 II II o6 
jvm 9 o 54 + 4'2 20 53 9 48 

29 . o 51 + 3'8 I9 33 8 24 

Widoczny jest w drugiej polowie nocy, 
z końcem sierpnia wschodzi już póinym 
wieczorem. 

URAN 

VII. 20.1 

VIII.29. 

6 471 + 23.31 

6 56 + 23·2 

2 l 4 l 18 52 

23 42 r6 24 

Po kon;un\ cji ze Słońcem zjawia się 
z kor c m lipca na jasnym rannym niebie. 

WENUS 

Jh czasu W Warszawie 
środ.-europ. l czas środ.-eur. 

Rekt. l Deki. wsch. l zach. 

h m 
lO I4 
IO 41 
ti 00 
II 09 
II 04 
lO 47 

+ II'2 
+n 
+ 3'6 
+ 0 "5 
- 1'2 

- 1"2 

h m 

7 39 
7 47 
7 46 l 
7 30 
7 00 
5 59 

h m 
21 43 
2I oS 
20 29 
19 41 
18 48 
17 54 

W lipcu jest jes1.cze jasną gwiaz
dą wi czorną, zaś w si erpniu 
gini e w promieniach Słońca. 

Począwszy od połowy lipca przez 
cały sierpie,) widoczny jest Mars 
nad ranem jako niezbyt jasna 
czerwona gwidzda 2-iej wielkości. 

SATURN 

II s o l + 3·51 lO 33 23 17 
li SS + 3"0 9 22 l 22 00 
I? 02 + 2"2 s I4 20 44 
I2 IO + 1"3 7 07 19 28 

Świeci na wieczornym niebie 
tylko do końca ~ierpnia. 

NEPTUN 

13 os 
, - 5·r l rr I4 l 2Z 26 

13 oS - s·5 s 40 19 51 

Dostrzegalny wieczorami przez 
lornetki do końca sierpnia. 

m 
Planetka 

VII. 3. 1 23 3o·o l 
I3. 23 32'2 

nr. 1: CER E S jasność 8 

-16 22 1VIII. 2.123 30'21 - I8 
- 16 ss 12. 23 2s·s - 19 
- I7 48 22. 23 19"5 - 21 23. 23 32'4 

48 1 57 
o6 

Opozycja: IX. 8d 
w gwiazdozb. 

Wodnika 

Dla odszukania planetki należv w ciąqu szeregu pogodnych wieczorów wykonać dokłacine 
rysunki z wszystkimi nawet najsłabłtymi gwiazdami dostrzegalnymi przez uŻ:y"'aną lunetc; 
w okołicy wskazanej przez w1półrzędne planetki i rozpoznać na ni<'h gwiazdę, zmienia-

ją<'ą swe położenie z dnia na dzień jednakowo w tym s1mym kierunku. 
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Errata: W opisie fotografii na przedniej stronie okładki ostatnieg()o 
(5--6) numeru Uranii mylnie podano rozmiar średnicy refraktora obser
watorium Licka, którym wykonano powyższe zdjęcie; zamiast 100 cm~ 
ma być: 92 cm. 

""a ł<undusz Budowy Ludowego Obserwatorium wpłacili w ciągu maja~ 

Mgr Jaworski Józef, Białystok zł 3,33, Grabowski Karol, Łabiszyn_ 
zł 3, Mayer Eugeniusz, Szczecin zł 20, Rapf Feliks, Nowy Sącz zł 20, 
Rusinek Barbara, Warszawa zł 20, Lipina Karol. Zory zł 8, Kolo Nowy 
Sącz z ofiar dobrowolnych zł 828. - Przy potwierdzeniu powyższej, 
kwoty zł 828 Zarząd Główny złożył serdeczne podziękowanie za tak 
ofiarną pracę, gorliwość i pomoc dla całego Towarzystwa, jako jednej, 
wielkiej Rodziny astronomicznej. Oby Koło nowosądeckie stało się przy- • 
kładem dla innych naszych Kół w tej tak pięknej myśli niesienia po-
mocy w ufundowaniu wielkiego dzieł::J. dla całych pokoleń, jakim bę-
dzie Ludowe Obserwatorium Astronomiczne. 

Na Fundusz "Uranii" złożyli w ciągu kwietnia i maja: 

Kusior Stanisław, Wieluń zł 8, Rozmus Aleksander zł 50, Ks. Zbłowskf 
Władysław, Gdańsk zł 8, Zakrocki Stanisław, Kraków zł 3, Mierzwa 
Henryk, Czeladź zł 4. 25, Szymański Wacław, Dąbrowa Górnicza zł 11,70, 
Jankowski Jan Wojciech, Warszawa zł 10, Czelej Marek Łukasz, Ho
leszów zł 2. 

OD ADMINISTRACJI "URANII" 
W 1951 r. obowiązują następujące ceny naszego pisma: Roczna pre

numerata wynosi 16 zł. - Wkładka członka zwyczajnego 12 zł - można 
wpłacać w dwóch ratach pólrocznych na konto P. K. O. IV-5227 
P. T. M. A. Zarząd Główny. - Wkładka ulgowa dla młodzieży szkol
nej 6 zł. - Każdy wpisujący się członek wpłaca nadto jednorazowo. 
l zł 50 gr wpisowego. - Fojedynczy numer .,Uranii" kosztuje 2 zł 85 gr. 
Członkowie Towarzystwa, opłacający bieżące składki, otrzymują .,Ura-
nię" bezpłatnie. ,. 

Wydawnictwo nasze wychodzi punk t u a l n i e 25-go każdego pa
rzystego miesiąca, zatem wszelkie reklamacje dotyczące nieotrzymania 
,.Uranii', należy wnosi..: do w.af.ciwego Urzędu Pocztowego, a nie d() 
Administracji "Ucanii'. 

Członkowie n::.bywać mogą odznaki Towarzystwa, emaliowane w ar
tystycznym wykonar,iu, w cenie 18 zł za sztukę wprost w Zarządzie 
Głównym. Należność możrn przesyłać czekiem P. K. O. Konto IV-612:-JJ 
P. T. M. A. - FUI dusz f'l:dowy Ludowego Obsorwato :ium. 

Redaktor: STEFAN PIOTROWSKI 
Komitet redakcyjny: JAN GADOMSKI, JANUSZ PAGACZEWSKI, 

WŁADYSŁAW TĘCZA. 

Adres Zarządu Głównego P. T. M. A. oraz Redakcji i Administracji 
URANII : Kraków, św. Tomasza 30/8 . - Tel. 538-92. 
Biuro czynne codziennie, z wyjątkiem niedziel i świąt, 
w godzinach 10-13 i 16- 19, w soboty 10- 13. 
Konto Zarządu Gł. P. T. M. A.: PKO IV-5227/113. 

Prenumerata "Uranii" na rok 1951 - 16 zł (z przes.); cena zeszytu 2.85 7.ł. 

Drukarnia Związkowa, Kraków, ul. Mikołajska 13 

Nr zam. 2343 - 21. 5. 51 - Nakład 2.500. - Form. 61 X 86. Obj. 3 ark. 
Rodz. pap. V kl. 70 g. - Nr kontr. 18. 6. 1951 r. M-2-16973. 
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J. PAGACZEWSKI 

Z ZAGADNIEŃ BUDOWY DROGI MLECZNEJ 

Już od dłuższego czasu utarło się wśród astronomów prze
konanie, że nasza Droga Mleczna stanowi spiralny układ ga·
laktyczny, bardzo przypominający Wielką Mgławicę M 31 
w Andromedzie albo M 33 w Trójkącie. Przekonanie to jednak 
polegało do niedawna jedynie na czystej spekulacji. 

Największą trudność zdawała się stanowić kwestia rozmia
rów Drogi Mlecznej, kóre z różnych pomiarów wypadały znacz
nie większe od rozmiarów innych galaktyk. Droga Mleczna 
wydaje się posiadać średnicę około 30 000 parseków, podczas 
gdy Słońce znajdowałoby się w odległości około 9-10 000 par
seków od środka układu. Tymczasem wszelkie pomiary śred
nicy Wielkiej Mgławicy Andromedy, jak również innych mgła
wic spiralnych, dawały zaledwie tylko kilka tysięcy parseków. 

Otóż szczegółowe badania w okresie przed ostatnią wojną 
wykazały, że Mgławica Andromedy posiada znacznie większe 
rozmiary, aniżeli dotychczas przypuszczano. Zwyczajna foto
grafia mgławicy wykazuje, że jasne ramiona mgławicy (na 
kliszy zaczernione) można widzieć do odległości 1.5 stopnia 
od środka jądra. Jednakże S h a p l e y wykrył, że jasne ra
miona nie oddają prawdziwych wymiarów galaktyki. Mikro
fotometryczne pomiary klisz wykazały, że niewidoczne dla go
łego oka zaczernienie kliszy rozciąga się do odległości 2 albo 
nawet 2.5 stopni od jądra, a później W h i t for d i J. S t e b
b i n s w r. 1934 znaleźli jasność powierzchniową, możliwą je
szcze do pomiaru ponad jasnością nieba nocnego, w odległości 
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3 albo nawet 4 stopni od środka, w centralnej płaszczyźnie 
systemu. Widać z powyższego, że Mgławica Andromedy sta
nowi system gwiazdowy bardzo podobny rozmiarami do naszej 
Galaktyki. Odpadła tym samym jedna z największych trud
ności uznania Mgławicy Andromedy za układ analogiczny do 
naszej Galaktyki. Oba układy posiadają więc podobne rozmia
ry, taką samą mniej więcej ilość gwiazd i, ogólnie biorąc, tę 
samą ogólną budowę. Oba posiadają niewielkie, umiarkowanie 
spłaszczone jądro, złożone z gwiazd populacji II 1

), wielki, 
w kszałcie dyska, system gwiazd należących do populacji I, 
poprzetykany gęsto chmurami gazu i pyłu oraz wielki, prawie 
kulisty system o małej gęstości, który składa· się z gwiazd 
populacji II. 

Rys. l. Kółka na niniejszej fotografii mgławicy Andromedy oznaczają 
okolice o jasności powierzchniowej równe.i w przybliżeniu jasności na

szej Galaktyki, w miejscu, gdzie znajduje się Słońce. 

Zastanówmy się, gdzie znajdowałby się nasz system sło
neczny, gdyby znajdował się on w galaktyce Andromedy? 
Odległość Słońca od środka naszej Galaktyki wynosi około 
25 000 lat św. {lub nieco więcej). Gdybyśmy tę odległość obser
wowali z mgławicy Andromedy, oddalonej od nas 720 000 lat 
św., zajęłaby ona kąt przeszło 2 stopni. Lokacja Słońca w M 31 
będzie więc odpowiadać punktowi leżącemu daleko od praw
dziwych ramion spiralnych (rys. 1), w miejscu, gdzie tylko 

1) Por. Urania, T. XIX, str. 53. 
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bardzo czułe narzędzia fotometryczne wykazują znikome za
czernienie kliszy fotograficznej. Czy mamy jaką przyczynę 
do przypuszczania, że to słabe świecenie zewnątrz mgławicy 
Andromedy rzeczywiście posiada strukturę spiralną? Trudno 
być tego pewnym. 

Otóż pewne informacje w tej dziedzinie można uzyskać 
badając jasność powierzchniową naszej Galaktyki, którą na
stępnie porównamy z takąż jasnością M 31. Przy pomocy licze
nia gwiazd różnych abśolutnych jasności w najbliższym otocze
niu Słońca możemy obliczyć, jaką jasność powierzchniową 
posiadałaby Galaktyka w tym miejscu, gdyby można ją było 
oglądać z zewnątrz. Ta charakterystyczna wielkość nie zależy 

LAT ŚW. 
6520 32&0 o 3260 &520 

2000 1000 o 1000 2000 

PARSEKOW 

Rys. 2. Rozkład gęstości gwiazd w pobliżu Słońca, w płaszczyźnie pro
stopadłej do równika galaktycznego według Oorta. Linie ciągłe wyobra
żają powierzchnie jednakowej gęstości gwiazd. W samej płaszczyźnie 
równika linie te nie mogą być bezpośrednio obserwowane (linie prze
rywane). Gęstość gwiazd w okolicy Słońca przyjęto za równą 1.0. 

od odległości, z jakiej patrzymy na galaktykę; światło każdej 
gwiazdy słabnie wraz z odległością, z której ją widzimy, lecz 
pozorna wielkość powierzchni także maleje w tym samym sto
sunku. W ten sposób ilość światła na jednostkę powierzchni 
pozostaje stała. Otóż jasność ta odpowiada jednej gwieździe 
pozornej jasności 23 mg na kwadratową sekundę łuku. Jest 
to wielkość niesłychanie mała, mierzalna tylkn z wielką trud
nością. Jasność powierzchniowa mgławicy Andromedy w odle
głości 2.5 stopnia od środka jest tego samego rzędu co naszej 
Galaktyki w odległości około 9 000 parseków od jej środka. 
Zachodzi więc i tu szczególne podobieństwo między obiema 
galaktykami. 
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Nasuwa się pytanie, czy widoczna spiralna struktura Mgła
wicy Andromedy ma swój odpowiednik w naszej Drodze Mlecz
nej. Po definitywnym stwierdzeniu istnienia absorpcji między
gwiazdowej około roku 1930 stało się jasne, że w rzeczywi
stości gwiazdy w pobliżu Słońca tworzą niewielką kondensację. 
Ten tzw. "local cluster" otoczony jest rozległym polem o przy
bliżenie równomiernej gęstości, zwolna zwiększającej się w kie
runku środka Galaktyki w Strzelcu, i malejącej w kierunku 
przeciwnym (rys. 2). 

W r. 1937 i 1938 M. Washakidse i J. H. Oort, oparli 
się w swych badaniach na liczeniu gwiazd w wysokich szero
kościach galaktycznych, w których chmury absorbującego pyłu 
nie dają się tak odczuwać, jak blisko równika galaktycznego. 
Otrzymano powierzchnie równej gęstości gwiazd dla kątów 
większych od 15° ponad lub popod równikiem Galaktyki. Rys. 2 
podaje wyniki Oorta. Jest to przekrój prostopadły Drogi Mlecz
nej wzdłuż linii łączącej Słońce ze środkiem Galaktyki odle
głym o 25 000 lat świetlnych na prawo. 

Obserwujemy ogólne zmniejszanie się gęstości gwiazd w du
żych odległościach od płaszczyzny centralnej. 3 000 lat świetl
nych ponad i popod płaszczyzną centralną gęstość gwiazd wy
nosi tylko kilka setnych gęstości w sąsiedztwie Słońca. Zau
ważamy także silne pochylenie linij w dużych odległościach, 
wskazujące na ścieńczanie się systemu gwiezdnego w kierunku 
przeciwnym do środkowego zgrubienia w Strzelcu. 

W pobliżu płaszczyzny Galaktyki istnieją dwie kondensacje. 
Jedna w odległości około 5 000 lat świetl. od Słońca w kie
runku ku środkowi Galaktyki osiągająca gęstość przynajmniej 
3 razy większą niż w naszej najbliższej okolicy. Druga, mniej 
wybitne, znajduje się w kierunku przeciwległym, także w odle
głości około 5 000 lat św. Zadna z tych kondensacyj nie może 
mieć bezpośredniego związku z jądrem galakycznym, gdyż 
odległości ich są za małe. Uważa się je powszechnie za prze
kroje, w płaszczyźnie rysunku, dwu ramion spiralnych, biegną
cych w przybliżeniu pod kątem prostym do płaszczyzny pa
pieru. Czy realność tych kondensacij jest pewna? Na szczęście 
posiadamy pewne potwierdzenia z innych źródeł. 

Astronom radziecki B. W. Kuk ark i n zauważył, że roz
kład długookresowych gwiazd zmiennych (typu o Ceti) także 
tworzy dostrzegalną kondensację w kierunku środka Galaktyki, 
podczas gdy rozmieszczenie zmiennych galaktycznych (krótko
okresowych cefeid) tworzących system kulisty, wykazuje pewne 
objawy słabej kondensacji z obu stron Słońca. B. J. B ok zwrócił 
uwagę na fakt, że pomijając obecność zagęszczenia lokalnego, 
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wydaje się, że jesteśmy umieszczeni wraz ze Słońcem w okolicy 
o nienormalnie małej gęstości gwiazd. 

Rys. 3. Mgławica spiralna M 51 w Psach Gończych. 

P. P. P ar e n a g o proponuje spekulatywne rozwiązanie na
szego problemu. Zakładamy, że dwie kondensacje na rys. 2 
są istotnie przekrojami dwóch sąsiednich spiralnych ramion. 
Jak postąpimy dalej celem wyjaśnienia sobie budowy Drogi 
Mlecznej? 

Na rys. 3 widzimy typową spiralną galaktykę M 51 w kon-



182 URANIA 

stelacji Psów Gończych. Posiada ona małe kuliste jądro, z któ
rego dwóch przeciwległych stron emanują dwa różne ramiona 
spiralne. Siedząc każde z nich oddzielnie odkrywamy pewną 
charakterystyczną właściwość dla wielu galaktyk. 

Wybierzmy dowolny punkt na ramieniu i narysujemy linię 
prostą do środka i drugą linię, styczną, dla oznaczenia kierunku 
biegu ramienia w tym punkcie. Kąt między tymi liniami nie 
jest prosty. (jak to byłoby w wypadku koła), lecz jest większy 
lub mniejszy od 90° zależnie od kierunku, w którym mierzymy 
kąty. Badanie wykazało, że w różnych spiralach kąt ten może 

Rys. 4. Schematyczny obraz 
spiralnej galaktyki. Kąt e 
jest w przybliżeniu ten sam 
w każdym punkcie obu ra-

mion. 

być rozny, lecz w danej spirali jest przybliżenie ten sam, bez 
względu na to, gdzie narysujemy nasz punkt. Okazuje się, że 
właściwość ta jest na ogół wspólną wśród spiral. 

Srednio biorąc, kąt charakterystyczny e (theta) równa się 
106°, lecz poszczególne obiekty mogą mieć H od 126° do 94n. 
W naturze zachodzą liczne odchylenia od ściśle matematycz
nego kształtu spiral, gdzie kąt charakterystyczny jest stały. 
Najlepiej przedstawia obserwowane kształty spiralnych ga
laktyk krzywa logarytmiczna. 

Jeżeli założymy, że na rys. 2 prawa kondensacja jest naj
bliższą środka Galaktyki, wówczas kondensacja lewa musi 
przedstawiać przekrój drugiego ramienia spiralnego, nie zaś 
część tego samego zwoju pierwszego ramienia. Na zdjęciach 
widzimy, że spiralne zwoje przeplatają się wzajemnie w przy
bliżenie równych odległościach od siebie. Możemy więc przy-
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jąć, że następny zwój pierwszego ramienia spiralnego powinien 
mieć miejsce w odległości około 10 000 lat świetlnych od le
wego zagęszczenia Oorta. Ta kondensacja jednak nie była 
obserwowana. Lecz gdyby faktycznie istniała, jej odległość od 
Słońca wyniosłaby około 15 000 lat świetl. w kierunku prze
ciwnym do kierunku ku środkowi Galaktyki. Odległość drugiej 
kondensacji (jednej widzialnej a drugiej niewidzialnej) - dwu 
zwoi tej samej spirali- jest przeto rzędu 20 000 lat świetlnych. 
Ta okoliczność wystarcza do wyznaczenia charakterystycznego 
kąta spiralnej struktury naszej Galaktyki. 
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Rys. 5. Spiralna struktura Drogi Mlecznej według P. P. P a re n a g o. 

Przyjmijmy arbitralnie, że kąt, o którym mowa, wynosi 
100°. Zaczynając od punktu odpowiadającego niewidocznej 
kondensacji naszego pierwszego ramienia spiralnego, możemy 
wykreślić spiralę utrzymując kąt między kierunkiem do jej 
środka stale równy 100°. Postępując hik przez 360° musimy 
osiągnąć punkt, który powinien koincydować dokładnie z pra
woręczną kondensacją Oorta. W rzeczywistości przekonaliby
śmy się, że przyjęliśmy kąt nieco za duży, i że w konsekwencji 
spiralne ramiona wypadają za stromo i zamiast kondensacji 
Oorta w odległości około 5000 lat świetlnych od Słońca osią
gają punkt o wiele dalszy od Słońca a bliższy środkowi. 

Eksperyment powyższy powtarzamy stosując metodę kolej
nych przybliżeń i w ten sposób dochodzimy do kąta 6= 98°. 
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Spirala narysowana przy jego pomocy wygląda jak na rys. 5 
(rysunek wzięty z pracy Parenago) . 

W ten sposób wyznaczyliśmy kąt 8 dla Galaktyki. Ponie
waż zaś wielkość jego jest bliska średniemu kątowi e ' spiralną 
budowę Drogi Mlecznej uważać możemy za stwierdzoną. 
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J. RYZNER 

CO WIEMY O MARSIE 

(CZĘśC II) 

Atmosfera Marsa 

Najważniejszym zagadnieniem przyrody Marsa jest zagad
nienie istnienia atmosfery na tej planecie. Tam, gdzie nie ma 
atmosfery, nie może być i życia. Ale nie tylko życia. Nie może 
być wiatru, ani chmur, ani deszczu, ani mgły, w ogóle nie 
może być mowy o pogodzie. Nie ma tam żadnych dźwięków. 
Świat martwych kamieni i piasków. Milcząca pustynia. Przy
kładem tego jest powierzchnia Księżyca. 

Na Marsie jest inaczej. Atmosfera na nim istnieje. Przed
stawia ona dość cienką, rzadką warstwę gazu, prawie wszędzie 
przeźroczystą i słabo dostrzegalną dla zewnętrznego obserwa
tora. Można podać pięć oznak, które świadczą o obecności atmo
sfery: l) Może się zdarzyć, że planeta w czasie swej drogi 
po niebie zakrywa pewną gwiazdę. Wówczas, gdy gwiazda znaj
duje się za atmosferą planety, światło jej załamuje się w niej, 
skutkiem czego gwiazda znika za tarczą planety później a po
jawia się spoza tarczy wcześniej, niżby to zaszło w nieobecno
ści atmosfery. 2) W atmosferze zachodzi rozpraszanie światła, 
skutkiem czego promienie Słońca rozciągają się z oświetlonej 
półkuli na nieoświetloną. Dla obserwatora z zewnątrz wygląda 
to w ten sposób, że terminator przesuwa się w stronę ciemną 
planety a nadto jest on rozmazany tak, że światło jednostaj
nie i stopniowo przechodzi w ciemność. Pomiary Lowella oka
zały, że to zmierzchowe oświetlenie można śledzić do 10° od 
terminatora. Stąd można wnosić, że wysokość słupa atmosfery 
dostatecznie gęstej na to, by mógł wywołać obserwowane roz
proszenie światła, wynosi na Marsie 0.01 promienia planety 
czyli 300 km. 
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A d a m s i D u n h a m wnioskują, że atmosfera Marsa ma 
mniej niż 5% gęstości atmosfery ziemskiej. Ci sami badacze 
twierdzą, że ilość tlenu w atmosferze Marsa jest mniejsza niż 
0.1% tlenu w atmosferze ziemskiej. 

3) Obserwacje szczegółów powierzchni w pobliżu brzegu tar
czy wskazują na większą grubość atmosfery niż w środku. 
Skutkiem obrotu planety około osi szczegół powierzchni, który 
przesuwa się ku brzegowi staje się mniej wyraźny. 

• · .. ·'.,, 

··. . 
.· --~.·.· ".·-.' 
. ' ~ - ,_JI. 

Rys. l. Fotografie Marsa i pewnej ziemskiej okolicy wykonane 
w świetle fioletowym (zdjęcia po lewej stronie) i w promieniach pod
czerwonych (zdj ęcia po prawej stronie). Na skutek silnego rozpraszama 
światła na cząstkach atmosfery zdjęcia wykonane w świetle fioleto
wym pokazują, zarówno na Marsic jak i na Ziemi, dużo mniej szcze-

gółów, niż zdj ęcia dokonane w podczerwieni. 

4) Pojawianie się chmur i mgły powoduje, że w niektórych 
miejscach atmosfera staje się nieprzeźroczystą. Na Marsie nie
które plamy, zwykle wyraźnie widoczne, czasami stają się 
mętne a niekiedy całkiem znikają. Czasem tworzą się praw
dziwe chmury mające wygląd białych lub żółtych plam. 

5) Sezonowe zmiany plam polarnych, które mogą powsta
wać tylko z par wchodzących w skład osłony gazowej . 
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'Fotometryczne badania przeźroczystości atmosfery 'Marsa 
prowadzą do wniosku, że atmosfera Marsa bez względu na swe 
rozrzedzenie jest dosyć zanieczyszczona wielkimi cząstkami, np. 
pyłkami, kropelkami wody lub kryształkami lodu. 

Patrząc na Ziemię z innej planety, zobaczymy na niej 
ciemne i jasne plamy. Jasne plamy, które zakrywają przeszło 
połowę tarczy Ziemi, są to chmury, ciemne natomiast, to wi
doczne poprzez atmosferę części lądów i mórz przesłonięte siną 
zasłoną, która rozmywa ostre ich kontury. Na Marsie nie spo
tykamy niczego podobnego. Widzimy tam rude obszary lądów 
i ciemne mórz, co znaczy, że na tej planecie prawie nie ma 
białych chmur. Jednak pojawiają się, chociaż rzadko, utwory, 
do pewnego stopnia podobne do chmur ziemskich, a mianowi
cie pewne obszary, bogate w szczegóły, • zasnuwają się czasami 
żółtym woalem i skutkiem tego stają się niewidoczne. 

W innych wypadkach obłoki pojawiają się w pobliżu ter
minatora i mają kształt jasnych występów, wchodzących 
w ciemną, nieoświetloną część Marsa. Lowell i Slipher otrzy
mali na wysokość tych obłoków 27 km. Prędkość przemieszcza
nia się chmur jest zawarta między 15 i 30 km/h. W niektó
rych wypadkach zauważono, że droga ich nie jest prosta lecz 
zakrzywiona, co wskazywałoby na to, iż wiatry na Marsie, po
dobnie jak prądy powietrza w cyklonach na Ziemi, odchylają 
się od prostoliniowego kierunku pod wpływem siły Coriolisa, 
wywołanej obrotem planety i tworzą w atmosferze wiry, po
dobne do cyklonów. 

Zdjęcia fotograficzne tych obłoków wskazują na ich barwę 
czerwono-żółtą, która praktycznie zlewa się z barwą lądów. 
Ponieważ chmury składające się z kropelek wody mają barwę 
czysto białą, więc chmurowe masy na Marsie nie mogą się 
składać ani z kropel wodnych, ani ze śnieżynek. Lowell przy
puszcza, że są to tumany pyłu podniesionego wiatrem z po
wierzchni planety. 

Jednak oprócz żółtych obserwuje się na Marsie także i białe 
chmury, które tworzą się albo na granicy topniejących plam 
polarnych, albo w obszarach przylegających do terminatora 
planety. Odkrył je Wright na fioletowych i ultrafioletowych 
zdjęciach. Nie widać ich ani gołym okiem, ani na zdjęciach 
w żółtych i czerwonych promieniach. Istota ich jest dotąd nie
wyjaśniona. Są one bardzo niestałe i bardzo szybko przemie
szczają się po powierzchni planety. W r. 1926 Wright zdołał 
wykryć także ciemne plamy, niestałych konturów. Przypuszcza 
się, że są to miejscowe zmętnienia atmosfery w rodzaju mgły 
złożonej z drobnych cząstek o rozmiarach rzędu rozmiarów czą
stek gazu. 
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Skład atmosfery Marsa 

W połowie zeszłego stulecia rozpoczęto spektroskopowe ba
dania atmosfery Marsa. Okazały się one bardzo trudnymi. Za
stosowano tu metodę porównania widma Marsa z widmem 
Księżyca, aby stwierdzić, czy atmosfera Marsa wzmacnia linie 
telluryczne, tzn. linie spektralne pochodzące z ziemskiej atmo
.sfery, czy nie. Powierzchnia Księżyca odbija te same promienie 
Słońca co i Mars, lecz nie ma na niej atmosfery, zatem linie 
telluryczne w widmie Księżyca przedstawiają tylko wpływ 
ziemskiej atmosfery. Badania prowadzone w ten sposób nie 
dały jednak pozytywnych wyników. 

Inną metodę badania, opartą na zasadzie Fizeau-Dopplera, 
podał C a tn p b e l l. Jeżeli Mars przybliża się lub oddala 
szybko od Ziemi, to linie w jego widmie powinny okazać się 
przesunięte, a linie telluryczne powinny pozostać na swym miej
scu. Campbell robił takie badania w r. 1896, lecz nie doszedł 
do ostatecznego wyniku. Jego badania powtórzył w r. 1905 
Lowell, także z wynikiem ujemnym. To samo było w r. 1910. 
W r. 1925 A d a m s i S t. John otrzymali widmo Marsa 
przy pomocy wielkiego, 6-pryzmatycznego spektrografu, usta
wionego na 150 cm teleskopie obserwatorium Mount Wilson. 
Wówczas Mars zbliżał się do Ziemi z prędkością 18 km/sek. 
Badanie spektrogramu wykazało, że linie tlenu i pary wodnej 
są wyraźnie rozszerzone w spodziewanym kierunku. Linie te 
w widmie Marsa były słabsze niż ziemskie. Wyciągnięto stąd 
wniosek, że ilość pary wodnej na Marsie stanowi przybliżenie 
5% tej, która jest na Ziemi, a tlenu 15%. Wydawało się więc, 
że to ważne zagadnienie zostało rozwiązane. Jednak wniosek 
ten okazał się przedwczesnym. Atmosfera Marsa bez wątpienia 
istnieje. Wszelkie jednak usiłowania odkrycia jej wpływu na 
widmo zawiodły. Obecnie zatem nie możemy dać żadnej sta
nowczej odpowiedzi na to, czy istnieje tam tlen i para wodna, 
czy nie. Bardzo staranne badania nie zdołały wykazać śladu 
wody w atmosferze Marsa. Nie można jednak z tego wniosko
wać, że wody na Marsie wcale nie ma, lecz tylko, że znajduje 
się w tak drobnych ilościach (przynajmniej w górnych war
stwach atmosfery), że nie można jej wykryć nawet tak czu
łymi metodami jak spektrografia. 

Mamy zatem przed sobą jedną z tych zagadek, której roz
v.riązanie mogą przynieść dopiero przyszłe badania. 

Klimat Marsa 

Od samego początku badacze godzili się na to, że na Marsie 
powinno być chłodniej niż na Ziemi, bo jego odległość od 
Słońca jest większa a zatem otrzymuje mniej ciepła. 
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Badania temperatury Marsa zaczęły się dopiero wówczas, 
gdy technika pomiaru promieniowania osiągnęła wysoki rozwój 
i pozwoliła mierzyć znikome ilości ciepła, pochodzące od gwiazd 
i planet. Potrzebne do tego celu przyrządy są zbudowane na 
zasadzie termoelektrycznej. Metodę pomiaru temperatury przy 
pomocy radiometrycznych obserwacyj podał Rus s e 11, nato
miast pierwsze pomiary temperatury Marsa wykonał K o
b l e n z. W obserwatorium Lowella w Flagstaff Koblenz. 
1 L a m p l a n d otrzymali, że na równiku Marsa około połud
nia temperatura wynosi od +5° do +20°. Maksimum wystę
puje nie w samo południe, lecz po południu, podobnie jak na 
Ziemi. Ku zachodowi Słońca temperatura szybko spada i z na
staniem nocy dochodzi do 0°. W ciągu nocy spada dalej i o świ
cie dochodzi do -45°, potem się podnosi. W północnej, zimo
wej półkuli, otrzymuje się temperatury od -70° do -80°. Mo
rza okazują się cieplejsze od lądów, przy czym różnica dochodzi 
do 30°. Koblenz sądzi, że zgadza się to z hipotezą, że "morza" po
kryte są roślinnością. Podobne badania wykonano na Mount 
Wilson, gdzie N i c h o l s o n i P e t i t posługiwali się naj
większym wówczas na świecie, 100-calowym teleskopem. Ba 
dania te potwierdzają zupełnie dawne przypuszczenia, że kli
mat na Marsie jest znacznie chłodniejszy, niż na Ziemi. Można 
zatem przypuścić, że w tych warunkach możliwy jest rozwój 
roślinności. Bieg roczny temperatury przypomina nieco klimat 
tundry. Ogromna różnica temperatury między dniem i nocą 
nie ma analogii na Ziemi. Dochodzimy do wniosku, że Mars 
posiada klimat stratosfery: skrajnie rozrzedzona i sucha atmo
sfera pokrywa tam ubogie w wilgotność pustynie. Czy może 
zatem w takich warunkach istnieć i rozwijać się roślinność? 
Niektóre przedstawicielki flory ziemskiej mogłyby żyć w po
larnych strefach Marsa, gdzie w ciągu długiego letniego dnia, 
temperatura cały czas utrzymuje się powyżej zera. Tym bar
dziej, że roślinność na Marsie mogła pr.zystasować się do tych 
specyficznych warunków i nie obawiać się nocnych mrozów. 

Kanały na Marsie 

W czasie dogodnej opozycji Marsa w 1877 r. włoski astro
nom S c h i a p ar e l l i zrobił odkrycie, które dotychczas sta
nowi sporny problem astronomii planetarnej. Mianowicie zau
ważył on na tarczy Marsa równe i regularne linie, przecinające 
czerwone obszary lądów w różnych kierunkach, ciągnąc się wi
docznie wzdłuż łuków wielkich kół. Schiaparelli nazwał je 
,.kanałami". Każdy kanał opiera się swymi końcami albo w mo
rzu lub jeziorze, lub w drugim kanale lub też w przecięciu 



URANIA 189 

kilku innych kanałów. Niektóre kanały ciągną się na 3 000 do 
4 000 a nawet do 5 000 km, inne mają 300-500 km. Zmienna 
jest i szerokość kanałów. U niektórych dochodzi ona do 300 km, 
co odpowiada szerokości Bałtyku. Lowell twierdził, że widział 
kanały szerokie tylko na 2 km. Charakterystyczną cechą każ
dego kanału jest to, że zachowuje on na całej swej długości 
jednakową szerokość. Drugą cechą jest dążność do schodzenia 
się kilku kanałów razem w punktach węzłowych po 4-6, cza
sem do 17 kanałów. Takie węzłowe punkty bywają zwykle za
znaczone czarnymi kółkami lub węzełkami, zwanymi "jezio
rami" lub "oazami", na co pierwszy zwrócił uwagę P i ck e
r i n g. Schiaparelli zauważył również w r. 1881, że liczne ka
nały, które dotychczas widział jako pojedyncze linie, okazały 
się podwójnymi, równoległymi, ciągnącymi się na całej długości 
jak szyny kolejowe. To zdwojenie jest zjawiskiem sezonowym. 
Zaczyna się ono w trzy miesiące po letnim przesileniu i trwa 
4-5 miesięcy. Fotem znika i pojawia się znowu po wiosennym 
porównaniu dnia z nocą i znowu trwa 4-5 miesięcy. Dla wy
tłumaczenia tego zjawiska Schiaparelli postawił w r. 1895 przy
puszczenie, że kanały są urządzeniem irrygacyjnym, zbudowa
nym przez jakieś rozumne istoty, istniejące na tej planecie. 

Obszerne badania poświęcił kanałom Lowell w zbudowa
nym przez siebe obserwatorium w Flagstaff położonym na wy
sokiej wyżynie w suchej pustyni w Arizonie. Przy pomocy 65-cm 
teleskopu odkryto tam ponad l 000 kanałów. Najważniejszym 
jego odkryciem jest to, że kanały nie zawsze są widoczne. Na 
półkuli, która ma zimę, kanałów z reguły nie widać. Pokazują 

.się one z nastaniem wiosny i to nie natychmiast, lecz dopiero 
później, gdy zacznie się intensywne tajanie polarnej czapki. 

O istnienie kanałów rozwinął się spór. Niektórzy obserwa
torzy twierdzili, że jest to tylko złudzenie. B ar n ar d, który 
obserwował Marsa 92-cm refraktorem w obserwatorium Lick'a 
w 1895 r. nie mógł zauważyć na kontynencie Marsa siatki tych 
linij, o których pisał Schiaparelli. To samo stwierdził C e
r u l l i w r. 1898. Ożywiony spór powstał w związku z opo
zycją Marsa w r. 1909, podczas której Lowell i jego współpra
cownicy odkryli około 200 nowych kanałów. Głównym prze, 
ciwnikiem kanałów był Antoniadi, który wyniki swych badań 
przy pomocy 84-cm refraktora obserwatorium w Meudon sfor~ 
mulował w ten sposób: l) rzeczywisty wygląd planety Mars 
jest naturalny i podobny do wyglądu Ziemi i Księżyca. 2) Przy
dobrych warunkach obserwacyjnych nie ma śladu geometry
cznej sieci kanałów. 3) Kontynentalne obszary planety są uroz
maicone niezliczonymi czarnymi plamami całkiem nieprawidło
wego kształtu i intensywności, kórych sporadyczne grupy mają 
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wyraźną tendencję do zbierania się we wstęgi, a te w małych. 
przyrządach dają złudzenie kanałów Schiaparelliego. Jeżeli 
przez kanały rozumieć linie proste, to kanały nie stnieją. Do 
tego samego wyniku doszedł F ros t, obserwując Marsa przy 
pomocy 102-cm refraktora obserwatorium w Yerkes. To samo 
otrzymał Hall w obserwatorium na Mount Wilson przy po-
mocy 152-cm reflektora. Nie zauważył on żadnych śladów linii 
lub geometrycznej budowy. Zagadnienie więc, czy na Marsie 
istnieją kanały czy nie, nie było rozwiązane jeszcze w r . 1909. 
Spory w tej sprawie odżyły znowu podczas opozycji w r. 1924, 
kiedy obserwatorzy Marsa podzielili się znowu na dwa obozy 
zwolenników i przeciwników kanałów. 

Rys. 2. Rysunki Marsa wykonane przez Trumplera w czasie korzystnej 
opozycji w 1924 r. Interesujące jest porównanie niniejszych rysunków 

z mapą podaną na str. 135 w pop. nr. Uranii. 

Obecnie w sprawie istnienia kanałów są trzy punkty wi
dzenia: l) Kanały rzeczywiście istnieją i mają tę nienaturalną 
prawidłowość, na którą wskazywali Schiaparelli i Lowell. 
2) Kanały istnieją, tylko przedstawiają dość nieprawidłowe 
wstęgi, w których nie ma geometrycznego charakteru. 3) Są 
one czystym optycznym złudzeniem i w rzeczywistości nie· 
istnieją. W ten sposób spór, ciągnący się przez lat 50, nie zo
stał · rozstrzygnięty. 

Podczas opozycji w r. 1924 Trumpler zrobił przy pomocy-
92-cm reflaktara w obserwatorium Licka zdjęcia Marsa, na: 
podstawie których wykonał szereg rysunków, pokazujących ka
nały z dużą jasnością. 

Na oryginalnych, wykonanych w oparciu o fotografie, rysun-



URANIA 191 

kach Trumplera można rozróżnić około 100 kanałów i to nie 
tylko na lądach, ale i na morzach, gdzie w ogóle kanały są 
gorzej widoczne. 

Analogiczne wyniki otrzymał Slipher w r. 1924 na zdję
ciach Marsa w obserwatorium Flagstaff. Astrofizyk francuski 
L y o t w obserwatorium na Pic du Midi w Pirenejach, w do
skonałych warunkach atmosferycznych, odkrył wizualnie w r. 
1941 na Marsie szereg nowcyh jezior, kanałów i innych deli
katnych szczegółów. Wobec tych nowych dalszych odkryć, cóż 
można powiedzieć o tych zjawiskach na Marsie, które nazy
wamy kanałami i o które wybitni obserwatorzy wiedli dłu
gie spory? 

Obecnie nie możemy jeszcze stanowczo twierdzić, co te 
utwory przedstawiają. Większość obserwatorów skłania się ku 
poglądowi, że kanały to jakieś rzeczywiście istniejące ukształ
towania, być może rozpadliny lub linie przełomu w skorupie 
planety. 

Dopiero dalsze obserwacje pozwolą rozwiązać ten zawikłany 
i trudny problem. 
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A. STRZAŁKOWSKI 

WIDMO PRĄZKOWE GWIAZD 

Wiadomości ogólne 

Zanim przejdziemy do dokładniejszego omówienia widma 
prążkowego gwiazd i wyjaśnienia jego powstawania, zestawmy 
sobie pokrótce posiadane przez nas wiadomości o atomach 
i promieniowaniu. Atomy wszystkich pierwiastków składają 
się z dodatnio naładowanego jądra, skupiającego w sobie całą 
prawie masę atomu i z okrążających go po stacjonarnych 
skwantowanych orbitach, elektronów. Energie elektronów na 
tych orbitach są ściśle określone przez w.arunki kwantowe 
Bohra. Przeskokowi elektronu z jednej orbity stacjonarnej na 
inną towarzyszy wysłanie lub pochłonięcie kwantu światła. 
Wysłanie czyli emisja kwantu następuje, gdy przeskok odbywa 
się z orbity o energii wyższej na orbitę o energii niższej po-
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łożoną bliżej jądra, absorpcja natomiast wystąpi przy prze
skoku przeciwnym. Przy przeskokach z pewnej określonej 
orbity na inne powstaje tzw. seria widmowa złożona z sze
regu prążków. Serie takie są charakterystyczne dla różnych 
pierwiastków; z ich występowania w widmie wnosić możemy 
o obecności danego pierwiastka. Wodór np. wysyła w zakresie 
widzialnym widma tzw. serię Balmera (rys. 1). Ilość elektro
nów okrążających jądro charakteryzuje rodzaj pierwiastka. Jest 
ona równa liczbie porządkowej pierwiastka w układzie perio
dycznym. Najprostszy piewiastek, wodór, posiada jeden tylko 
elektron, następny - hel - dwa elektrony, lit - trzy, be
ryl - cztery itd.; ostatni ze znanych pierwiastków, sztucznie 
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Rys. l. Seria Balmera w widmie wodoru. Poszczególne linie serii 
otrzymały oznaczenia H~. H ~ H ·: itd.; odpowiadają one przeskokom 
elektronów z drugiej orbity skwantowanej na orbity trzecią, czwartą, 
piątą itd. Linie widmowe zagęszczają się tutaj przy falach coraz krót
szych i seria kończy się na linii H oo. Liczby u .dołu podają długości 

fali poszczególnych linii w A. 

wytworzony, ma 100 elektronów. Widma tych dalszych 
pierwiastków są już znacznie więcej skomplikowane od widma 
wodoru. Jeżeli atom zostanie zjonizowany przez oderwanie jed
nego z elektronów, widmo jego zmieni się, upodabniając się 
do widma atomu neutralnego o tej samej liczbie elektronów. 
Ponieważ jednak poziomy energetyczne zależą również od ła
dunku jądra, prążki atomu zjonizowanego będą przesunięte 
w widmie ku fioletowi w stosunku do prążków odpowiadają
cego mu atomu neutralnego. Również drobiny złożone z kilku 
atomów mogą emitować względnie absorbować promieniowanie. 
Widma ich złożone są z bardzo dużej ilości blisko siebie leżą
cych prążków tworzących pasma widmowe. 

Po tym "telegraficznym" przeglądzie naszych wiadomości 
przejdźmy teraz do naszeg0 właściwego tematu, do widm prąż-
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kowych gwiazd. Widmo takie powstaje, jak wiemy, przy ab
sorpcji przez warstwy zewnętrzne gwiazdy promieniowania 
przychodzącego z jej wnętrza. Poszczególne atomy pierwiast
ków absorbują światło określonej długości fali, przy czym ich 
elektrony przeskakują na orbity o większych energiach. Na 
orbitach tych elektrony nie mogą się utrzymywać zbyt długo, 
po bardzo krótkim czasie wracają na swe orbity wyjściowe 
emitując przy tym kwant światła. Jeżeli zaraz po absorpcji 
następuje emisja, to skąd właściwie biorą się prążki absorp
cyjne? Sprawa jest bardzo prosta: kwanty absorbowane usu
wane są z promieniowania dążącego ku powierzchni gwiazdy, 
natomiast kwanty emitowane rozchodzą się we wszystkich kie
runkach, tak, że w wyniku otrzymujemy jednak osłabienie 
światła biegnącego w kierunku powierzchni gwiazdy i zaobser
wujemy w widmie prążek absorpcyjny. Jak wiemy, absorpcja 
światła o pewnej określonej długości fali charakteryzuj e dany 
pierwiastek. Otrzymujemy więc prostą metodę chemicznej 
analizy jakościowej materii, z której zbudowane są atmosfery 
gwiazd. Jeżeli bowiem zidentyfikujemy prążki absorpcyjne 
w ich widmach z prążkami charakterystycznymi dla pewnego 
pierwiastka, znanymi z prac laboratoryjnych, to stwierdzić mo
żemy na pewno, że pierwiastek ten rzeczywiście występuje 
w atmosferze gwiazdy. Jeżeli pewnych prążków w widmach 
gwiazd nie potrafimy przypisać żadnemu ze znanych na Ziemi 
pierwiastków, to nasuwa się wniosek, że w gwieździe wystę
puje jakiś nowy pierwiastek, nieznany jeszcze na Ziemi. Tak 
było na przykład z pierwiastkiem helem, odkrytym przez astro
nomów w atmosferze Słońca przed odkryciem go przez fizy
ków na Ziemi. Nie należy tu jednak wyciągać wniosków zbyt 
pochopnie. Już nieraz doprowadziło to do omyłek, gdy pewne 
prążki wypromieniowane w specjalnych warunkach próbowano 
przypisać nowym, nieznanym pierwiastkom. 

Wiemy już, że natężenie pewnych prążków widmowych 
zmienia się przy przechodzeniu od jednej klasy widmowej do 
innej. Zjawisko to należało bliżej uzasadnić, dając w ten spo
sób fizykalne wyjaśnienie klasyfikacji widmowej. W pierwszych 
latacn po sklasyfikowaniu widm utrzymywał się tu pogląd, że 
obserwowane różnice w natężeniu prążków pochodzą od różnic 
zawartości odpowiadających im pierwiastków w atmosferach 
gwiazd. Im większa jest ilość danego pierwiastka, tym większa 
powinna być wywołana przez niego absorpcja i tym ciemniej
szy b~dzie prążek widmowy. Stwierdzono jednakże, że pogląd 
taki nie da się utrzymać i że należy szukać innej interpretacji. 
Okazało się mianowicie, że istnieje pewien związek pomiędzy 
widmem ciągłym i prążkowym. Ponieważ rozkład natężeń 
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w widmie ciągłym zależy od temperatury atmosfery, należało 
zbadać możliwości powiązania prawidłowości w widmach prąż
kowych z warunkami fizycznymi panującymi w atmosferach. 

Wyobraźmy sobie, że podgrzewamy jakieś ciało badając 
przy tym stale jego widmo. W miarę podwyższania tempera
tury poszczególne drobiny ciała poruszać się będą bezładnie 
z coraz większymi prędkościami i potrącając się wzajemnie 
będą pobudzać się do świecenia. W widmie pojawią się pasma 
emisyjne. Przy dalszym podwyższaniu temperatury rosnąć bę
dzie energia przy zderzeniach drobin powodując w końcu ich 
rozdzielenie na poszczególne atomy. Pasma emisyjne w widmie 
zaczynają słabnąć, pojawiają się natomiast p~ążki odpowiada
jące pojedynczym atomom. Drobiny o najsłabiej związanych 
z sobą atomach ulegną przy tym rozszczepieniu najwcześniej, 
przy najniższych stosunkowo temperaturach. Przy bardzo wy

·sokich temperaturach zostają przy zderzeniach atomów odry
wane elektrony czyli atomy ulegają jonizacji. W widmie po-
jawiają się prążki odpowiadające jonom, natomiast prążki 
atomów neutralnych zaczynają słabnąć. Im mniejsza jest przy 
tym energia potrzebna do jonizacji danego atomu, tym łatwiej 
zostanie on zjonizowany. Najpierw więc pojawią się w widmie 
prążki zjonizowanych metali; wodór i hel bardzo trudno ulegają 
jonizacji, to też występują w stanie neutralnym przy bardzo 
wysokich nawet temperaturach. Pozbawiony elektronu atom 
jest naładowany dodatnio, stara się zatem złowić ze swego oto
czenia ujemny elektron, któryby skompensował jego ładunek. 
Ilość atomów, które ulegają jonizacji, zależeć więc będzie rów
nież od ilości elektronów znajdujących się w ich otoczeniu. 
Bliższą analizą zachodzących tu procesów zajął się uczony hin
duski o egzotycznie brzmiącym nazwisku M e g h N a d S a h a. 
Teoria jego podaje ilościowy związek między ilością zjonizo
wanych atomów, a temperaturą, ciśnieniem elektronów, energią 
potrzebną do jonizacji i pewnymi charakterystycznymi dla da
nego atomu wielkościami. 

Jeżeli wyznaczymy temperatury gwiazd według rozkładu 
natężenia w ich widmie ciągłym to stwierdzimy, że w klasy
fikacji harwardzkiej gwiazdy uszeregowane są według rosną
cych temperatur. Temperatury gwiazd zmieniają się od około 
3 000° dla klasy M, do temperatur przekraczających 50 000° 
w klasie O. Ilustruje to poniższa tabelka: 

Gwiazda Betelgeuse Arktur Słońce Procyon Syriusz Spica 

Typ widmowy M2 KO GO F3 AO B2 
Temperatura 3200° 4230° 6000° 6800° 10700° 20400° 
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Według teorii Megh Nad Saha różnice w temperaturach po
winny odpowiednio ujawnić się również w widmie prążkowym. 
W atmosferach gwiazd stosunkowo chłodnych mogą istnieć 
drobiny różnych związków chemicznych i w widmie możemy 
rzeczywiście zaobserwować ich pasma absorpcyjne, np. pasma 
tlenku tytanu, grupy cjanowej czy wodorotlenowej. Pasma te, 
występujące najsilniej w klasie widmowej M, słabną w klasach 
dalszych w miarę, jak przy rosnących temperaturach drobiny 
ulegają rozszczepieniu na poszczególne atomy. Przy niskich 
temperaturach wystąpią już również prążki metali. Prążki wo
doru są w klasie M bardzo słabe i występują tylko dzięki 
dużej zawartości tego pierwiastka w atmosferach gwiazd. 
Aby mogły być zaabsorbowane linie wchodzące w skład pew
nej serii widmowej odpowiadającej przeskokom elektronów 
z pewnej określonej orbity na orbity inne, elektrony muszą 
znajdować się na tej orbicie charakterystycznej dla danej serii. 
Jeżeli orbita ta jest orbitą dalszą, bardziej od jądra odległą, 
to stan atomu nazywamy stanem wzbudzonym. Istnieje pewna 
wartość energii potrzebna do wzbudzenia atomu do pewnego 
stanu energetycznego. Liczba atomów wzbudzonych przy 7-de
rzeniach atomów z sobą rośnie ze wzrastającą temperaturą; 
określa ją tzw. prawo Boltzmanna. W miarę więc wzrastania 
temperatur atmosfer gwiazd wzrasta liczba wzbudzonych ato
mów, a więc i natężenia linii absorpcyjnych. Tak np. prążki 
wodorowe serii Balmera słabe w klasie M stają się w klasach 
następnych wyraźniejsze i osiągają swe najwyższe natężenie 
w klasieAOprzy temperaturze około 10 000°. Przy dalszym wzro
pojawiać w najchłodniejszych gwiazdach (np. prążki zjonizo
atomów wodoru. Prążki zjonizowanych metali zaczynają się już 
pojawiać w najchłodniejszych gwiazdach (np. prążki zjojnizo
wanego potasu w klasie widmowej M) 1 w klasie F przy tem
peraturach około 7 000° występuje już zjonizowane żelazo 
i tytan, przy jeszcze wyższych temperaturach atomy metali 
ulegają wielokrotnej jonizacji tracąc po dwa, trzy i więcej elek
tronów. Prążki helu i innych pierwiastków niemetalicznych 
pojawiają się dopiero przy bardzo wysokich temperaturach 
w klasie widmowej B. W klasie O wreszcie dostrzegamy już 
prążki zjonizowanego helu, pierwiastka odznaczającego się bar
dzo dużą energią potrzebną do jonizacji. W miarę posuwania 
się ku temperaturom coraz wyższym widma gwiazd stają się 
coraz uboższe w prążki; klasa widmowa 00, nie posiadająca 
dotychczas żadnego reprezentanta, przewidziana jest dla gwiazd 
o widmach całkowicie prążków absorpcyjnych pozbawionych. 

Przy naszych rozważaniach uczyniliśmy milczące założenie, 
że różne pierwiastki reprezentowane są w atmosferach gwiazd 
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różnych typów widmowych w tych samych ilościach. Jak wy
kazały badania, założenie takie dla większej ilości gwiazd jest 
w dużym przybliżeniu spełnione . Dokładniejsza analiza widma 
prążkowego pozwala jednak - jak to zobaczymy - na subtel
niejszą chemiczną analizę ilościową materii, z której zbudo
wane są atmosfery gwiazd. 

Kontury prążków wirlmowych 

Jeżeli zaobserwujemy widmo Słońca lub gwiazdy przy po
mocy spektografu o dużej zdolności rozszczepiającej, to stwier
dzimy, że prążki widmowe nie są zupełnie ostre. Od najwięk
szego natężenia w środku przechodzą one po obu stronach stop
niowo w widmo ciągłe, na tle którego występują. Ilustruje to 
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Rys. 2. Profil linii absorpcyjnej H zjonizowanego wapnia w widmie 
Słońca. Rysunek górny przedstawia rozkład natężeń na fotografii widma 
przedstawionej na rysunku dolnym. Kontur linii poprzerywany jest 

przez inne linie absorpcyjne. 

rys. 2, na którym przedstawiony jest kszałt linii H zjonizowa
nego wapnia w widmie Słońca. Przyczyny tego poszerzenia 
linii widmowych leżą z jednej strony we właściwościach instru
mentu, przy pomocy którego widmo badamy, z drugiej -
w warunkach fizycznych, w jakich odbywa się absorpcja danej 
linii w atmosferze gwiazdy. W badaniach astrofizycznych mają 
oczywiście naukowe znaczenie tylko te drugie przyczyny, mogą 
nas bowiem poinformować o stanie materii w atmosferach 
gwiazd i o warunkach, w jakich ta materia absorbuje promie
niowanie. Przy redukcji obserwacji spektrograficznych należy 
zatem oddzielić poszerzenie linii spowodowane przez instru-
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ment od poszerzenia wywołanego przez sam proces absorpcji. 
Otrzymujemy przy tym- jak mówimy- "prawdziwy kontur 
linii widmowej", tzn. kontur, jaki otrzymalibyśmy obserwując 
widmo przy pomocy spektografu idealnego, nie wprowadzają
cego dodatkowego rozmycia. 

Zanim zapoznamy się z możliwościami uzyskania prawdzi
wych konturów prążków z konturów zaobserwowanych, za
stanówmy się najpierw, co jest przyczyną poszerzenia linii 
w instrumencie. Światło w spektrografie przechodzi najpierw 
przez szczelinę, a następnie po załamaniu i roszczepieniu 
w pryzmacie pada na płytę fotograficzną. Przy przejściu przez 
szczelinę o bardzo małej szerokości występują zjawiska ugię
cia światła i zjawiska te właśnie, łącznie z rozproszeniem świa
tła w przyrządzie i w kliszy fotograficznej prowadzą do posze
rzenia linii. Je żeli przez szczelinę spektrografu przepuściliby
śmy światło ściśle monochromatyczne, czyli o jednej tylko, 
określonej długości fali, to wskutek tych właśnie zjawisk nie 
otrzymalibyśmy na płycie wąskiego prążka, lecz prążek roz
myty. Rozkład natężeń w tym prążku charakteryzuje nasz 
instrument pod względem poszerzenia linii. Nosi on nazwę 
krzywej lub funkcji rozmywającej i może być wyznaczony 
doświadczalnie przez obserwacje przy pomocy naszego instru
mentu bardzo wąskich linii widmowych np. linii par rtęci. Je
żeli teraz puścimy na szczelinę spektrografu wiązkę światła 
zawierającą różne długości fali, odpowiadającą prążkowi o skoń
czonej szerokości, to każda z części tej wiązki odpówiadająca 
innej długości fali zostanie przez instrument poszerzona według 
krzywej rozmywającej. Zaobserwowany rozkład natężeń 
w prążku powstaje przez nałożenie tych poszczególnych roz
mytych części. Matematyczne ujęcie tego zagadnienia prowadzi 
do pewnego równania, tzw. równania całkowego, które mu
simy rozwiązać, aby otrzymać prawdziwy kontur linii. Podano 
cały szereg metod przybliżonego rozwiązania tego równania. 

Pr;z;ypuśćmy teraz, że znamy już prawdziwy, nie zakłócony 
czynnikami instrumentalnymi, kontur linii widmowej. I znowu, 
podobnie jak przy instrumentalnym poszerzeniu linii, zanim 
przejdziemy do interpretacji tego konturu, zastanowimy się 
najpierw, jakie zjawiska związane z procesem absorpcji powo
dować mogą rozmycie linii. Należy tu przede wszystkim za
znaczyć, że nawet bez działania specjalnych czynników zakłó
cających, prążki widmowe emitowane czy absorbowane przez 
atomy nie są nigdy zupełnie ostre, lecz nieco rozmyte. Rozmy
cie to nazywamy naturalną szerokością linii widmowej. Przy
czyny tego rozmycia leżą w samym procesie emisji czy absorp-



198 URANIA 

cji. Atomy emitują względnie absorbują nie tylko promienio
wanie odpowiadające jednej ściśle określonej długości fali, lecz 
również nieco promieniowania o sąsiednich długościach fali. 

Jeżeli źródło światła wysyłające promieniowanie o pewnej 
określonej długości fali przesuwa się z pewną prędkością 
względem obserwatora wzdłuż kierunku obserwacji, to dłu
gość fali zaobserwowana zmienia się nieco w stosunku do dłu
gości fali promieniowania pochodzącego ze źródła nierucha
mego. Jest to tzw. zjawisko Dopplera, znane na ogół dobrze 
w zakresie fal głosowych. Wiemy np. że wysokość tonu gwizdu 
lokomotywy zmienia się, gdy lokomotywa ta zbliża się do nas, 
mija nas i zaczyna się oddalać. Podobnie jest również w za
kresie fal świetlnych. Gdy źródło światła zbliża się do obser
watora, wówczas długość fali obserwowanego promieniowania 
maleje, czyli we widmie przesuwa się ku części fioletowej. 
Natomiast przy oddalaniu się źródła światła długość fali wzra
sta i w widmie otrzymujemy przesunięcie ku czerwieni. Wiel
kość tego przesunięcia zależy od wielkości prędkości ruchu 
względnego. W ten sposób na przykład obserwując widma 
gwiazd, określić możemy ich prędkości radialne, z jakimi zbli
żają się one do nas, względnie oddalają. Również, gdy poszcze
gólne atomy emitujące lub absorbujące światło poruszają się 
względem obserwatora, otrzymamy przesunięcie pochodzących 
od nich prążków widmowych. Jeżeli ruch ten będzie chao
tyczny, tzn. będzie się odbywał w różnych kierunkach i z róż
nymi prędkościami, wówczas prążki widmowe pochodzące od 
poszczególnych atomów, przesunięte względem siebie zależnie 
od prędkości, będą się nakładać, co doprowadzi w wyniku nie 
do przesunięcia, lecz do poszerzenia obserwowanego prążka 
widmowego. Rozróżnić należy przy tym, jeżeli idzie o gwiazdy, 
trzy przyczyny takiego dopplerowskiego poszerzenia linii wid
mowych zależnie od tego, w jaki sposób powstaje ruch absor
bujących światło atomów: 

l) Termiczne poszerzenie dopplerowskie. Jak wiemy z te
orii, cząstki materii w temperaturze różnej od zera bezwzględ
nego znajdują się w ustawicznym, chaotycznym ruchu. Pręd
kości i kierunki tego ruchu są różne dla poszczególnych czą
stek. Im wyższa będzie temperatura ciała, tym większe będą 
prędkości tego ruchu termicznego. Ponieważ cząstki poruszają 
się przy tym chaotycznie, otrzymujemy poszerzenie linii absor
bowanego przez nie promieniowania tym większe, im większe 
są prędkości cząstek czyli im wyższa temperatura. 

2) Poszerzenie turbulency_jnc. W atmosferach niektórych 
gwiazd, w szczególności nadolbrzymów, występują chaotyczne 
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ruchy mas, zwane ruchami turbulencyjnymi. Powodują one 
również poszerzenie linii widmowych wskutek efektu Dop
plera. 

3) Poszerzenie rotacyjne. Przy ruchu wi:mwym gwiazdy 
dokoła osi, tworzącej z kierunkiem obserwacji kąt zbliżony 
do 90°, jeden z brzegów gwiazdy oddala się od obserwatora, 
drugi natomiast się zbliża. Ponieważ względne szybkości tego 
zbliżania się i oddalania są w różnych częściach gwiazdy różne, 
doprowadzi to do poszerzenia linii widmqwych absorbowanych 
przez atomy, biorące udział w tym ruchu wirowym. Poszerze
nie takie nie wystąpi, gdy gwiazda wiruje dokoła osi skiero
wanej równolegle do kierunku obserwacji, gdyż wówczas po
szczególne części gwiazdy w ruchu swym znajdują się w stałej 
odległości od obserwatora. Poszerzenie rotacyjne ma wartość 
tym większą, im większa jest prędkość wirowania gwiazdy. 

Rys. 3. Wykres fali spolaryzowanej: a) liniowo, b) kołowo. 

W swym chaotycznym ruchu w atmosferach gwiazd atomy 
mogą zderzać się ze sobą. Przy takim zderzeniu atomu absor
bującego promieniowanie - z innym atomem - nastąpić może 
gwałtowne przerwanie procesu absorpcji. W widmie objawi się 
to rozmyciem absorbowanej linii. Rozmycie to występuje szcze
gólnie silnie w gwiazdach o gęstych atmosferach, gdzie zderze
nia atomów występować mogą częściej. 

Na proces emisji czy absorpcji promieniowania mają wpływ 
również pola elektryczne i magnetyczne, w obrębie których 
znajdują się emitujące czy absorbujące atomy. W wyniku dzia
łania tych pól na elektrony okrążające jądro poszczególnie, 
poziomy energetyczne tych elektronów rozpadają się na szereg 
poziomów. Przy przeskokach elektronów na te poziomy otrzy
mujemy w widmie zamiast jednej - cały szereg linii, przesu
niętych względem siebie o wielkości zależnie od natężenia tych 
pól, w których znajdują się emitujące czy absorbujące atomy. 

Zjawisko rozszczepienia linii widmowych w polu magne
tycznym nosi nazwę zjawiska Zeemana. Rozszczepienie to za
leży od tego, czy obserwujemy widmo w kierunku prostopa-



200 URANIA 

dłym, czy równoległym do kierunku linii pola magnetycznego. 
Przy obserwacji w kierunku prostopadłym otrzymujemy obok 
linii centralnej, nie przesuniętej, szereg linii po obu jej stronach 
(zjawisko Zeemana poprzeczne), przy obserwacji natomiast 
w kierunku równoległym brak jest linii środkowej i wystę
pują tylko linie przesunięte (zjawisko Zeemana podłużne). 
Linie w obu tych zjawiskach różnią się nie tylko brakiem linii 
centralnej . Światło, jak wiadomo, jest falą elektromagnetyczną. 
Ruch falowy przedstawić sobie możemy na wykresie w po
staci linii zwanej sinusoidą. Jeżeli przy tym sinusoida przed
stawiająca ruch falowy leży w jednej płaszczyźnie, to falę taką 
nazywamy falą spolaryzowaną liniowo (rys. 3a). Jeżeli nato-

Rys. 4. Rozszczepienie linii widmowych wodoru w polu elektrycznym 
(zjawisko Starka). Jak widać z rysunku, rozszczepienic jest tym więk

sze, im dalszym torom elektronu odpowiada dana linia. 

miast płaszczyzna ta zmieniać się będzie chaotycznie w miarę 
przesuwania się wzdłuż kierunku rozchodzenia się fali, wów
czas mamy do czynienia ze światłem niespolaryzowanym. 
Gdy wreszcie płaszczyzna, w której . leży krzywa przedstawia
jąca falę, będzie się obracać jednostajnie w miarę poruszania 
się w kierunku rozchodzenia się fali, · otrzymamy falę spola
ryzowaną kołowo. Fala taka przedstawiona jest w przestrzeni 
przez linię śrubową (rys. 3b) , poruszającą się bez skręcenia 
wzdłuż kierunku rozchodzenia się fali. Zależnie przy tym od 
tego, czy ta linia śrubowa jest prawo- czy lewoskrętna, mamy 
falę spolaryzowaną kołowo w prawo lub w lewo. Otóż linie 
w zjawisku Zeemana poprzecznym spolaryzowane są liniowo: 
centralna w płaszczyźnie równoległej, boczne w płaszczyżnie 
prostopadłej do kierunku linii pola. W zjawisku natomiast po
dłużnym linie spolaryzowane są kołowo i to linie przesunięte 
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w jedną stronę spolaryzowane są w prawo, linie przesunięte 
w stronę drugą - w lewo. W widmach gwiazd linie widmowe 
zostają skutkiem zjawiska Zeemana nie przesunięte, lecz roz
myte, w wyniku tego, że absorbujące atomy znajdują się w polu 
magnetycznym o różnym w różnych miejscach natężeniu. 

Również w polu elektrycznym występuje roszczepienie linii 
widmowych. Zjawisko to nosi nazwę zjawiska Starka. Roszeze
pienie to jest większe dla linii odpowiadających przeskokom 
elektronów na tory dalsze, na których elektron jest słabiej 
związany z jądrem i gdzie pole elektryczne zewnętrzne silniej 
wpływa na jego ruch (rys. 4). W atmosferach gwiazd pola elek
tryczne, w których znajdują się atomy absorbujące promienio
wanie, pochodzić mogą od sąsiednich naładowanych cząstek. 
W ruchu swym atomy zbliżają się do siebie skutkiem czego 
pola te są zmienne i w wyniku otrzymujemy nie rozszczepie
nie, lecz rozmycie linii. Rozmycie to będzie tym większe, im 
większe są możliwości zbliżeń atomów do siebie, będzie większe 
dla gwiazd o gęstszych atmosferach. 

Wszystkie wymienione tu zjawiska powodują, że linie 
absorpcyjne w widmach gwiazd nie są ostre. Zjawisko roz
mycia linii - będące dla fizyka najczęściej zjawiskiem zakłó
cającym w jego pracy nad widmami atomowymi - jest dla 
astronoma niezwykle cenne, gdyż pozwala na uzyskanie infor
macji o warunkach panujących w atmosferach gwiazd. 

KRONIKA 

I Kongres Nauki Polskiej 

Jako wstęp do szkicu mającego na celu zobrazowanie roli i znaczenia 
I Kongresu Nauki Polskiej, może posłużyć wyjątek z artykułu w "Ura
nii", który rozpoczyna dyskusję na tematy popularyzacji nauki. 

"Od dawna jesteśmy świadkami procesu, który ostatnio przybiera 
na sile: oto poszczególne dziedziny życia umysłowego oddalają się od 
siebie coraz bardziej, tracą łączność i przez to przestają oddziaływać 

na całość życia". 

Nauka stała się ostatnio zbiorem "specjalności"; straciła swój cha
rakter czynnika tworzącego kulturę. 

Aby temu zapobiec i ponadto, aby uczynić naukę organem kieru
jącym życiem {do tego wszak dążą wszystkie kraje budujące i opiera
jące swój byt na filozofii materialistycznej) należy ją ożywić i zespolić 
z życiem. 

To było zadaniem I Kongresu Nauki Polskiej. 
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Zespolenie nauki z życiem zapoczątkowano w ten sposób, że z po
szczególnych dyscyplin naukowych, mających odrębne oblicze i cele 
badawcze, i mające każda inne punkty styczności z życiem, spróbowano 
utworzyć coś w rodzaju łańcucha, którego początek tkwi w wielu dzie
dzinach życia, w życiu gospodarczym, przemysłowym i technice, koniec 
zaś trafia w najbardziej abstrakcyjne nauki, jakimi są na przykład 

matematyka lub filozofia. Dla ukucia tego łańcucha należało najprzód 
dobrze zbadać każde jego ogniwo; czy jest dostatecznie mocne i czy ma 
znależć się w tym czy innym miejscu w dużej machinie nauk. Dlatego 
też grupy złożone z przedstawicieli jednej tylko dyscypliny naukowej 
najprzód pracowały w odosobnieniu; jednak nie w zupełnym odosobnie
niu dlatego, że raz po raz uczeni stykali się z gurparni sąsiednimi i na
wiązywali z nimi kontakty. Tak np. grupa astronomów, która pewne 
prace prowadziła wewnątrz siebie, potem przeniosła je do grupy licz
niejszej obejmującej fizyków, matematyków i przedstawicieli niektó
rych gałęzi techniki. 

Tak przedstawiały się prace przygotowawcze Kongresu trwające 

około l% roku. W grupie astronomów (w tzw. podsekcji astronomii) 
poruszono różnorodne tematy; omawiano i dyskutowano nad obecnym 
stanem naszych placówek astronomicznych, nad kierunkiem prac ba
dawczych, nad wyposażeniem instrumentalnym, nad stopniem użytecz
ności naukowej i gospodarczej badań prowadzonych obecnie, nad pla
nami dalszych badań ... 

Same obrady Kongresu, trwające 4 dni były próbą zespolenia tych 
prac w jakąś jedną całość. To zespolenie przede wszystkim należało 

oprzeć na jakimś rozsądnym rusztowaniu organizacyjnym. Każdy plan, 
każde zamierzenie staje się tylko wtedy czymś realnym, jeśli się jedno
cześnie uwzględnia i projektuje właściwe tym zamierzeniom ramy orga
nizacyjne. Uchwała Kongresu taką· organizację powołała; będzie nią 

Folska Akademia Nauk, której komitet organizacyjny wybrano na ostat
nim plenarnym posiedzeniu Kongresu. 

Wnioskiem grupy astronomów, który Kongres uchwalił, jest stwo
rzenie w przyszłej Akademii komitetu astronomicznego. 

Drugim wnioskiem, który uchwalono, jest zorganizowanie w Polsce 
Centralnego Obserwatorium im. Kopernika - niezależnej od uczelni 
placówki astronomicznej, przeznaczonej wyłącznie do badań naukowych. 

Stworzeflie należytych form organizacyjnych jest tylko warunkiem 
koniecznym osiągnięcia celu, jaki postawił sobie Kongres, jednak nie 
wystarczającym. Aby na tym dobrze pomyślanym warsztacie tkackim 
można było utkać tkaninę, należy jeszcze włożyć wiele pracy i pomy
słowości w sam proces tkania. 

Pracą tą było możliwie wszechstronne oświetlenie poszczególnych 
zagadnień naukowych, przejrzenie terenów pogranicznych pomiędzy po
szczególnymi działami danej dyscypliny i terenów graniczących z innymi 
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naukami, nawiązanie łączności i krytyka celowości poszczególnych ba
dań, omówienie dalszych etapów pracy tak pomyślanej, by nie stała 

"sama dla siebie", - krótko mówiąc: opracowanie planu badań na 
okres najbliższy i dalszy. Poruszano i sprawy znacznie ważniejsze: usta
wienie nauki tak, by służyła ludzkości, nie przeciw niej, jak to by
wało jeszcze niedawno; by służyła sprawie pokoju; by nie przekreślała. 
lecz realizowała nasze marzenia ... 

O tym się mówiło w ostatnim dniu obrad Kongresu uchwaliło 

rzeczowe rezolucje. 

Wiem, że w tym mleJSCU niektórzy sceptycy wzruszą ramionami... 
mrzonki! Nie tak dawno słynny August Compte tak samo wzruszał 

ramionami, gdy mu mówiono, że kiedyś ludzie poznają budowę i skład 
chemiczny gwiazd. Sądził również, że to są mrzonki... 

Oprócz tych spraw najbardziej ogólnych, poruszono w czasie trwa
nia Kongresu i w okresie prac przygotowawczych mnóstwo spraw 
drobniejszych, spraw spornych, wywołujących ostrą nieraz polemikę. 

Niektóre z nich może i dotychczas pozostały sprawami spornymi. Wiemy 
dobrze jak odmienne są zdania ludzi i jak trudno w niektórych spra
wach uzyskać jednomyślność. Jednak i tego nie można wz1ąc za nie
powodzerde Kongresu. Bo najbardziej ostra i niezgodna polemika bar
dziej zbliża ludzi niż wymiana grzecznościowych listów na odległość ... 

Szkic ten bynajmniej nie pretenduje do tego, by być jakimś spra
wozdaniem z prac Kongresu. Pisany jest tuż po ukończeniu obrad, "na 
gorąco", z tego też w szczególności powodu, nie może być czymś wy
czerpującym; analiza obejmująca całość spraw trudnych i wymagają
cych dużej wnikliwości, wymagałaby dłuższego studium. 

W. Zonn 

Aktualne komety 

; Jednym z zadań "Urani" jest zapoznawanie czytelników z bieżącymi 
zjawiskami niebieskimi; nie powinno więc braknąć w niej wiadomości 
ze "świata komet". W dziedzinie tej panuje w ostatnich latach "duży 
ruch", gdyż "łowcy komet i planetoid" przeszukują pilnie niebo wizual
nie i fotograficznie; ponadto obserwatorzy rozporządzający dużymi na
rzędziami wcześniej i częściej niż dawniej, kierują je ku tym punktom 
nieba, w których według obliczeń mają się wyłonić komety periodyczne. 
Poza tym dłużej "prowadzą" je po firmamencie aż do momentu niewi
dzialności. Wszystko to daje dokładniejsze, niż dotąd, orbity tych ciał. 

Taki stan rzeczy ilustrują najlepiej cyrkułarze Międzynarodowej Unii 
Astronomicznej wypełnione niemal wyłącznie efemerydami, obserwa
cjami i orbitami komet. 

Uzupełniamy aktualnymi wiadomościami dane XXII rocznika "Ura
nii", str. 57 i 110. 
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Komety nowe: 

l. Kometa P a j d u s ak o w ej (1951a) nie jest widoczna. Orbitę jej 
obliczył ostatnio A. P r z y b y l s k i w obserwatorium w Pozna
niu. Znalazł hiperbol<:. 

2. Kometa Ar e n d-R i g a u x (1951b) oddala się już od Ziemi i Słońca . 

W maju świeciła jako obiekt 16m, by we wrześniu zejść stopniowo 
z pola widzenia największych teleskopów (20m). Orbitę jej opartą 
na 26 obserwacjach z czasu: 8. I. - 6. III. 1951 wyznaczył rów
nież A. Przybylski, znajdując ,,ciasną" elipsę obieganą w okresie 
6.69 lat, o spłaszczeniu 0.69 i połowie wielkiej osi a = 3.55 j a. 
Byłaby to więc nowa kometa periodyczna przynależna do "ro
dziny" Jowisza. Osobliwe jest to, że tak długo "ukrywała się" 

przed obserwatorami. 

Komety periodyczne: 

L Kometa E n ck e g o (1950e) miała w kwietniu 1951 r. jasność 10m. 
2. Kometa O t er m a (1942 VII), zapowiedziana w "Uranii" XXII, 57, 

została odszukana 12. i 13. IV. 1951 w południowo-afrykańskiej filii 
Obserwatorium Harwardzkiego w Bloemfontein jako obiekt 16m. 
Dn. 3. I. 1951 (Johannesburg) miała jasność 16m.5. 

3. Kometa P o n s - W i n n e ck e (1951c) zbliża się obecnie i do Słońca 
i do Ziemi, których najbliżej znajdzie się w połowie września 1951, 
osiągając jasność maksymalną 13m. 

4. Kometa Kop f f a (1951e) była obserwowana dnia 10. V 1951 
w obserwatorium Licka, oraz 3. VI. 1951 w Johannesburgu jako 
obiekt 16m.o. 

5. Kometa Kres ak a (1951f) ("Urania", XXII, 149) uważana po
czątkowo za nową, okazała się kometą periodyczną i otrzymała 

nazwę Tuttle-Giacobini,~Kresa'k. Oddala się obecnie 
(VI 51) od Słońca i Ziemi. Dostępna jest dla lunet dużych roz
miarów. Ma jasność: 141ll-15m. 

6. Kometa N e u j m i n a 3 (1951g) została dostrzeżona po raz pienv
szy w obserwatorium Mt. Wilson dnia 4. V 1951 jako obiekt 17m. 

Tak więc w bieżącym roku odkryto już 2 nowe komety oraz zaobser
wowano 6 periodycznych spośród 9 oczekiwanych. Ponadto śledzi s1ę 

nadal zeszłoroczną kometę M i n k o w ski e g o (1950b) jako obiekt od-
dalający się o jasności 10m. J. G. 

Planetarium Uniwersytetu Leningradzkiego im. A. A. Zdanowa 

Styczniowy numer czasopisma "Priroda" przyno::;i artykuł P. W. 
G r i g o r i e w a opisujący działanie .planetarium Uniwersytetu Lenin
gradzkiego. Naukowe planetaria opisywanego typu istnieją tylko w Le
ningradzie i Tyflisie. Autor spodziewa się, że odegrają one olbrzymią 
rolę w rozprzestrzenianiu nauk astronomicznych. 
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Czytelnikowi artykułu wydaje się, że znajduje się on razem z auto
rem i adeptami nauk astronomicznych w dużej sali o białym półkulistym 
suficie-ekranie. środek tej sali-widowni zajmuje stół lektora z całym 
szeregiem lamp projekcyjnych. Wykładowca przez pociśnięcie jednego 
lub kilku wyłączników wyczarowuje na ekranie gwiaździste niebo dla 
dowolnej szerokości geograficznej. Brak tylko migotania gwiazd. Obro
tem aparatu projekcyjnego około osi równoległej do osi obrotu Ziemi 
uzyskuje obraz obrotu sfery niebieskiej. Dodatkowe lampy projekcyjne 
umożliwiają wyświetlenie Drogi Mlecznej, która pozostaje nieruc!1omą 

wśród gwiazd w czasie dobowego obrotu sfery niebieskiej, ustawienie 
planet wśród gwiazd dla dowolnej daty i pokazanie ich dobowej zmiany 
położenia oraz pokazanie Księżyca i zmian jego faz oraz Słońca. 

Wschód Słońca w planetarium nie wygasza jednak gwiazd; widzimy 
je wszystkie tak jakbyśmy je wJdzieli wznosząc się tak wysoko ponad 
Ziemię, aby światło rozproszone stało się znikome. 

Dodatkowy ruch całego aparatu około osi ekliptyki uwidacznia wpływ 
precesji. 

Cały szereg dodatkowych aparatów służy do poglądowego nauczania 
astronomii sferycznej. Wśród gwiazd zjawiają się układy współrzędnych: 
horyzontalny i równikowy, które umożliwiają t::dczyt współrzędnych do
wolnego obiektu, pozwalają stwierdzić zmianę jednych, niezmienność 

drugich w czasie dobowego ruchu gwiazdy. Dla dowolnego punktu na 
Ziemi i dowolnej gwiazdy można utworzyć trójkąt paralaktyczny i roz
wiązać go mechanicznie dla dowolnego kąta godzinnego. Cały ten zbiór 
aparatów pozwala poglądowo uczyć podstaw astronomii i pokazywać 
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w przeciągu kilku minut zjawiska przyrody, zachodzące w ciągu d!u
giego czasu. Umożliwia on również widzowi "podróż" po Ziemi i ba
danie nieba w różnych szerokościach geograficznych. 

Nowe aparaty projektowane na przyszłość umożliwią jeszcze rozsze-
rzenie programu. A. Sz. 

Teoria Ramsey'a wewnętrznej budowy planet 

Powszechnie wiadomo, że w budowie Ziemi rozróżniamy kilka warstw 
oraz jądro (zob. Urania nr 1-3, 1950, str. 24-25). Przejście od war3tw 
zewnętrznych do jądra nie jest ciągłe, lecz wykazuje skok w gęstości 

spowodowany, według W. H. Ram s e y'a, wielkim ciśnieniem. Ciśnienie 
wewnątrz Ziemi wzrasta w miarę zbliżania się do jej środka, osiągając 
w pewnej głębokości tak welką wartość, że struktura molekularna ma
te>rii przechodzi w metaliczną *). Dotychczas przejście od struktury mo
lekularnej do metalicznej było badane jedynie w przypadku zestalonego 
wodoru, dla którego ciśnienie krytyczne wynosi 7 X 1011 dyn/cm2, co 
odpowiada głębokości l 600 km pod powierzchnią Ziemi. Przy tym kry
tycznym ciśnieniu wodór metaliczny jest ok. dwa razy gęstszy niż w for
mie molekularnej. Ciśnienie na granicy jądra wynosi w przybliżeniu 

1,4 X 1012 dyn/cm2• Ramsey wykonał przybliżone rachunki dla oliwinu, 
dla którego ciśnienie krytyczne wypada większe niż dla stalego wodoru, 
lecz prawdopodobnie mniejsze niż ciśnienie w środku Ziemi (4Xl0 1 ~. 

dyn/cm2). 

Wielkie ciśnienie powoduje więc powstanie jądra Ziemi i innych 
planet. Tym tłumaczy się skok gęstości na granicy jądra. W głębszych 
warstwach jądra ciśnienie w dalszym ciągu wzrasta. Jeżeli ciśnienie 

w środku planety jest większe od ciśnienia krytycznego, wówczas pla
neta ma jądro. Jeżeli natomiast ciśnienie w środku planety jest mnie.i
sze, planeta występuje bez jądra. Ciśnienie środkowe planety decyduje 
więc o istnieniu ją_dra. 

W. H. Ramsey w kilku swych pracach szczegółowo zajmuje się wła
snościami jądra ziemskiego i budową planet ziemskich, tj. Ziemi, Wenu~, 

*) Zasadnicza różnica między ciałami metalicznymi a niemetalicz
nymi - wyrażająca się doświadczalnie na przykład dużym przewod
nictwem elektryez,nym metali - polega na tym, że w metalach część 
elektronów stosunkowo słabo związanych z jądrami (tzw. elektrony wa
lencyjne) traci swój związek z poszczególnymi atomami i należy do da
nego ciała metalicznego jako całości. Aby w niemetalach stosunkowo 
silnie związane z jądrami elektrony podobnie oderwać od poszczególnych 
atomów, należałoby doprowadzić do znacznego zbliżenia tych atomów 
przez sprasowanie ciała bardzo dużym ciśnieniem. Tak na przykład 
F re n k e l w swej książce "Wwiedienie w teoriu mctałłow" podaje, że 
poddając fosfor - będący w normalnych warunkach niemetalem -
ciśnieniu 40 000 atmosfer, uzyskujemy zmniejszenie jego objętości o 25%, 
przy czym zaczyna on przewodzić prąd elektryczny jak metale. Stan 
tnki zanika jednak natychmiast przy zmniejszeniu ciśnienia. 
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Marsa, Merkurego i Księżyca. Dochodzi on do ciekawych rezultatów, 
z których kilka podajemy niżej. 

z rachunków Ramsey'a wynika, iż ciśnienie środkowe decyduje o-ta
kich własnościach planety, jak jej promień, masa, gęstość itp. 

Rysunek dołączony przedstawia związek ciśnienia środkowego P 
i masy M planety. 

Na osi poziomej przedstawiona jest wielkość ciśnienia środkowego P, 
na osi pionowej - wielkość masy M. Krzywa grubo wykreślona po
daje zależność masy od ciśnienia środkowego. Na osi poziomej zazna-

0~----------~------------~~~~~~------~ ll cisni12ni(2 brod~owcz 

Rys. l. Zależność całkowitej masy planety M od ciśnienia centralnego P. 

czono specjalny przypadek, gdy ciśnienie środkowe jest równe ciśni€niu 
krytycznemu Pc, masa planety jest M0, a odpowiednim punktem na krzy
wej jest Y. Jeżeli ciśnienie środkowe jest mniejsze niż krytyczne, to 
obrazem zależności będzie łuk aXAY, przy czym masa .wzrasta ze wzro
stem ciśnienia środkowego. Planeta nie ma w tym przypadku jądra, 

jak było powiedziane wyżej. 

Gdy ciśnienie środkowe w dalszym ciągu wzrasta, krzywa przecho
dząc przez punkt Y rozgałęzia się, biegnąc w trzech łukach: zależnie od 
stosunku A gęstości jądra do gęstości por.>:ostałych warstw. Ramsey za
kłada, że planeta zbudowana jest z jednorodnego jądra i jednorodnej 
otoczki. W zależności od wielkości A mamy: a) luk Yb dla '}.. < 3/ 2 (sto-



208 URANIA 

sunek gęstości jądra do gęstości warstwy jest mmeJSZY od %), b) luk 
Yc dla A= %, c) łuk Y d dla A>%. W pierwszych dwóch prz.ypadkach 
masa rośnie ze w,zrostem ciśnienia środkowego. W przypadku trzecim 
(A>%) ze wzrostem ciśnienia P masa początkowo maleje •cd M0 do M,, 
a następnie wzrasta. Najmniejszej wartości masy M1 odpowiada rpunkt 
X' na krzywej. Na luku YBX' planeta ma małe jądro i znajduje się 

w stanie niestabilności. W tych warunkach bardzo łatwo może zajść 

zmiana w budowie planety, lub mówiąc inaczej , planeta zmieni monfi
gurację. Na luku X ' d planeta wystęrpuje z jądrem i znajduje się w stanie 
stabilnym. 

Jeżeli przez dowolny punkt M na osi pionowej poprowadzimy prostą 
równoległą do drugiej osi, to przetnie ona krzywą w jednym punkcie 
\gdy M < M1 lub M > M0) lub w trzech punktach, gdy masa M zawarta 
jest między wartościami krytycznymi masy, tj. między M1 i M0 . Na ry
sunku przedstawiona jest prosta przecinająca krzywą w trzech punktach 
A, B, C. Planeta może więc przy masie zawartej między wartościami 
krytycznymi występować w trzech konfigura•cjach, dwóch stałych A i C, 
oraz jednej niestałej B. 

Przy zmianie konfiguracji wywiązuje się wielka ilość energii, którą 
Ramsey oblicza na ok. 1036 ergów, tj. tyle, ile energii wywiązały trzę

s:enia ziemi w ciągu jej calego rozwoju geologicznego. Dane te są tylko 
grubym przybliżeniem. 

W. H. Ramsey opisuje dalej, w jaki sposób mogą planety przejść 
z jednej konfiguracji do innej. Otóż temperatura wnętrza planety uległa 
w jej długim rozwoju zmianie. Jeżeli planety pochodzą z masy oderwa
nej od rozżarzonej gwiazdy, t o nieunikniony jest spadek temperatury. 
Jeżeli natomiast planety były początkowo zimne, to mogły zostać ogrzane 
przez radioaktywno•ść. Można ostateczne przyjąć, że temperatura pla
nety uległa zmianie o 10 000° C w ciągu swego rozwoju, co pociągnęło 
również zmianę wielkości masy krytycznej M0 i M 1 . W zależnośd od 
tego, czy wielk•ości M1 i M0 będą z czasem maleć, czy rosnąć, rozróżnić 
można dwa przypadki. 

l) Gdy masa planety jest początk•owo mniejsza od masy krytycz
nej Mt> to przekroczy ją z biegiem czasu i osiągnie wartość M0 (zmie
niać s1ę będą wielkości M 1 i M0 !). Odrpowiada to ruchowi punktu po 
krzywej aXA Y. W punkcie Y planeta traci stabilność i tPrzechodzi do 
położenia Y'. Planeta się kurczy, promień jej zmniejsza się o ok. 100 km 
i wywiązują się w ciągu kilku godzin olbrzymie ilości energii. Planeta 
w nowej konfiguracji będzie miała jądro. 

2) Gdy masa planety jest większa niż masa krytyczna M0 i tempe
ratura planety się zmienia, to konfiguracja leży na gałęzi dY'X'· krzywej. 
W pewnym momencie planeta osiąga położenie X', w którym jest nie
stabilna i przechodzi do położenia X. Planeta się rozszerza, energia wy
zwala się częściowo w postaci - fal podmuchowych, częściowo w postaci 
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wibracji planety. Fale przechodzą przez warstwy powierzchni, częściowo 
się odbijają i wywołują olbrzymie ciśnienie, wynoszące setki lub tysiące 
atmosfer, odrywając i wyrzucając w przestrzeń bloki masy. Przy nowej 
konfiguracji jądro znika. 

W ten sposób próbuje Ramsey wytłumaczyć pochodzenie meteorytów, 
a nawet asteroid. 

Dla planet ziemskich wielkość masy krytycznej M0 wynosi ok. 80% 
masy Ziemi. Ponieważ masa Wenus wynosi 81,7% masy Ziemi, a więc 
mało różni się od masy krytycznej, Ramsey przypuszcza, że wielkość 

masy krytycznej M0 mogła ulec zmianie w ciągu rozwoju. Ta więc 

Wenus w pewnym momencie przekroczyłaby masę M0 i przeszła do 
nowej konfiguracji z jądrem. Przy zmianie konfiguracji Wenus mogły 
-powstać - według Ramsey'a - meteoryty. S. M. 

Manthly Notices, Vol. 108, 406, 1948. 

Vol. 110, 325, 1950. 

Geophysical Supplement, Vol. 5, 409, 1949. 

Z DYSKUSJI NAD POPULARYZACJĄ ASTRONOMII 

Jako ostatni z głosów naszych Czytelników w zapoczątkowanej 
w nr. 3--4 "Ut;anii' (1951) dyskusji nad popularyzacją astronomii, po
dajemy poniżej wypowiedź P. H. S u ł k o w ski e g o, członka P. T. M. A. 
-z Makowic: 

Popularyzacji wiedzy astronomii przypadło w Polsce Ludowej do
niosłe zadanie. W dobte budowy podstaw socjalizmu s;>rawą pierwszo
rzędnej wagi jest uświadamianie szerokich mas o istocie przemian spo
łecznych i politycznych, o prawach rządzących nimi lub kierujących 
rozwojem przyrody. Kwestia świato-poglądowa nabrała większego niż 
kiedykolwiek znaczenia · i stanowczo domaga się rozwiązania przez jed
nostkG i społeczeństwo. W walce o światopogląd astronomia bardziej 
niż inne nauki pomocna była człowiekowi. CzGsto - niestety nawet 
w XX wieku - wyniki jej badań, wbrew swemu naturalnemu, ma
terialistycznemu piętnu, bywały przystrajane w pseudonaukowe, meta
fizyczne Plórka. Nic dziwnego, że popularyzacja astronomii z tego wła
śnie względu nie zawsze stała na należytym poziomie. Zamiast udo
stępniać i wyjaśniać szerokiemu ogółowi podstawowe pojęcia, metody 
badawcze czy wyniki badań astronomii, otaczała w rzeczywistości rze
czy te płaszczykiem tajemniczości, a sama chętnie operowała niedo
mówieniami. Była przeto raczej obliczona na efekt, na sensację, niż na 
uświadamianie mas i kszta~towame ich światopoglądu. Jesteśmy obec
nie w Polsce na najlepszej drodze ku właściwemu ujGciu zagadnienia 
popularyzacji. W tym zakresie przed Towarzystwem naszym stoi po
ważne zadanie, którego wykonanie stać się może pokaźnym, realnym 
wkładem P. T. M. A. w dzieło budowy zrębów socjalizmu w naszym 
kraju. 

Wiedza astronomiczna przeciętneg0 obywatela roi się od niepraw
.Oopodobnych spaczeń lub zgoła luk. Od likwidacji tych spaczeń i wy-
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pelniania luk w.cząć się winna prawdziwa popularyzacja. Lecz zdajmy 
sobie zawczasu sprawę z jej zakresu. Popularyzacja spełni swoje za
danie, jeżeli ogółowi społeczeństwa da zaspokojenie jego naturalnego· 
zainteresowania daną dziedziną wiedzy. Podkreślam jednak raz jeszcze, 
że winna to czynić w sposób daleki od sensacyjności. Czy jednak ten 
zakres zadań akcji popularyzacji nie jest zbyt wąski? Sądzę, że nie. 
Przecież nie chcemy widzieć szarego obywatela pogrążonego w rozwią
zywaniu problemów astronomicznych; chcemy natomiast widzieć go
wszechstronnie obeznanego z różnymi problemami naukowymi. Pamię
tać musimy o tym, że na róvvni z astronomią o prawo do popularyzacji_ 
walczą inne, niemniej ważne światopoglądowo nanuki. Nie możemy nie 
uznawać tego prawa. Słusznie zwraca się uwagę na ogólne zagadnienia 
astronomii jako najbardziej nadające się do popularyzacji. Powiedział
bym, że popularyzacja winna obejmować następujące punkty - jako, 
z.asadnicze: 

l) Strona historyczna - znaczenie prac w ybitnych p Jstępcwych ba
daczy. 

2) Metody badawcze astronomii - podstawowe pojęcia. 
3) Zagadnienie powstania ciał niebieskich i ich układów - kosmo

gonia. 
Sama praca popularyzatorska opierać się musi o bazę filozoficzną . 

diamatu. W przeciwnym razie jej wynik będzie z góry przesądzony, . 
a pogląd człowieka na otaczający go świat dozna niewłaściwego, zgub
nego wypaczenia. 

OBSERWACJE 

Obserwacja jasnego bolidu 

Obserwator: M ak s y m o w i c z Wiesław (uczeń X kl.); Dębica. uL 
Garncarska 13. 

Moment: 1951 r. 5. VI.; godz. 19h 20m czasu uniwersalnego. 

Miejsce obserwacji: jak adres. 

Punkt zgaśnięcia: w kierunku płd.-wsch. (ok. 10o na wschód od tego ' 
kierunku) na wysokości ok. 14o nad horyzontem. 

Punkt zabłyśnięcia: kierunek - jak wyżej; wyskość ok. 30° nad 
horyzontem. 

Czas trwania zjawiska: między l a 1% sek. 

Był to bolid o jasności o wiele większej od planety Wenus, o kolorze 
białym (może nieco niebieski). Pozostawił on krótkotrwałą smugę, która 
po jego zgaśnięciu znikła. Głowa bolidu wykazywała małą tarczę do 
połowy swej drogi, gdzie nastąpiło rozerwanie, a pozostała część( nieco• 
zciemniona) zgasła dopiero na wys. ok. 14° nad horyzontem. Zjawisk 
głosowych nie słyszałem; po pobliskiej szosie jeździły ciężarowe auta. 
W czasie ukazania się bolidu nie było jeszcze widać ani jednej gwiazdy· 
(słabo widoczna Wenus). Były mgliste, lekko przysłaniające niebo (jak: 
pajęczyna) chmury. Wiesław Maksymowicz 



URANIA 211 

Koniunkcja Wenus z Księżycem 

Zapowiedziana w kalendarzyku astronomicznym "Uranii" Nr 5-6· 
(maj-czerwiec) na dzień 8 czerwca br. koniunkcja Wenus z Księżycem. 

miała rzeczywiście bardzo ciekawy przebieg. 
O godz. 2025 Wenus zetknęła się z sierpem Księżyca, niemal do

kładnie w miejscu jego dolnego zaostrzenia. Do godz. 2037 ślizgała się 

po południowym, dolnym, skraju sierpa, pozostając bez przerwy widocz
ną, a do godz. 2045 oddzieliła się całkowicie od naszego satelity. Prz;:z 
cały czas zjawiska nie traciła na jasności i można ją było wyraźme 

odróżnić od sierpa Księżyca. 
Obserwację przeprowadziłem przez okulary ochronne, ciemne, CO• 

pomogło mi znacznie odróżnić poszczególne fazy zjawiska. 

Fakt wizualnego zlania się Wenus z Księżycem zauważony został· 

przez miejscową ludność wiejską i był żywo komentowany. 
H. Sulkowski 

Makowice, pow. Grodków, woj. opolskie· 

Z KORESPONDENCJI 

Szanowna Redakcjo! 

Ostatnio spędziłem szereg tygodni w ziemi toruńskiej. Przy sposob-· 
ności odwiedziłem "gród Kopernika". W czasie wędrówki po mieście 
pełnym zabytków architektury, niekniętych - szczęśliwym trafem -
w ostatniej wojnie, zawędrowałem na ulicę św .Anny, obecnie Koper
nika, do "kolebki" wielkiego astronoma. Z pewnym trudem odszukałem 
dom (nr 17), w którym urodził się i spędził młodość "sarmacki" astro
nom, jak go nazwał współczesny mu M e l a n c h t o n w liście do B u r k
h ar d a M i t h o b. Tablica pamiątkowa, wmurowana w ścianę frontową 
na wysokości pierwszego piętra, nie rzuca się w oczy. Dokoła pewne · 
zaniedbanie. Ulica zaśmiecona. Lampka orientacyjna domu zerwana. 

Dom Kopernika jest skromny. Dwupiętrowa średniowieczna kamie
niczka ma tylko dwa okna z frontu. Z pietyzmem wchodzę do środka, by 
zobaczyć jakieś antyczne meble, obrazy, sztychy, choćby egzemplarz 
"De revolutionibus" i nasycić się widokiem z okna na wody Wisły, na 
którą pewno co dzień spoglądał przyszły reformator astronomii. Gdzież
tam, nic podobnego. Na dole pracownia krawiecka, na górze mieszkają 
"zwyczajni ludzie". Na klatce schodowej spotykam się z zapytaniem: 
"Kogo Szanowny Pan uważa?" Nie tego oczekiwałem. 

Czyż w dostojnym mieście, pełnym starych murów, obronnych baszt 
i zabytkowych świątyń, które szczęśliwie ominęły wojny, nie znajdzie 
się nikt, ktoby podjął kult Kopernika i zaopiekował się Jego rodzinnym 
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domem? Wszak mamy tu Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika oraz 
sporą grupę astronomów, budujących pod miastem obserwatorium. 

Dom Kopernika należałoby przekształcić w muzeum, skompletować 
antyczne meble, zgromadzić pamiątki, tak, jak to niedawno uczynił 

Rząd Polski Ludowej we Fromborku. Kto ma się tym zająć? Sądzę, 

że Koło Folskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Toruniu, 
które należy w tym ludnym mieście założyć i oddać mu posesję rodzi
ców Mikołaja za siedzibę. 

Jan Gadomski 

KRONIKA P. T. M. A. 

Dnia 2 czerwca 1951 r. założono w Bieczu (woj. rzeszowskie) Koło 
P. T. M. A., albowiem ilość zapisanych zwyczajnych członków T-wa, 
prowadzonych w ewidencji przy Zarządzie Głównym, osiągnęła już 

liczbę 18 osób, a nadto istniało tam Kółko młodzieżowe, przy liceum 
·ogólno kształcącym, liczące 22 czonków. 

W terminie powyższym odbyło się pierwsze Organizacyjne Zebranie 
owych członków, na które przybył delegat Zarządu Głównego, prezes 
T-wa inż. W. Kucharski, który przy tej sposobności wygłosił referat 
o geometrii wszechświata i o roli ciemnych ciał niebieskich w astro
nomicznych obserwacjach. W wyniku obrad wybrano Zarząd Koła, na 
czele którego stanął mgr M. Chrostowski, dyrektor liceum, a nadto 
dr M. Bielski .jako wiceprezes, A. Składzieniówna jako sekretarka, 
a J. Jasińska jako jej zastępczyni, wreszcie Paulina Bal jako skarbniczka. 

Na zebranie przybył z sąsiadującego Koła w Nowym Sączu prezes 
A. Barbacki, który przeprowadził pokaz nieba lunetą astronomiczną, 

będąt:ą własnością Ludowego Obserwatorium Astronomicznego w Kra
kowie. Najlepszym dowodem dużego zainteresowania, jakie wzbudził 

ów pokaz, było ciągnięcie się jego do godziny wpół do dwunastej 
-w nocy. 

Nowemu Kołu i nowym towarzyszom pracy życzą wszyscy człon

kowie T-wa jak najpomyślniejszych wyników. 

* 
* * 

W dniu 17 czerwca 1951 r. odbył się w Krakowie trzeci powojenny 
Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów Kół P. T. M. A., rozsianych na 
{)bszarze Państwa Polskiego. Na ogólną liczbę 46 delegatów, wybranych 
na lokalnych zebraniach, przybyło 45 osób {jeden nadesłał pisemne 
usprawiedliwienie swojej nieobecności), co wymownie świadczy, iż 
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wszyscy wybrani Delegaci powazme pojmują swoje obowiązki i szcze
rze się interesują pracą Towarzystwa. 

Było to Zwyczajne Doroczne Zebranie sprawozdawcze z ubiegłego 

roku kalendarzowego, na którym poszczególni Delegaci Kół oraz pre
zes T-wa zdają szczegółowe sprawozdania ze swojego terenu pracy. 
Niestety z powodu szczupłości miejsca nie możemy przytoczyć w ca
łości poszczególnych sprawozdań, musimy na razie poprzestać na ogól
nej charakterystyce, jaką streścił w swoim sumarycznym zestawiemu 
ustępujący prezes T-wa, inż. W. Kucharski, który przewodniczył ze
braniu. 

Rok sprawozdawczy 1950 był rokiem poważnej i wytężającej pracy 
we wszystkich organizacyjnych komórkach Towarzystwa na polu wy
pełnienia statutowych zadań. Osiągnięte wyniki w roku sprawozdaw
czym wskazują niezbicie iż Towarzystwo nasze rozwija się pomyślnie, 

zyskując coraz to szersze oparcie w zwiększającej się liczbie naszych 
członków. Istniejącą dynamikę w tej dziedzinie ilustrują najlepiej na
stępujące liczby: na koniec 1948 r. liczyło T-wo ogółem 354 członków, 
których ilo&ć wzrosła przy końcu 1949 r. do liczby 816 osób, natomiast 
obecnie pod koniec 1950 r. mamy 1360 członków. Jeszcze lepiej ilustrują 
ową dynamiczną stronę tego zagadnienia liczby, rozpatrywane w 0brt;
bie niektórych Kół, i tak np. nowosądeckie Koło liczyło w 1948 r. 
14 członków, których ilość podnosi się na koniec 1949 r. do liczby 
24 osób i wzrasta przy końcu 1950 r. do liczby 122 osób. Podobnie 
i w Kole śląskim w Gliwicach, gdzie w 1948 r. było 22 członków, ale 
już w 1949 r. ilość ta podnosi się do liczby 87 osób, zaś przy końcu 
1950 r. osiąga liczbę 138 osób. Jeszcze wyraźniej to występuje w liczbie 
członków rozproszonych na obszarze Państwa a prowadzonych w ewi
dencji Zarządu Głównego Towarzystwa, których notowano w 1948 r. 
tylko 49 osób, zaś w 1949 r. już 64 osób, ale przy końcu 1950 r. ilość 

ich os1ąga liczbę 503 osób. Wymowa tych cyfr jest przekonywująca 

i stanowi poparcie słusznej a wyżej przytoczonej opinii. 
W roku sprawozdawczym rozpoczęto akcjQ pozyskiwania miłośników 

astronomii spośród szeregów młodzieży szkół licealnych, do czego upraw
nia nas nowa redakcja statutu T-wa, zwłaszcza, że naukę astronomii 
wprowadzono do obowiązkowego programu nauki w XI-tych kla<>ach 
szkoły ogólnokształcącej typu licealnego. Korzystną okolicznością dla 
tej sytuacji okazał się nasz statut, uzupełniony na Nadzwyczajnym 
Walnym Zebraniu Delegatów Kół Towarzystwa, zwołanym w maju 
1950 r. przez Zarząd Główny, gdzie przewidziano nowy rodzaj człon
ków, zwanych członkami-kandydatami, którzy są zrównani pod wzglę
dem uprawnień z członkami zwyczajnymi, jednak nie posiadają ani 
biernego, ani czynnego prawa wyborczego do władz Towarzystwa, opla-



214 URANIA 

cając przy tym tylko połowę normalnej, rocznej składki członkowskiej, 
mającej nadto specjalne przeznaczenie, o którym wspomnimy jeszcze 
poniżej. Mimo iż w tej dziedzinie tylko trzy miesiące pracy należy do 
obecnego okresu sprawozdawczego, wyniki są zupełnie zadawalające, 

albowiem przysporzyły T-wu ponad 400 nowych członków-kandydatów, 
spośród których kilkunastu poświęci się już zawodowym studiom uni
wersyteckim. 

Na pomyślne wyniki w okresie sprawozdawczym miała niewątpliwie 
dodatni wpływ inowacja, jaką wprowadziliśmy początkowo na czas 
próbny, a później już na stałe, a mianowicie zorganizowanie we własnym 
lokalu stałego biura Zarządu Głównego, przez co ułatwiono wszystkim 
członkom Towarzystwa zdobywanie potrzebnych informacji, często rad 
i wskazówek, oraz stworzono i ułatwiono żywszy kontakt z władzami 
Towarzystwa. 

W ciągu okresu sprawozdawczego udało się nam nadrobić nieza.J 
winione zaniedbania w punktualnym ukazywaniu się naszego pisma 
Urania, spowodowane w szczególności równoczesną chorobą kilku jej 
współpracowników. Redakcję w okresie sprawozdawczym objął dr St. 
Piotrowski i dzięki jego pracy, podjętej harmonijnie z Zarządem Głów
nym, udało się nie tylko wyrównać zaległości i wprowadzić terminowe 
ukazywanie się pisma, ale nadto zamienić dotychczasową formę kwar
talnika na dwumiesięcznik, co z wielkim uznaniem przyjął ogół na
szych członków. 

Powołane do życia już w poprzednim roku sprawozdawczym Ludowe 
Obserwatorium Astronomiczne przy Zarządzie Głównym w Krakowie 
zajęło się w tym roku głównie instrumentalnym wyposażeniem nowej 
instytucji, aby być przygotowanym do wymagań pokazów nieba dla 
zbiorowych grup. Osiągnięte rezultaty są już poważne i nowa instytucja 
przy końcu 1950 r. przejęła na siebie obowiązek urządzania pokazów 
nieba i wygłaszania stosownych, okolicznościowych prelekcyj w szkołach, 
gdzie zorganizowani są członkowie-kandydaci, których członkowska 

składka idzie całkowicie właśnie na potrzeby budowy i instrumen
talnego wyposażenia nowej instytucji. Działa ono w tej chwili jako 
zorganizowana pomoc szkolna przy nauce astronomii, zwłaszcza na te
renach, gdzie Towarzystwo nie posiada jeszcze swoich Kół, albo też 

istniejące Koła nie posiadają własnych lunet astronomicznych. Fa
przednie Walne Zebranie Delegatów Kół przyjęło do wiadomości prze
kazanie przez Zarząd Główny dalszych starań i zabiegów około uru
chomienia tej instytucji Zarządowi krakowskiego Kola i to łącznie 

z podjętą akcją budowy własnej a stosownej siedziby, jednak chro
niczny brak czasu u chętnych nawet pracowników, zmusił Zarząd 

Główny do przyjęcia na siebie z powrotem tych obowiązków. Nato
miast Koło krakowskie uruchomiło na prywatnym tarasie dla swoich 



URANIA 215 

-członków dotsrzegalnię, dostępną w oznaczonych z góry terminach. 
Stworzono przez to stan niezupełnie idealny, ale uczyniono poważny 
krok naprzód w statutowej pracy naszego Towarzystwa. Na skutek 
. wejścia w życie narodowego planu 6-letniego Zarząd Główny musiał 
teraz dostosować swoje plany budowy do wymagań tak formalnej jak 
i technicznej natury, obowiązujących przy wykonywaniu tego rodzaju 
zamierzeń. Ukończenia tej budowy oczekujemy na rok 1953, gdy cała 

Folska świQcić bQdzie Rok Kopernika. W 1943 r. nie mógł Naród uczcić 
tej rocznicy śmierci wielkiego Polaka, pozostając pod przemocą faszy
stowsko-hitlerowskiej okupacji. 

Strona finansowa Towarzystwa, mimo nieraz dramatycznych sy
tuacyj, rozwiązała się przy końcu 1950 r. pomyślnie, gdyż przyznano 
nam rządową dotację na wydawanie Uranii, za co też Walne Zebranie 
Delegatów złożyło serdeczne podziękowanie. Również decyzją Minister- . 
stwa Oświaty zalecono naszą Uranię jako wydawnictwo pożądane w bi
bliotekach nauczycielskich i szkolnych. W okresach gotówkowo ciężkich 
pospieszył nam z pomocą ogół członków Towarzystwa przez sumienne 
i regularne płacenie składek, które też wpłynęły niemal w całości, z drob
nymi wyjątkami, oraz przez składanie dobrowolnych ofiar na Fundusz 
Uranii, za które prezes Towarzystwa złożył wszystkim ofiarodawcom 
"Szczere podziękowanie. Posiadamy już wiadomość, iż na 1951 r. mamy 
przyznaną dotację na Uranię, a tym samym zdjęto nam dużą troskę 

-o przyszłość wydawnictwa. 

Z końcem roku sprawozdawczego zwrócił się Zarząd Główny do 
-ogółu członków o finansowe poparcie swoich zamierzeń rozpoczęcia 

budowy Ludowego Obserwatorium w Krakowie, na przyznanych nam 
gruntach po zachodniej stronie Kopca Kościuszki i należy podnieść 

z uznaniem, iż szereg dobrowolnych ofiar płynie i stale narasta, co też 

podniósł prezes Towarzystwa przy okazji serdecznego podziękowania 

szlachetnym ofiarodawcom. 

Część sprawozdawczą zakończyło jednomyślne uchwalenie ustępują
cemu Zarządowi absolutorium za prowadzenie Towarzystwa. 

W przeprowadzonych wyborach wybrano jednomyślnie na prezesa 
Towarzystwa inż. W. Kucharskiego (po raz trzeci z rzędu) oraz nowy 
skład Zarządu Głównego, w którym powierzono obowiązki wicepreze
sów: inż. K. Czetyrbokowi z Wrocławia i inż. T. Adamskiemu z Gliwic; 
ob. J, Toboli i dr A. żakiemu, obu z Krakowa, przyznano funkcje se
kretarza i jego zastępcy, zaś prof. E. Ładzińskiemu i Fr. Miękinie, 

obaj z Krakowa, funkcję skarbnika i jego zastępcy, nadto wybrano 
prof. A. Barbackiego z Nowego Sącza, dra J. Gadomskiego i prof. 
dra W. Zonna, obu z Warszawy. W skład Komisji Rewizyjnej weszli 
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ks. A. Gałuszkiewicz, dr G. Leńczyk i ob. Bruno Luska, wszyscy 
z Krakowa. 

Na zakończenie Zebrania Delegatów rozpatrzono liczne zgłoszone· 

wnioski poszczególnych Kół w najróżnorodniejszych materiach, których 
z powodu szczupłości miejsca nie możemy szczegółowo omawiać. 

* * * 
Dnia 9 lipca 1951 r. odbyło się w Jędrzejowie organizacyjne Zebranie 

tamtejszych zwyczajnych szłonków Towarzystwa, które postanowiło po
wołać do życia miejscowe Koło P. T. M. A. Na zebranie przybył delegat 
Zarządu Głównego, prezes W. Kucharski, który w swoim inauguracyj
nym przemówieniu omówił wartość nauki astronomii dla praktycznego 
życia. W wyniku dyskusji uchwalono zorganizować miejscowe samo
dzielne Koło, na czele którego stanął ob. J. Karpiński, przewodniczący 
Powiatowej Rady Narodowej oraz wybrano pięciu członków Zarządu, 

w tym J. Pucek na sekretarkę i K. Kobylańską jako skarbniczkę Koł:ł. 
Przyspieszenie założenia Koła spowodowała wielkoduszna ofiara, naj

starszego członka P. T. M. A., niemal BO-letniego dra F. Przypkowskiego, 
tamtejszego lekarza, który przekazał na własność Zarządowi Głównemu 
swój teleskop zwierciadlany, o średnicy 180 mm i złączony z nim re
fraktor, średnicy 80 mm, pomieszczone w obrotowej kopule na szczycie 
swego domu w Jędrzejowie. 

W uznaniu niestrudzonej 55-letniej pracy na niwie miłośnictwa a~tro
nomii tego prawdziwego Jubilata, Zarząd Główny po raz pierwszy 
uchwalił przyznać najwyższą godność, jaką może sam dysponować, 

w formie honorowej "złotej" odznaki członków Towarzystwa, którą też 
osobiście doręczył czcigodnemu Jubilatowi a zarazem szlachetnemu ofia
rodawcy prezes Towarzystwa. Odznaka opatrzona jest numerem pierw
szym a nadto posiada wyryte imię i nazwisko odznaczonego członka. 

Zarząd Główny powierzył w opiekę a zarazem w używanie wspa
niały dar nowo założonemu Kołu, któremu też wszyscy członkowie To
warzystwa zasyłają najlepsze życzenia wytrwałości w podjętej pracy, 
w której winni mieć ciągle przed oczyma piękny przykład umiłowania 
i wytrwałości, jaką się odznaczył ich współobywatel dr F. Przypkowski. 

W. K. 

PRZI!.:GLĄD WYDA WNJCTW 

W ł o d z i m i er z Z o n n : "0 gwiazdach i mgławicach", Czytelnik, 
str. 131, cena 7,- zł. 

W książce tej autor doskonale osiąga swój cel popularyzatorski, za
równo dzięki barwnemu stylowi opowiadania, jak i przez racjonalne 
rozplanowanie układu treści. Na wstępie czytelnik zapoznaje się z gwia-
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zdozbiorami. W dalszym ciągu wyrabia sobie kolejno pogląd na odległości 
gwiazd i ich ruchy. Następnie autor zajmująco przedstawia czytelnikowi 
wyniki badań astronomii nad właściwościami fizycznymi różnych gatun
ków gwiazd i przechodzi pod koniec do omówienia mgławic oraz ukła
dów gwiezdnych, począwszy od najprostszego przypadku: gwiazdy po
dwójnej, aż do skomplikowanych w swej budowie galaktyk, tworzą

cych najwyższy znany nam system: wszechświat. 
Oceniając wartość popularyzatorską omawianej książki należy także 

podkreślić trafne psychologicznie stosowanie przez autora geometrycznej 
interepretacji takich zjawisk, jak np. rocznej paralaksy gwiazd. Doko
nane czysto graficzną metodą obliczanie odległości gwiazd przekony
wuje nawet najbardziej nieufnych swą bezpośrednią wymową. Autor 
wymaga od czytelnika jedynie tego, by mial pojęcie o rysowaniu w skali 
i zaufanie do odległ·ości odczytanych z tak wykonanych rysunków. 

Wymieniając dodatnie cechy książki, nie można pominąć kilkunastu 
tablic (fotografie mgławic i gromad gwiezdnych) oraz mapy nieba za
chęcającej czytelnika do bliższego, samodzielnego poznania się z gwiaz
dami. 

Z obowiązku wymieniam i prostuję dwie zauważone UJSterki. Otóż 

orbita Ziemi przedstawiona w skali jeden do biliona będzie posiadała 
promień 15 cm, a nie "półtora metra", jak to jest powiedziane na str. 19. 

W spisie gwiazdozbiorów na str. 129 należy trzy nazwy: "Trójkąt Po
łudniowy, Trójkąt, Luneta" napisać w odwrotnym porządku, aby zga
dzały się ze swymi odpowiednikami łacińskimi. 

Ze względu na wysokie walory popularyzatorskie książki prof. Zonna 
należy ją polecić jak najszerszym rzeszom czytelników, a przede wszyst
kim bibliotekom szkolnym i świetlicowym. 

Prof. A. I. L e b i e d i ń ski: "W świecie gwiazd", tłum. W. Ba
zylewski - Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 

Książeczkę tę można śmiało uważać za wzorową, zwłaszcza jeśli 

chodzi o umiejętność zainteresowania astronomią szerokich rzesz czy
telników. Forma i sposób wykładu zachęcają nawet zupełnie obojętnego 
dla astronomii czytelnika do uważnego przestudiowania umiejętnie po
danej treści. W opisach zjawisk i faktów posługuje :się autor prze
ważnie bardzo pomysłowymi modelami, przemawiającymi bezpośrednio 
do wyobraźni, a więc nie wymagającymi od czytelnika większego wy
siłku myślowego. Wydaje się, że autor postawił sobie jako cel zainte
resowanie i zyskanie dla astronomii szerszego ogółu. Z tego też za
pewne powodu i aby nie zrażać trudnościami początkującego czytel
nika, planowo i konsekwentnie unika we wszystkich omawianych za
gadnieniach ~trony rachunkowej, ograniczając się do opisu. 

J. Mietelski 
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 
na wrzesień i październik 1951 r. 

Wszystkie zjawiska podano w czasie środkowo-europejskim. 

WRZESIEŃ: 

l. do 14. Przed świtem widoczne jest światło zodiakalne na zupełnie 
czystym niebie, jako ;:;laby slup światła, skośny do horyzontu. 

l. ma miejsce obrączkowe zaćmienie Słońca. Rozpocznie się jako za
ćmienie częściowe o !Oh 54m na Oceanie Atlantyckim w pobliżu 
wysp Bermudzkich, skończy się o 16h 48m w Południowej Afryce 
w Rodezji. W Polsce zaćmienie nie jest widoczne. 

3. 14h Saturn w niewidocznej koniunkcji z Księżycem. 
3. 16h Wenus w dolnej koniunkcji ze Słońcem. Planeta znajduje się 

w przestrzeni pomiędzy Ziemią a Słońcem. Mija tarczę Słońca, prze
chodząc poniżej niej w odległości ponad 8°. W dogodnych warun
kach można by planetę obserwować za dnia z pomocą ekwatoriału. 

6. i 7. Na niebie wieczornym świeci "stojący" sierp Księżyca ze świa
tłem popielatym, uzupełniającym sierp do pełnej tarczy. Księżyc 
zbliża się do Antaresa, czerwonej gwiazdy na lewo od niego. 

8. Księżyc minął Antaresa, którego znajdziemy na prawo od Księżyca. 
10. Wieczorem Księżyc zakrywa gwiazdę 3. wielk. "tau" Strzelca. Gwiaz

da zniknie za ciemnym brzegiem tarczy Księżyca w momentach, 
obliczonych w Obserwatorium Krakowskim, i to w Poznaniu 
o 19h 51m, we Wrocławiu o 19h 50m, w Toruniu o 19h 53m, w Kra
kowie o 19h 52m, w Warszawie o 19h 54m. Obserwować przez lunetę 
lub silną lornetkę. 

12. Rano na jaśniejącym tle nieba świeci Merkury, jako gwiazda zerowej 
wielk. Opodal na prawo powyżej niego znaleźć można Regulusa, 
gwiazdę 1-szej wielk., wyżej jeszcze w kierunku ku Bliźniętom czer
wonego Marsa, 2-giej wielk., a później, nisko nad horyzontem, pla
netę Wenus. Koniunkcja Wenus z Merkurym nastąpi 12. IX. o 14h. 

15. 13h zaćmienie Księżyca przez półcień, w Polsce niewidoczne. 

16. 16h Merkury w największej elongacji (wychyleniu) 180 na zachód. 

16. do 28. trwać będzie drugi w roku okres najlepszej widzialności 
Merkurego. Poszukiwać go należy na rannym niebie jako gwiazdę 
jaśniejącą z dnia na dzień od 0.5 wielk. do minus 1-szej wielic 
i odsuwającą się od grupy Wenus-Regulus coraz bardziej na lewo. 
Przez silną lunetę obserwować można zmiany fazy jak w tablicy 
"Wygląd planet" w nr. 3/4 "Uranii", str. 77. Wenus wykazuje fazę 
wąskiego sierpa jak 14. VIII., lecz odwróconego o 180°. 

16./17. Jasny Księżyc (2 dni po pełni) przechodzi w ciągu nocy powyżej 
Jowisza; koniunkcja o 3h. 

20. Tuż na prawo od Księżyca widać Plejady, poniżej Aldebarana. 
23. 21h 30m. Początek jesieni astronomicznej. Równonoc. Słońce wstępuje 

w zodiakalny z n ak Wagi, przebywa jednak jeszcze od 15. IX. 
w gwiazdozbiorze Panny, a dopiero 29. X. wkroczy do gwiazdozbioru 
Wagi. 

24/25. Po północy tuż ponad Księżycem świeci Poluks i Kastor. 
26. do 29. Rano widać na tarczy Księżyca jasne światło popielate. 
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27./28. Tuż pomzeJ wschodzącego "leżącego" sierpa Księżyca, znajduje 
się Regulus. Księżyc zasłoni go swym jasnym brzegiem (obserwować 
tylko przez silne lunety) o 2h 31m. W 50 minut później gwiazda 
wyskoczy nagle (dostrzegać można również gołym okiem) z poza 
tarczy w miejscu jak na rysunku w momf!ntach: w Poznaniu o 3h 26m, 
we Wrocławiu o 3h 24m, w Toruniu o 3h 27m, w Krakowie o 3h 21m, 
w Warszawie o 3h 26m. Poprzcdnio wieczorem o 22h Księżyc był 
w niewidocznej u nas koniunkcji z Marsem, którego rano znajdziemy 
powyżej Księżyca, jako czerwoną gwiazdę 2-giej wielk. Zaś poniżej 
Księżyca, nisko nad horyzontem świeci jasna Wenus, z którą Księżyc 
znajdzie się w koniunkcji o 6h rano. 

Zakrycia jaśniejszych gwiazd przez Księżyc w IX. i X. 1951 r. 

10. IX. 1951. zniknięcie 27./28. IX. 1951, uka
gwiazdy około 19h som. zanie się gwiazdy ok. 

3h 20m rano. 

10. X. 1951, zniknięcie 
gwiazdy około 19h 30m. 

28. IX. do 9. X. Po północy przy wyjątkowo czystym niebie można do
szukać się w okolicy gwiazdy "delta" Ryb słabej poświaty tzw. 
przeciwświecenia zodiakalnego (p. "Urania" Nr 1-2, str. 21). 

28. IX. do 12. X. dostrzec można przed świtem na wschodnim niebie 
słaby słup światła zodiakalnego. 

29. 12h Saturn w koniunkcji ze Słońcem, jest niewidoczny. 

30. lOh Merkury w niewidocznej koniunkcji z Księżycem. 

PAlDZIERNIK : 

l. 4h Saturn w nicwidocznej koniunkcji z Księżycem. 

2./3. 4h Mars jako gwiazda 2-giej wielk .. znajduje się w bliskiej ko
niunkcji z Regulusem (gwiazdą 1-szej wiclk.) i mija Regułusa w odle
głości 10 (równej 2 tarczom Księżyca) powyżej niego. Poniżej nich 
świeci Wenus, która przez cały październik stale sąsiaduje z Marsem. 

3. 5h Jowisz w opozycji (przeciwstawieniu) ze Słońcem. Widoczny jest 
przez całą noc jako najjaśniejsza gwiazda minus 2.5 wielk. 

5. Wieczorem Antares tuż na prawo od "stojącego" sierpa Księżyca 
z wyraźnie widocznym światłem popielatym, dostrzegalnym również 
i następnego wieczoru. 
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6. 7h Merkury w niewidocznej koniunkcji ze Saturnem. 
8. 1h Uran w kwadraturze ze Słońcem. 

10. Wieczorem nastąpi zakrycie gwiazdy 3-ciej wielk. "delta" Kozio
rożca, widoczne przez silne lornetki jak na rysunku, ale tylko w pół
nocno-zachodniej połowie Polski. W Warszawie i Krakowie Księżyc 
nie zakrywa gwiazdy, lecz mija ją bardzo blisko. Momenty zniknię
cia gwiazdy są: w Poznaniu 19h 29m, we Wrocławiu 19h 30m, w To
runiu 19h 33m. 

10. Wenus w największym blasku minus 4.3 wielk. gwiazd. W lunecie 
wykazuje sierp jak 29. VII. (p. Wygląd planet w "Uranii" Nr 3-4, 
str. 77), tylko odwrócony o 180°. 

13. 15h Merkury w górnej koniunkcji ze Słońcem, jest niewidoczny. 

• 
Panna 

Warkocz 
Berenib • 

• 

• 

L. e w 

. . . 

Sekstans Hydra 

• 

~r?g~ Marsa pomiędzy gwiazdami w drugiej części 1951 r. 
Mars sw1ec1 tylko w drugiej części nocy. Kółkami oznaczono położenia 
Marsa w dniach l. IX., l. X, l. XI., l. XII. i 31. XII. 1951. Dodatkowa 
kreska w gwiazdozbiorze Panny oznacza drogę Saturna w tym samym 

czasie. W grudniu nastąpi koniunkcja Marsa z Saturnem. 

13. Neptun w koniunkcji ze Słońcem, niewidoczny, tegoż dnia znajduje 
się Neptun w koniunkcji z Merkurym o 17h. 

13. / 14. Jasny Księżyc mija Jowisza powyżej niego. Koniunkcja o 5h. 
16. do 22. X. Gwiazdy spadające "Orionidy" widoczne rano, promieniu-

jące z okolicy gwiazdy "ni" Oriona. • 
17./18. Po północy Księżyc zakrywa Plejady. Zjawisko jest trudne do 

zaobserwowania z powodu jasnego blasku Księżyca. 
20. Wenus zamknęła pętlę, jaką w swym ruchu między gwiazdami za

kreślała od lipca. Wróciła do tego samego miejsca między gwiazdami, 
w którym była 25. VII. Tymczasem Mars zbliżył się do niej i odtąd 
do końca roku posuwa się po niebie w ślad za Wenus, oddalającą 
się od niego. Na rannym niebie znajdujemy Marsa jako czerwoną 
gwiazdę 2-giej wielk. stale powyżej Wenus. Niżej nad horyzontem 
na jasnym tle nieba świeci Saturn. 

21./22. na lewo od Księżyca widać Kastora i Poluksa. 
22./23. ponad Księżycem w ostatniej kwadrze, świecą Kastor i Poluks, 

na jednej linii z nim. 
24./25. Po północy Regulus znajduje się na lewo poniżej sierpa Księ

życa. światło popielate jest widoczne aż do 28. X., uzupełniające 
leżący sierp Księżyca do pełnej tarczy. 
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26./ 27. Po 2h tuż powyzeJ wschodzącego sierpa Księżyca świeci jasna 
Wenus, która o Oh była w koniunkcji z Księżycem. Wyżej na niebie 
znaleźć można Marsa, którego koniunkcja z Księżycem wypadła 
o 18h. Księżyc odsuwa się od Wenus. śledząc obydwa ciała możn~ 
przy dobrej pogodzie utrzymać ich widzialność p'rzez całe przed
południe, dostrzegając gwiazdę gołym okiem za dnia obok Księżyca. 

28./29. Na jasnym rannym niebie odszukać można z trudem wąziutki 
sierp Księżyca. Znacznie powyżej niego widać Saturna, który ubie
głego wieczoru o 19h był w koniunkcji z Księżycem. 

28. X . do 5. XI. Po północy poniżej głównych gwiazd Barana doszukać 
się można przeciwświecenia zodiakalnego jak 28. IX. do 9. X. 

28. X. do 11. XI. Przed świtaniem widoczne jest po raz ostatni w tym 
roku światło zodiakalne, jako słup światła skośny do horyzontu, 

31. 13h Merkury w niewidocznej koniunkcji z Księżycem. 
Minima główne B eta Lyrae (zmiany blasku trwają przez kilka nocy): 

Wrzesień: 7d 24h; 20d 22h. Październik: 3d 21h; 16d 19h; 29d 17h. 
Minima Algola: Wrzesień: 13d 5h.2; 16d 2h.O; 18d 22h.8; 21d 19h.7. 

Paźdz.: 6d 3h.7; 8d 24h.5; Ud 21h.3; 14d 18h.1; 26d 5h.4; 29d 2h.2; 31d 23h.O. 

Maksima zmiennych długo-okresowych: 

25. VIII. R Cygni Rekt. 19h 35m, Dekl. + 50o1. 6m. P = 428d. 
21. IX. R Leonis 9 44 +11.7. 5m. P 309d. 
28. XI. /, Cygni 19 48 +32.8. 4m. P = 413d. 

Zjawiska w układzie satelitów Jowisza (p. Urania, nr 5--6, str. 125): 

W1zesień: 23 do 18.44 c II 12 19.53-·22.05 c I 
1ddo 2h33m e kziii " dol9.11 o n 1316.58-19.27 e kzi 
l od 3.14 e III 26 O. 26- 2.50 p z • I " 22.56--26.37 • kz III 
3 0.13-3.11 pz e 1 26 21.35-23.48 c l 14 23.19-25.55 O II• 
3 21.24-23.36 c I " 21.46-23.57 O I " 23 55-26,34 c II 
" 22.08-24.18 0 1 27 18.55-21.16 pz • l 16 17.24-20.44 • kz II 
4 od 2.29 pz • II 28 do 18.16 c I 18 24.17-'26.53 • kz I 
4 do 21.38 e I " do 18.22 O I 19 21.23-23.34 I 
5 21.30-24.11 c II " 23.34--26.24 p z • II " 21.48-24.01 c I 
" 22.57- 25.31 O II 29 do 18.47 • !H 20 18.42-21.22 • kz I 
7 co 19.40 • II 30 18.41-21.21 c II 21 od 2.12 • III 
8 od 3.48 pz • III " 18.51-21.25 O II 21 do 1800 O I 

1 O 2.08- 4 56 pz • I Październik . " do 18 29 c I 
11 do 20.24 c I l 3 23.30-25.42 c 23 19.39-23.20 • kz II 
" 20.07 - 22.23 O III " 23.29 25.40 O I 24 do 18.09 O III 
" 20.37-23.22pz • I 4 20.48-23.03 e kz I " 17.51-20.29 c III 

12 do 19.59 c I 5 17.55-20.06 O I 25 do 17.19 O II 
" do 20.29 O I " 17.58-20.11 c I " do 18.29 c II 

14 do 21.56 • II 6 2.03- 4.49 • kz II 26 23.07-25.19 O I 
17 od 4.03 pz • I 6 do 17.32 • kz l " 23.43-25 56 c I 
18 21.41-24.24 c III "19.41-22.37 e kzlll 27 20.27-23.17 e kz I 
" 22.31-- 25 06 pz a I 7 21.05-23.40 O II 28 17.34-19.45 O I 
" 23.25-25.41 O liT " 21.18-23.57 c II " 18.12-20.25 c I 

1919.40-21.53 c l 9 do 18.07 e kz II 29 do 17.46 e kz l 
" 20.02-22.13 O l 10 od 4.06 • l 30'21.55~25.57 • kz II 

20 do 19.32 • l 11 22 32-24.58 e kz I 31 19.02-21.32 O III 
21 20.58-24.10 pz • II 12 19.38-21.50 O l " 21.53-24.30 c III 
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W rzesień SŁOŃC E 1951 Październik 

Ih czasu >. '2 
~·-""' ww ... ,.wiol h 1 czasu >- ·c 

e·~·o~ W Warszawie 
Środ.-europ. 

..... ł,) u 
(czas śr.·eur.} !l środ.-europ. (czas śr.-eur. ) ca ""·- .. N""' C•110 :1--c ·c.; 

t.J ~e., t.J~e: 
Rekt.l Deklin. • • wsch.l :r.ach. Ó Rekt. l Deki. wsch. l " N " N Q. u Q. u 

h m o l m h m 

' "l 
h m o l m h m 

II 03.1 -1- 6 os + 1'9 4 57 18 IO 8. 12 51'2 - s 29 +12'1 s 47 
I l 39.0 + 2 17 + s·s s 14 17 46 18. 13 28'1 - 9 14 +14'6 6 4 
12 I4.9 - I 37 + 9'0 s 30 17 23 28. 14 o6·r -12 46 +r6·r 6 23 

d h 
23 21·5 początek jesieni astron omicznej, równonoc jesienna .. 

W innych miejscowościach wschody i zachody Słońca zdarzają się 
wcześniej lub później, jak to wynika z poniższej tabelki. 

l 
l 

"' ... 
"' o 

2. 
4. 
6. 
8. 

lO. 
12. 
14. 
I6. 
IB. 
20. 
22. 
24. 
26. 
28. 
30. 

Miasto 
29. VIII. 1951 r8. IX. 1951 l 8. X. 1951 128. X. 1951 

wsch. l zach. j wsch. l zach. wsch. l zach. l wsch. l zach. 

S h 39m !Sb l 3m' 
s 30 18 02 
s 30 18 02 

h m h m 
6 52 r6 39 
6 39 r6 32 
6 36 r6 35 

Szczecin 
Poznań 
Wrocław 
Gdynia 
Kraków 
Białystok 

h m 
s 03 
4 s6 
4 ss 
4 45 
4 48 
4 29 

b m 
19 Ol 
18 49 
18 47 
r8 47 
I8 33 
r8 25 

s 22 17 ss 
5 18 17 so 
s 04 17 38 

b m 
6 14 
6 03 
6 Ol 
6 00 
s 49 
s 39 

b m 
17 25 
17 16 
17 17 
17 07 
17 o6 
16 so l i~! ;i ~h 

Wrzesień K SIĘ Ż Y C 1951 Październik 

l h czasu W Warszawie Ih czasu W Warszawie 
Środ.-europ. (czas śr.-eur.) ., środ.-europ . (czas śr.-eur.} ... 

~sch.l zach. 
., ---

Rekt. l Deki. Rekt. l Deki. wsch. l o zach. 

h m o h m 
h mi h m o h m h m 

II Ol + 5'9 s 40 18 32 2, 13 07 - 10'7 7 22 17 15 
12 33 - 6'4 8 I7 !8 54 4· 14 53 - 21'6 lO 18 17 55 
14 12 - r8·o IJ o6 19 25 6. r6 54 - 27'8 13 03 19 24 
r6 o6 - 26'2 13 09 20 31 8 19 02 - 27'0 14 41 22 Ol 
I8 13 - 28'3 r6 03 22 48 10. 21 Ol -19'5 IS 26 25 00 
20 I9 - 23'0 17 03 o 18 12, 22 46 - 7'8 IS sx . 2 26 
22 II - 12'2 17 33 3 2I 14. o 22 + s·o I6 13 s IO 
23 SI + 0'9 17 SS 6II r6. I 59 + I6'6 r6 4I 7 5I 

I 28 +In r8 19 8 SS IB. 3 4I + 24'8 I7 29 IO 28 
3 oS + 22 '8 r8 59 II 34 20. s 29 + 28'2 r8 59 12 33 
4 54 + 27'8 20 14 l 13 SI 22. 7 I6 + 26'4 21 I3 13 46 
6 41 +27'7 22 17 15 19 24. s s6 + 19'9 23 43 14 24 
8 24 t22'6 34 48 I6 04 26. JO 28 + 9'9 o 59 14 48 

lO 00 13'5 2 04 116 31 28. I2 00 - 2'1 3 34 15 o8 
II 32 + 1'8 4 40 16 SI 30. 13 39 - 14'4 6 23 15 36 

Najbliżej Ziemi: rt. IX. •~" i 7· X. 8" Najdalej: 23. IX. 22" i 21. X. r8• . 

Fazyz Nów Pierwsza kwadra 

s• 19" I6'" 
Pełnla Ostatnia kwadra Nów 

Wrzesień I 4 13" 49m 154 I3 h 38m 23 4 s" 13m 

zach. 

h m 
17 00 
16 38 
16 r6 

Październik 1 2 57 8 I O IS I SI 22 24 55 304 I -4" 54. 
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P L AN ETY 

MERKURY 

Data 
th czasu W Warszawie 

1951 Środ. -europ. czas środ.-eur. 

Rekt. l Deki. wsch. l zach. 

h m o h m )l m 
IX. 8. 10 13 + 9'0 3 40 I7 21 

I8. 10 34 + 9'9 3 28 I7 22 
28. II 33 + s ·o 4 16 17 IS 

X. s. I2 38 - 2'5 5 20 17 Ol 
r8. I3 40 - 9'9 6 23 r6 45 
28. I4 4 I - !6'3 7 2I 16 30 

16. IX. w na_iw. elongacji zach. Świeci 
na rannym Jasnym niebie, 20. IX. jako 
gwiazda minus .o.s wielkości 

IX. 8. 9 04 
r8. 9 29 
28. 9 53 

X. 8. lO 17 
18, lO 41 
28, II 03 

J 

MARS 
+ 18·o I 51 
+ I6'I I 48 
+ I4'2 I 45 
+ I2'I I 41 
+ 9'9 l 37 
+ 7'6 I 33 

o w l s z 

17 17 
r6 52 
r6 25 
rs ss 
IS 29 
15 00 

WENUS 

th czasu W Warszawie 
Środ.-europ. czas środ.-eur. 

Rekt. l Deki. wsch. l zach. 

h m 
u 

ll m h m 
lO 25 + 0'7 4 48 I7 04 
lO 09 + 3"3 3 39 r6 20 
lO 09 + 5"3 2 SI IS SI 
lO 22 + 6·o 2 19 IS 29 
IO 46 + s·s I 59 IS lO 
II 16 + 4'0 2 os I4 53 

3. IX. w konjunkcji dolnej ze Słońcem, 
przechodzi z nieba wieczarnero na ranne, 
gdzie m że być odazukana od połowy 
IX. jako ~wiazda minus 4 wielk. Z koń · 
c m X. je•t już wspaniałą gw poranną . 

Widoczny coraz lepiej pod koniec 
nocy jako czerwona gwiazda 2 
wielk., stale sąsiadująca z Wenus. 
Z początkiem października jest 
w bliskiej konjunkcji z Regulusem. 

SATURN 

VIII. 29 o 51 + 3'81 19 33 
IX. 18. o 43 + 2'9 18 12 
x. 8. + 1'9 r6 49 

8 24 1 12 lO + 1'3 7 07 19 28 
6 54 12 18 + o·4 6 02 r8 13 
s 20 11 27 - o·6 4 sS r6 59 o 34 

28. o 25 0'91 IS 26 3 47 1 12 36 - 1'5 3 52 15 45 

3. X. w opozycji ze Słońcem, świeci W IX, niewidoczny. 29. IX. w ko
całą noc jako wspaniała gwiazda minus niunkcji ze Słońcem. Zjawia się 
2.5 wielk. w gwiazdozbiorze Ryb poni· I . wielkości na jasnym rannym 
żej czworoboku Pegaza. niebie po 15. X. 

U RAN 

VII1.29. 1 6 561 + 23.2123 42 l I6 24 

X. 8. 7 Ol + 23 '1 21 10 13 S l 

13 oS 

13 13 

NEPTUN 

1
- 5'51 8 40 l 
- 6·o 6 II 

19 51 

17 r6 
Przez lornetki widoczny 6. wielk. w dru
giej połowie nocy, w X. także już przed 
północą. 

13. X. w konjunkcji ze Słońcem, 
niewidoczny. 

Planetka nr. 1: 

IX. 1. , 23 II"71- 22 101 IX. 
u . 23 03'3 - 23 02 X. 

CERES 

21.122 ss·r ~ - 23 
I. 22 48'1 - 23 

m 
jasność 8 

36 1 X. u. , 22 42·91- 23 45 
SI 21. 22 39'8- 23 2! 

Dla odszukania planetki nal eżv w ciąq-u szeregu pogodnych wieczor6w wykonać dokładne 
rysunki z wszyatkimi nawet najsłs bszymi gwiazdami dc strzegalnymi przez używaną lunetę, 
w okolicy wskazanej przez wap6łrzt;dne planetki i rozpoznać na ni C' h gwiazdq . zmienia· 

jł\<''\ •we położenie z dnia na dzień jednakowo w tym •:~.mym kierunku. 
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Na Fundusz Budowy Ludowego Obserwatorium wpłaciły następujące 
osoby: 

W czerwcu: Eugeniusz Mayer, Szczecin zł 20, Bolesław Hryniewicz, 
Warszawa zł 53,30, Feliks Wojtak, Kraków zł 10. 

W lipcu : Inż. Stanisław Struzik, Kraków zł 20, Wincenty Duda, Kra
ków zł 10, Gustaw Augsburg, Katowice zł 16. 

Na Fundusz "Uranii" wpłaciły następujące osoby: 

W czerwcu : Rudolf Bojko, Pszczyna zł 3, Bronisław ćwiękowski, 
Skałka zł 1,50, Ryszard Kudelski, Reszel zł 10, Ks. Alfons Wolny, Jaśkc
wice śl. zł 8. 

W lipcu : Bronisław Kasprowicz, Zawiercie zł 2,50 . 

OD ADMINISTRACJI "URANII" • 
W 1951 r. obowiązują następujące ceny naszego pisma: Roczna pre

numerata wynosi 16 zł. - Wkładka członka zwyczajnego 12 zł - można 
wpłacać w dwóch ratach półrocznych na konto P. K. O. IV-5227 
P . T. M. A. Zarząd Główny. - Wkładka ulgowa dla młodzieży szkol
nej 6 zł. - Każdy wpisujący się członek wpłaca nadto jednorazowo 
l zł 50 gr wpisowego. - Fojedynczy numer "Uranii" kosztuje 2 zł 85 gr. 
Członkowie Towarzystwa, opłacający bieżące składki, otrzymują "Ura
nię" bezpłatnie. 

Wydawnictwo nasze wychodzi punk t u a l n i e 25-go każdego pa
rzystego miesiąca, zatem wszelkie reklamacje dotyczące nieotrzymania 
"Uranii" należy wnosić do właściwego Urzędu Pocztowego, a nie do 
Administracji "Uranii". 

Członkowie nabywać mogą odznaki Towarzystwa, emaliowane w ar
tystycznym wykonaniu, w cenie 18 zł za sztukę wprost w Zarządzie 
Głównym. Należność można przesyłać czekiem P. K. O. Konto IV-6129 
P. T. M. A. - Fundusz Budowy Ludowego Obserwatorium. 

Redaktor: STEFAN PIOTROWSKI 

Komitet redakcyjny: JAN GADOMSKI, JANUSZ PAGACZEWSKI, 

WŁADYSŁAW TĘCZA. 

Adres Zarządu Głównego P. T. M. A. oraz Redakcji i Administracji 

URANII : Kraków, św. Tomasza 30/8 . - Tel. 538-92. 

Biuro czynne codziennie, z wyjątkiem niedziel i świąt, 
w godzinach lO- 13 i 16- 19, w soboty lO- 13. 

Konto Zarządu Gł. P. T. M. A.: PKO IV-5227/113. 

Prenumerata "Uranii" na rok 1951 - 16 zł (z przes.); cena zęszytu 2.85 :r,ł. 
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JOZEF WITKOWSKI 

REFORMA KOPERNIKA 

Światopogląd antycznej kultury znalazł swój definitywny 
wyraz w układzie Ptolemeusza, astronoma aleksandryjskiego 
z II w. po Chr. Jego słynne dzieło znane pod nazwą arab
ską »Almagest« lub "!-LE"(cXA1) cruv'taĘ(a" służyło w przeciągu 
14 wieków za podstawowy podręcznik astronomii i stało się 
dzięki temu swego rodzaju biblią tej nauki. Ujęta została w nim 
teoria pozornych ruchów ciał niebieskich, tj. ruchów, jakie 
Słońce, Księżyc, planety i gwiazdy wykazują na sklepieniu 
nieba. Ten foronomiczny charakter podejścia do zagadnienia 
ruchu był naturalnym, koniecznym i pierwszym etapem na 
drodze do rozwiązania tego zawiłego zagadnienia. 

Teoria Ptolcmeusza opierała się na dwóch zasadach greckiej 
filozofii: antropocentryzmie i koncepcji doskonałości przyrody 
a także figur geometrycznych. Stąd jako konsekwencja wyni
kały: geocentryczność układu świata i konieczność ruchów ko
łowych 1 jednostajnych dla ciał niebieskich. Wychodząc z tych 
założeń Ptolemeusz skonstruował dość prosty model mecha
niczny, który pozwalał mu odtwarzać czasowo i przestrzennie 
na sferze ruchy pozorne ciał niebieskich, przy czym zgodność 
z obserwacją była zadowalająca w granicach ówczesnej do
kładności spostrzeżeń. Model ten przedstawiał pozorne ruchy 
planet jako kombinacje ruchów kołowych. Każda planeta po
rusza się w nim ruchem jednostajnym po obwodzie koła, zwa
nego epicyklem. środek epicykla ze swej strony przemieszczał 
się dokoła Ziemi po obwodzie drugiego, większego koła, zwa
nego deferentem i przy tym też ruchem jednostajnym. Środek 
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całego układu znajdował się w środku nieruchomej Ziemi. Do
koła niej mieściły się deferenty Księżyca, Merkurego, Wenus, 
Słońca, Marsa, Jowisza i Saturna. Księżyc i Słońce przesuwały 
się bezpośrednio po obwodzie swych deferentów. Po deferen
tach planetarnych przemieszczały się środki epicyklów, a do
piero po ich obwodach poruszały SJi.ę właściwe planety. Promie
nie epicyklów Marsa, Jowisza, Saturna były zawsze równoległe 
do linii Ziemia-Słońce, na skutek czego ruch tych planet po 
epicyklach miał okres roczny. Środki zaś epicyklów opisywały 
swe deferenty w okresie obiegu odnośnej Planety dokoła 
Słońca. 

Inaczej miały się rzeczy dla Merkurego i Wenus. Ptolemeusz 
umieścił deferenty tych planet wewnątrz orbity Słońca. Środki 
ich epicyklów leżały na linii Ziemia-Słońce i obiegały swój 
deferent w okresie rocznym, natomiast planety przemieszczały 
się po swych epicyklach w okresie obiegu danej planety do
koła nieba. 

Za deferentem Saturna znajdowała się 8 sfera - sfera 
gwiazd stałych - coelum stellarum fixarum - w postaci sfery 
kryształowej z przytwierdzonymi do niej gwiazdami; ruch jej 
dokoła Ziemi odbywał się w okresie dobowym i odtwarzał po
zorny ruch dzienny sklepienia nieba. 

Dla uzyskania zgody z obserwacją Ptolemeusz musiał przy
jąć, że zarówno epicykle jak i deferenty miały położenie mimo
środowe. W miarę tego jak zwiększała się dokładność obser
wacji, trzeba było dodawać dalsze i dalsze epicykle. System 
stawał się coraz bardziej skomplikowany: po obwodzie de
ferenta poruszał się środek pierwszego epicyklu, po jego obwo
dzie środek drugiego epicyklu itd. i dopiero po obwodzie ostat
niego epicyklu biegła sama planeta. "Tak właśnie postępowali 
spadkobiercy Ptolemeusza: astronomowie arabscy. Machina 
nieba przeobrażała się w zawiły mechanizm zegarowy, składa
jący się z wielu dziesiątków kół. 

Zawiłość systemu wzbudzać musiała podejrzenie co do słu
szności jego podstawowych zadań. Tak król Alfons Kastylski, 
zwany Mądrym, miał się wyrazić na zwołanym przez siebie 
w połowie XIII wieku Kongresie Astronomów, że gdyby był 
obecny przy tworzeniu świata, to poradziłby Stwórcy mniej 
zawiły ustrój planetarny. Śmiałość poglądów przypłacił utratą 
korony. 

Zastanówmy się nad sensem matematycznym systemu Pto
lemeuszowego. 

Przedstawia on ruchy pozorne ciał niebieskich na sferze 
przy pomocy ruchów kołowych. Wyrażając się matematycznie, 
zastępuje on funkcję okresową sumą funkcji kołowych, czyli 
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posługuje się rozwm1ęciem w szereg Fourier'a. Rozwiązanie 
Ptolemeusza jest więc formalnie całkiem poprawne. W tym 
tkwi jego siła, bo pozwala ono zwiększać dowolnie dokładność 
przez uwzględnianie coraz to dalszych wyrazów szeregu, ale 
jednocześnie przejawia się i jego słaba strona, gdyż dostoso
walność do rzeczywistości jest natury formalnej i nie pozwala 
wyjść poza zakres postulowanych ruchów kołowych i wniknąć 
w istotę zjawiska ruchów planetarnych. 

Zdolność dopasowywania teorii do obserwacji zapewniła 
długowieczność systemowi, który przetrwał wieki, będąc for
malnie zawsze w zgodzie ze spostrzeżeniami astronomicznymi. 
W zaklęciu swych kręgów powstrzymywał jednak myśl badaw
czą od poznawania prawdy. Stawał się systemem bezpłodnym, 
zasklepionym w samym sobie, o wzrastającej inercji ideowej. 
Wreszcie system ten przeżył siebie samego. Nastąpiła koniecz
ność przejścia do nowych form i to natury rewolucyjnej. Ale 
do tego potrzebny był reformator - myśliciet matematyk 
i astronom w jednej osobie, umysł bystry, śmiały, rewolucyjny, 
który jednym uderzeniem potrafiłby zburzyć stary układ świata 
i potęgą swej myśli stworzyć nowy. Takim właśnie był Miko
lak Kopernik, kanonik fromborskiej kapituły. 

Na łożu śmierci w dniu 24 maja 1543 r. odebrał on stygnącą 
ręką świeżo wydrukowany egzemplarz swego nieśmiertelnego 
dzieła »De Revolutionibus Orbium Coelestium«, które goniec 
miał mu przywieźć z drukarni z Norymbergi. Być może, że 
jest to legenda, ale jakże wymowna i symboliczna. Rozstający 
się ze światem mędrzec oddaje ludzkości wieJkie swe dzieło, 
owoc długoletnich rozmyślań i rozważań, dzieło doskonałe i głę
boko przemyślane we wszystkich szczegółach. Kopernik zdawał 
sobie sprawę, że niewielu ze współczesnych zrozumie treść 
i znaczenie dokonanej przez niego reformy, toteż w przedmo
wie do »De Revolutionibus ... << umieścił on następujące zdanie: 
» jeśli się przypadkiem znajdą lekkomyślni, którzy nieobeznani 
z żadną częścią matematyki, zechcą wszelako o każdej sąd swój 
dawać, powołując się na pewne miejsce Pisma św., źle do tego 
celu naciągnięte, i ośmielą się dzieło moje ganić i potępiać , 
oświadczam: iż o takich wcale nie dbam, tak dalece, że nawet 
ich sądem, jako płochym, gardzę ... prawdy matematyczne mogą 
tylko matematycy roztrząsać << . 

Dzieło swoje Kopernik podzielił, podobnie jak Ptolemeusz, 
na sześć ksiąg. W pierwszej księdze naucza, że świat jest ku
listy, że Ziemia jest także kulista, że bieg ciał niebieskich jest 
wieczny, jednostajny i kołowy. Księga druga zawiera naukę 
o obrocie pozornym sfery nieba w wyniku ruchu wirowego 
dziennego Ziemi dokoła osi. W dalszych księgach Kopernik roz-
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patruje szczegóły ruchu orbitalnego Ziemi, teorię biegu Księ
życa, a także pięciu planet w długości i szerokości. 

Nauka Kopernika oparta jest na zasadzie względności ru
chu i zasadzie ha·rmonii całości i prostocie tłumaczenia zjawisk 
przyrody. Zasada kinematycZII1ej względności była obca dla astro
nomii i fizyki starożytności i odkrycie jej dało Kopernikowi 
klucz do rozwiązania zagadnienia ruchów na niebie. Stosuje 
on swą zasadę przede wszystkim do dziennego obrotu sklepie
nia nieba. >> Dlaczego nie przyznać, mówi on, że ruch skle
pienia nieba jest tylko pozorny, a że w rzeczywistości obraca 
się sama Ziemia, i że zachodzi zjawisko podobne do tego, 
o którym wspomina Wirgiliusz w »Eneidzie« - >> Okręt wy
pływa z portu, i nam się wydaje, że to ląd i miasta odsuwają 
się od nas«. 

Trudniejsze było zagadnienie ruchu postępowego Ziemi po 
orbicie, ale i tu Kopernik z całą ścisłością udowodnił, że po
zorny, roczny ruch Słońca na sklepieniu nieba jest tylko od
biciem ruchu Ziemi, a więc ruchem paralaktycznym. Ruch or
bitalny Ziemi dał też rozwiązanie zagadki ruchów planetar
nych. N a ruch własny planety na niebie, będący następstwem 
jej ruchu orbitalnego. nakłada się jej ruch paralaktyczny, spo
wodowany ruchem Ziemi po orbicie. Zagadkowe cofanie się 
planet na niebie, ich chwilowa nieruchomość, kształt opisywa
nych przez nie pętli, stały się naturalne i zrozumiałe. Wyja
śniły się też zagadkowe poprzednio osobliwości systemu Ptole
meuszowego, jak wspomniany już poprzednio fakt, że promie
nie wodzące planet zewnętrznych w ich epicyklach są zawsze 
równoległe do linii Ziemia-Słońce, że rozmiary epicykli pla
net zewnętrznych ubywają od Marsa do Saturna, że środki epi
cykli Merkurego i Wenus leżą zawsze na linii Ziemia--Słońce, 
że ruchy Słońca i Księżyca odbywają się tylko w jednym kie
runku i nie ma tu cofania się, jak u planet. 

W przeciągu długich wieków astronomowie studiowali, ko
mentowali i wykładali doktrynę Ptolemeusza, ale nikt przed 
Kopernikiem nie zastanawiał się nad tymi osobliwościami sy
stemu, nikt nie odważył się pozbawić Ziemi jej tradycyjnego, 
centralnego położenia i przenieść ją do rzędu planet. Swiadczy 
to o tym, że większość ludzi nie potrafi myśleć samodzielnie 
i zadowala się gotowym schematem myślowym. Ten kto dąży 
do prawdy winien być swobodnej myśli, jak wyraził się R e
tyk, komentator Kopernika. 

Epicykle Marsa, Jowisza i Saturna są pochodzenia paralak
tycznego i w nich odbija się ruch Ziemi po orbicie, po orbis 
magnus, jak wyraża się Kopernik. To samo odnosi się do de
ferentów Merkurego i Wenus. Dzięki temu można było po raz 
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pierwszy w historii myśli ludzkiej wyznaczyć odległości planet 
od Ziemi, a więc i od Słońca, naturalnie w jednostkach pro
mienia orbis magnus. Kopernik ugruntował więc nie tylko har
monię ruchów, ale również i odległości planet. 

Świat planetarny przyjął swe istotne oblicze, ze Słońcem 
jako ciałem centralnym i planetami krążącymi dokoła niego 
w ustalonej kolejności. W tym tkwi wielka zasługa Kopernika; 
ustalonego przez niego porządku nikt nigdy już nie zmieni 
i nie przekreśli. 

Kopernik potrafił również wyjaśnić kinematyzm cofania Slię 
punktów równonocnych, tłumacząc go bardzo wolnym prze
mieszczaniem się osi ziemskiej po pobocznicy stożka, odbywa
jącym się zgodnie z ruchem strzałki zegarowej. Tak zwana 
9 sfera stała się więc zbędna, jak zbędnymi stały s~ę koła epi
cykliczne. Z Ptolemeuszowej lepianki sfer i kół geniusz Ko
pernika wydobył przestrzenny, harmonijny ustrój, w którym 
»in medio vero omnium residet Sol«. Całe kunsztowne ruszto
wanie Ptolemeusza potrzebne było tylko dlatego, że ruchy po
zorne, natury paralaktycznej, przyjmowane były za rzeczy
wiste. 

Kopernik, pierwszy z astronomów, żądał, aby teoria nie była 
abstrakcją, lecz była zgodna z realną rzeczywistością i zasadą 
ekonomii myśli. Przez to postulował on istnienie obiektywnego, 
niezależnego od człowieka porządku rzeczy, który winien zna
leźć swój adekwatny odpowiednik w naszych konstrukcjach 
myślo"Wych. Jest to jasne, naukowo-przyrodnicze podejście do 
ostaczającego nas świata. Tu właśnie leży różnica filozoficz
nych poglądów nowej i starej nauki. System Ptolemeusza wy
chodził z fałszywych przesłanek i przez to był daleki od po
znania istoty rzeczy. Dążył do zgody zewnętrznej i czysto for
malnej w tłumaczeniu zjawisk astronomicznych. 

Ironia losu sprawiła, że ten sprzeczny z myślami i treścią 
dzieła Kopernika pogląd starożytnej astronomii znalazł swój 
wyraz w przedmowie do »De Revolutionibus ... « napisanej bez
imiennie przez O s y a n d r a, wydawcę tego dzieła. U czynić miał 
to Osyander w tym celu, aby złagodzić nową naukę w oczach 
tych, których ona razić mogła, stwarzając pozory, że Koper
nik uważał biegi Ziemi jako przypuszczenie, a nie za prawdę 
niezbitą. Przytoczę tu ustęp z przedmowy Osyandra, ze względu 
na to, że podobne poglądy na teorie naukowe nie są obce i na
szym czasom. »Zadne rozważania nie pozwalają astronomom 
dotrzeć do rzeczywistej przyczyny ruchu ciał niebieskich, to 
też zmuszeni są oni do układania hipotez dowolnych, które 
pozwoliłyby im, posługując się geometrią, obliczać ruchy cial 
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niebieskich, jak dla czasów minionych tak i przyszłych. I nie 
ma potrzeby, aby te hipotezy były prawdziwe, wystarczy, aby 
rachunki, na ich podstawie wykonane, prowadziły do wyników 
zgodnych z obserwacją<<. 

Ani przedmowa Osyandra, ani też przedmowa samego Ko
pernika skierowana do papieża Pawła III nie uratowały. »De 
Revolutionibus ... « przed obskurantyzmem doktrynerów. Dzieło 
znalazło się wkrótce na indeksie ksiąg zakazanych. Dekret 
Zgromadzenia Kardynałów z dnia 5 marca 1616 r. zabrania 
»De Revolutionibus ... « dopóki nie będą poprawionymi; dopiero 
w roku 1828 zostało dzieło Kopernika usunięte z indeksu Ii
brorum prohibitorum. Długie lata minęły nim poglądy Koper
nika uzyskały powszechne prawo obywatelstwa. W Uniwer
sytecie Jagiellońskim wykładano do czasu Jana Śniadeckiego 
teorię Ptolemeusza. W najstarszych uniwersytetach Stanów 
Zjednoczonych A. P. -Harvard i Yale, system Kopernika był 
wykładany na równi z systemem Ptolemeusza jeszcze z koń
cem XVIII stulecia. 

Co pozostało obecnie · z nauki Kopernika? Należy w niej od
różnić podany przez niego układ planetarny od jego teorii ru
chu planet. Obraz ogólny naEzego układu i przestrzenne roz
mieszczenie planet wyłuszczone przez Kopernika z ruchów 
pozornych, dzięki zastosowaniu odkrytej przez niego zasady 
kinematycznej względności, należą do podstaw dzisiejszej 
astronomii. Natomiast teo·ria ruchu planet ma tylko znaczenie 
historyczne. Sam obraz kinematyczny naszego układu plane
tarnego, jak go przedstawia Kopernik, jest tylko pierwszym 
przybliżeniem do rzeczywistości. Orbity plarnet nie są kołami 
i ruch planet nie jest jednostajny. Dopiero K e p l er rozwiązał 
prawidłowo kinematyczną, a N e w t o n dynamiczną stronę za
gadnienia. Teoria grawitacji Newtona była wspaniałym po
twierdzeni ~m układu heliocentrycznego, to jest układu Koper
nika; w równym stopniu odkrycia zjawisk aberacji, paralaksy 
rocznej gwiazd i szybkości radialnych mierzonych spektrosko
pem, były triumfem systemu Kopernika. 

Od czasu powstania ogólnej teorii względności wypowia
dane są niekiedy poglądy, że z punktu widzenia tej teorii jest 
rzeczą obojętną, czy Ziemia wiruje dookoła osi, czy też cały 
Kosmos dokoła Ziemi, innymi słowy, że układ Ptolemeusza 
jest · równie dobry, jak i układ Kopernika. 

Na pytanie, czy Ziemia obraca się dokoła swej osi w stosunku 
do układu gwiazd, czy odwrotnie, układ gwiazdowy wiruje 
dokoła nieruchomej Ziemi, może dać odpowiedź tzw. zdrowy 
rozsądek. ten sam, do którego apelował przed czterema wiekami 
Kopernik. Zało.żcnie, że wiruje mała Ziemia, a nie wielki Ko-
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smos, wydaje się bardziej proste i naturalne. Relatywiści są 
mniemania, że to jedyny argument na korzyść Kopernika. Jest 
w tym pewna racja, o ile mamy zadowolić się czysto formal
nymi wnioskami, wypływającymi ze wzorów teorii względ
ności. Ale nawet zagorzały wyznawca formalizmu relatywi
stycznego będzie musiał przyznać, że negacja ruchu obroto
wego Ziemi pociąga za sobą trudności i sprzeczności. Rosnące 
w nieskończoność w miarę oddalania się od Ziemi szybkości 
liniowe, jak równi~ż i siły odśrodkowe, są następstwem zało
żenia wirującego Kosmosu, następstwem sprawiającym nie 
mało kłopotu relatywistom. Jeżeli dołączymy do tego jeszcze 
fakt, że ruch wirowy Ziemi może być stwierdzony i zmierzony 
drogą eksperymentu fizycznego, to trudności rosną i relaty
wiści muszą albo uznać istnienie ruchu wirowego Ziemi w od
niesieniu do lokalnego układu inercyjnego, albo szukać ra
tunku w ryzykownym formalizmie matematycznego rusztowa
nia teorii względności. Relatywizm nie zdołał więc obalić Ko
pernika. 

Poza reformą astronomii, doktryna Kopernika przyniosła 
ludzkości przewrót w poglądach filozoficznych. 

W drzewie genealogicznym nauk filozofia jest pięknym 
kwiatem, czerpiącym swe życiodajne soki z tego drzewa wie
dzy. Toteż i kształt i barwa tego kwiatu są wrażliwe na wszel
kie zmiany, jakie zachodzą w poszczególnych gałęziach wiedzy . 
Tak długo jak kwiat jest żywy, musi on wciąż ulegać zmia
nom - stąd zmienność systemów filozoficznych. 

Podczas długich wieków średniowiecza, nauki, a wraz 
z nimi i filozofia, stanęły w swym rozwoju pod gniotącym 
ciężarem dogmatów i nauki Arystotelesa. Pozbawiona wolności 
myśl ludzka zaczęła krążyć po rozstajnych drogach, które do
prowadziły ją do patologicznych halucynacyj, tortur i stosów. 
Dopiero epoka Odrodzenia ze swymi wzniosłymi hasłami i ra
dością życia, zapoczątkowała ruch wyzwolenia. Jak wyraża się 
E n g e l s >> Był to największy postępowy przewrót, jaki kiedy
kolwiek przeżyła ludzkość, epoka, której potrzebni byli tytani 
myśli, uczuć, charakteru i wielostronnej wiedzy. Tacy tytani 
znaleźli się. Jednym z nich był Mikołaj Kopernik. Rewolucyj
nym aktem, którym nauki przyrodnicze ogłosiły swą niezależ
ność, było wydanie nieśmiertelnego dzieła, w którym Kopernik 
rzucił rękawicę autorytetowi Kościoła w sprawach nauk przy
rodniczych«. Tak mówi Engels. 

Znaczenie od_krycia Kopernika. dla naszego światopoglądu 
jest olbrzymie. 

Więzień Ziemi ciałem i myślami, otoczony sferami kryszta
łowymi, człowiek epoki przed-kopernikańskiej posiadał z ko-
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nieczności cechy więźnia pod względem umysłowości, psycho
logii i charakteru. Otaczający go świat był nieznany i tajem
niczy. Wszystko możliwe i niemożliwe mogło się tam mieścić. 
Toteż niebo gwiaździste było źródłem mistycznych wierzeń 

i zabobonów. 
Dopiero Kopernik wskazał drogę ku nauko~emu zbadaniu 

przestrzeni Kosmosu. 
Idąc tą drogą dotarliśmy dziś do granic widzialnego przy 

pomocy naszych teleskopów świata; roziT}iary jego przewyż
szają co najmniej 100 miliardów razy układ planetarny, tj . 
Świat Kopernika. , 

W tym wielkim Wszechświecie żyje dzisiejszy człowiek: 
jest on obywatelem tego Kosmosu uprawnionym do czerpania 
z niego niezliczonych bogactw w postaci energii. 

W tym Wszechświecie nie zajmujemy uprzywilejowanego 
położenia - Ziemia nasza jest jedną z wielu planet, Słońce 
nasze jest jedną z niezliczonych gwiazd i to gwiazdą przeciętną, 
nasza Galaktyka jest również jedną z wielu galaktyk nieba; 
być może, że i my nie jesteśmy sami, jako istoty myślące. 

Aby lepiej poznać ten Świat, aby stać się jego pełnowar
tościowymi obywatelami, musimy jeszcze odbyć daleką drog~, 
lecz dokąd nie zwrócimy się na szlakach nieba, wszędzie to
warzyszyć nam będzie Cień Wielkiego Kopernika! 

W. IWANOWSKA 

ASTRONOMIA RADIO W A 

Z pewnosc1ą zdarza Ci się, miłośniku gwiazd, siadywać 
w pochmurne wieczory przy odbiorniku radiowym i kręcić 
gałką poprzez wszystkie zakresy długości fal, szukając na chy
bił-trafił czegoś godnego słuchania. Schodzisz na fale krótkie: 
100 metrów, 50, 30, 20 ... Czy uświadamiasz sobie wówczas, 
że włączyłeś się w zakres fal kosmicznych, że wśród ha
łasu ziemskich stacyj krótkofalowych mówi do Ciebie Twój 
Wszechświat? Gdybyś wytężył słuch - nie, gdybyś ulepszył 
swój odbiornik, - usłyszałbyś jego mowę. Dla laika jest to 
mowa nieartykułowana, poprostu- szmery; nad rozszyfrowa
niem ich pracują usilnie od lat kilkunastu ekipy radiotechni
ków i astronomów, głównie w Związku Radzieckim, Anglii 
i Stanach Zjednoczonych. Wyniki tych badań, ogłaszane w pra
cach naukowych i artykułach, tworzą już dzisiaj osobną gałąź 
astronomii - astronomię radiową. Właściwie badacze ci nie 
na słuch odbierają sygnały niebieskie, lecz posługują się przy-
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rządami rejestrującymi moc w antenie, podobnie jak astro
nomowie, pracujący w zakresie fal świetlnych, rzadko oglądają 
gwiazdy okiem, posługując się częściej kliszą fotograficzną 
i fotometrem. 

Pierwszy odkrył fale radiowe,pochodzące ze źródeł poza
ziemskich, K. G. Ja n s k y w r. 1932. Badając przy pomocy 
anteny kierunkowej zależność hałasów atmosferycznych od 
kierunku, na fali długości 15m, wykrył on jakieś obce sygnały; 
systematyczne obserwacje wykazały, że natężenie tych sygna
łów zmienia się periodycznie w okresie doby gwiazdowej. Stąd 
Jansky wywnioskował, że źródłem ich jest Droga Mleczna. 
Właściwy rozwój astronomii radiowej przypada na okres dru
giej wojny światowej i lata powojenne, wiążąc się ściśle z po
stępami techniki radarowej. 

Zastosowanie odbiornika radiowego, a "raczej radarowego, 
do badania ciał niebieskich stanowi przełom w dziejach astro
nomii o doniosłości porównywalnej z wynalazkiem lunety 
w XVII w., lub zastosowaniem spektroskopu w XIX w. Zna
czenie tego przełomu polega nie tylko na tym, że udostępnia 
on badaniom nowy zakres widma znanych ciał niebieskich, 
lecz głównie na tym, że w zakresie tym można badać takie 
obiekty, które są trudne do obserwacji w zakresie światła. 
Dotyczy to ośrodków silnie rozrzedzonej i zjonizowanej materii, 
jak np. korona słoneczna, otoczki gwiazd, pewne obszary ma
terii międzygwiazdowej. Wynika to z pewnych właściwości 
promieniowania, stwierdzonych doświadczeniem i uzasadnio
nych teorią, które tutaj pokrótce rozważymy. 

Metodyka bada.ń 

Promieniowanie radiowe jest promieniowaniem elektro
magnetycznym, zasadniczo więc posiada te same własności, co 
światło, różniąc się tylko długością fali. Ponieważ jednak róż
nica ta jest bardzo znaczna (długości fal świetlnych są rzędu 
0,00005 cm, długości kosmicznych fal radiowych wynoszą od 
l cm do 100 m), powoduje ona w niektórych zjawiskach jak 
gdyby odmienne zachowanie się fal radiowych i świetlnych. 
Dotyczy to w pierwszym rzędzie załamania i uginania się· fal. 

Teoria elektromagnetyczna promieniowania przewiduje, że 
promieniowanie nie może przechodzić przez ośrodek zjonizo
wany o gęstości przekraczającej pewną graniczną wartość. 
Granica ta jest tym wyższa, im krótsza jest długość fali. Dla 
promieniowania świetlnego jest ona tak wysoka, że światło 
nie ma trudności w przenikaniu przez ośrodki nawet tak gęste 
jak wnętrza gwiazd. Natomiast dla promieniowania radiowego 
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ograniczenie to staje się odczuwalne: dla fal centymetrowej 
długości nie tylko wnętrze Słońca, ale i fotosfera jest niedo
stępna, mogą one powstawać w chromosferze i koronie; dla 
fal metrowych terenem dozwolonym jest tylko korona. Obec.,. 
ność pola magnetycznego pogłębia zasięg promieniowania ra
diowego; dzięki temu w obrębie plam słonecznych uzyskujemy 
głębsze "widzenie radiowe" niż poza nimi, nie sięga ono jednak 
prawdopodobnie w głąb fotosfery. 

To ograniczenie tłumaczy, dlaczego fale radiowe mają inny 
teren zastosowań w badaniach ciał niebieskich niż świetlne: 
zewnętrzne, silnie rozrzedzone warstwy atmosfer gwiezdnych 
dochodzą do głosu w promieniowaniu radiowym dzięki "wye
liminowaniu" promieniowania fotosfery. 

Ta sama przyczyna sprawia również, że nie wszystkie dłu
gości fal radiowych dochodzą z kosmosu do powierzchni Ziemi. 
W górnych regionach naszej atmosfery jest kilka warstw 
w znacznym stopniu zjonizowanych - tworzą one tzw. jono
sferę. Jest ona nieprzenikliwa dla fal o długości większej niż 
100 m. Jeżeli źródło takich fal znajduje się na Ziemi, jonosfera 
odbija je ku powierzchni Ziemi, ułatwiając odbiór fal radio
wych z odległych stacyj; jeżeli zaś źródło długich fal znajduje 
się poza Ziemią, jonosfera nie dopuszcza ich do powierzchni. 
Oto dlaczego zakres obserwowalnego widma ciał niebieskich 
jest również ograniczony od strony długofalowej; granica leży 
około 100 m. 

Druga własność promieniowania, zależna od długości fali -
uginanie się fal - ma również swe konsekwencje w optyce 
fal radiowych. Wiązka promieniowania przechodząca przez 
otwór- np. otwór obiektywu lunety - nie zachowuje całko
wicie prostoliniowego biegu, lecz ugina się na brzegach otworu. 
Skutkiem tego nie otrzymujemy nigdy w ognisku lunety punk
towego obrazu gwiazdy, tylko mniej lub więcej rozlaną plamkę, 
nawet gdyby obiektyw był wolny od innych błędów optycz
nych. Kąt, o jaki się uginają promienie skrajne, jest tym więk
szy, im większy jest stosunek długości fali do średnicy otworu. 
Dla wiązki światła, przechodzącej przez obiektyw o średnicy 
20 cm, wynosi on 1/ 2". Gdybyśmy chcieli użyć reflektora tych 
samych rozmiarów do zogniskowania fal radiowych długości 
l cm (20 000 razy dłuższych niż świetlne), kąt ugięcia wyniósłby 
ok. 3n. Dokładność, z jaką moglibyśmy wyznaczyć położenie 
źródła fal radiowych na sferze niebieskiej byłaby więc ok. 
20 000 razy mniejsza niż w wypadku fal świetlnych. Dwóch 
źródeł odległych kątowo mniej niż o 3°, nie bylibyśmy w sta
nie rozróżnić; powiedzielibyśmy, że zdolność rozdzielcza na-
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~zej aparatury jest mała. By ją powiększyć, musielibyśmy pro
porcjonalnie zwiększyć średnicę reflektora; a więc, chcąc 
uzyskać dokładność lokalizacji 1/ 2" dla fal o długości l cm, 
musielibyśmy użyć reflektora o średnicy 4 kilometrów. Oczy-

Rys. l. Zmontowany paralaktycznie reflektor dla odbioru fal radiowycli 
długości !1/4 cm 
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Wiscie - jest to niewykonalne. Przy dzisiejszym stanie tech
niki astronomia radiowa osiąga przeciętną dokładność lokali
zacji około 1/2° - tyle, ile wynosi średnica Słońca. Dla fal 
najkrótszych, 1-10 cm, dokładność tę osiąga się przez stoso
wanie reflektorów parabolicznych, wykonanych z blachy lub 
drutu, o średnicach 1-10 m (rys. 1), zmontowanych paralak
tycznie i opatrzonych w napęd, podobnych w zasadzie do tele
skopów astronomicznych. W ognisku reflektora umieszcza się 
antenę lub falowód. Dla fal dłuższych uzyskuje się tę dokład
ność stosując pomysłowe urządzenie interferencyjne, podobne 
w zasadzie do interferometru Michelsona, używanego do po
miaru średnic gwiazd. Dwie jednakowe anteny (ewent. z lu
strami) umieszczamy w odległości a od siebie na linii prosto
padłej do kierunku obserwowanego obiektu (prostopadłej do 
płaszczyzny południka, jeżeli obserwujemy w południku); fale 
radiowe, pochodzące z obserwowanego źródła, odbierane przez 
obie anteny, sprowadzamy do interferencji w odbiorniku. Zdol
ność rozdzielcza takiego urządzenia jest taka, jak gdybyśmy 
użyli reflektora o średnicy równej a. Umieszczając anteny 
w odległości 100 m, co się da bez trudu wykonać, uzyskujemy 
dokładność lokalizacji 1 /~0 dla fal o długości l m. 

Wysiłki nad udoskonaleniem metod astronomii radiowej 
idą zasadniczo w dwóch kierunkach: zwiększenia zdolności roz
dzielczej aparatury (czyli tzw. kierunkowości), o której była 
mowa wyżej, oraz zwiększenia czułości odbiornika, ponieważ 
dochodzące do nas promieniowanie radiowe ciał niebieskich 
jest bardzo słabe. Natężenie jego jest tego rzędu co tzw. szmer 
odbiornika, którego źródłem są lampy i opory aparatu. Te same 
postulaty stawia sobie technika radarowa, dlatego też rozwój 
i zdobycze astronomii radiowej szły ściśle w parze z postę
pami tej gałęzi techniki. 

Natężenie promieniowania radiowego, wysyłanego przez 
ciała niebieskie przyjęto określać w stopniach tzw. temperatury 
równoważnej: jest to temperatura bezwzględna ciała doskonale 
czarnego, które wysyłałoby promieniowanie radiowe o natę
żeniu równym obserwowanemu. Temperatura równoważna daje 
się wyznaczyć bądź dla ośrodków o bardzo dużej rozciągłości 
(Droga Mleczna), bądź dla ciał o znanej średnicy kątowej 
(Słońce). W innych wypadkach poprzestajemy na podaniu war
tości mocy w antenie jako miary natężenia odbieranego pro
mieniowania. Pomiar tej mocy (fotometria radiowa) wymaga 
wykalibrawania aparatury, które by pozwoliło wychylenia 
przyrządu rejestrującego przetłumaczyć na wielkości mocy. 
Metody tej kalibracji są wypracowywane i udoskonalane. N aj-
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częściej stosowana metoda przełączania odbiornika na zródło 
fal o znanej mocy przypomina nawiązywanie pomiarów do 
źródeł o znanej jasności w fotometrii. 

Widzimy zatem, że w obrębie metodyki badań promienio
wania radiowego ciał niebieskich zarysowują się i rozwijają 
działy analogiczne do tych, jakie powstały w astronomii 
świetlnej: 
l. Astrometria radiowa - lokalizacja źródeł promieniowania, 

pomiar średnic kątowych, wyznaczanie odległości (paralaks) 
tych źródeł. 

2. Fotometria radiowa - pomiar natężenia promieniowania. 
3. Spektrofotometria radiowa - pomiar natężeń dla różnych 

długości fali. 
Tu należy pamiętać, że wskutek ograniczenia możliwości 

rozchodzenia się fal radiowych w ośrodkach zjonizowanych, 
o którym była mowa wyżej, nie jesteśmy w stanie otrzymać 
widma tej samej warstwy ośrodka : każda długość fali 
pochodzi z innej głębokości, jeżeli gęstość ośrodka nie jest 
jednostajna, jak to ma miejsce w atmosferach gwiazd. 

-4:. Polarymetria - wyznaczanie stopnia polaryzacji promienio
wania radiowego. Rolę analizatorów spełniają obracane 
anteny liniowe, lub pary równoległych albo prostopadłych 
anten. Spotykamy się w praktyce z promieniowaniem ra
diowym niespolaryzowanym, lub spolaryzowanym kołowo. 
W każdym z tych działów występuje szereg swoistych trud-

ności metodologicznych lub technicznych. Na pokonywaniu tych 
trudności skupia się obecnie główny wysiłek radioastronomów, 
od powodzenia tych wysiłków w pierwszym rzędzie zależy dal
szy rozwój astronomii radiowej. 

Po tym krótkim przeglądzie metod astronomii radiowej 
przejdziemy do omówienia głównych wyników i prób ich inter
pretacji. Obserwacje radiowe koncentrują się dotychczas na 
następujących obiektach: a) Słońce, b) Radiogwiazdy, c) Droga 
Mleczna, d) Mgławice pozagalaktyczne. 

Słońce 

Po odkryciu promieniowania radiowego Drogi Mlecznej 
Jansky próbował wykryć swym aparatem promieniowanie 
radiowe Słońca. Próhy te jednak nie dały poz:ytywnego wy
niku i dopiero w r. l 945 S o u t h w ort h' owi udało się zare
jestrować promieniowanie radiowe Słońca na falach najkrót
szych, 1-10 cm. Stało się to możliwe głównie dzięki zwięk
szeniu zdolności rozdzielczej aparatury (krókie fale), która 
pozwoliła wyodrębnić Słońce z ogólnego "tła". Nie bez zna-
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czenia była też faza aktywności Słońca: podczas gdy obser
wacje Jansky'ego przypadały na minimum plam, Southworth 
obserwował w czasie bliskim maximum; obecność plam na tar
czy Słońca wzmaga z reguły emisję promieniowania radiowego. 
W latach następnych, obejmujących ostatnie maximum aktyw
ności Słońca, wielu badaczy (H e y, Re b er, Ryle i in.) pro
wadziło systematyczne obserwacje radiowe Słońca w różnych 
zakresach długości fali. Wyniki tych badań prowadzą do roz
różnienia trzech rodzajów promieniowania radiowego Słońca: 

a) Promieniowanie spokojne obserwuje się wów
czas, gdy tarcza słoneczna jest wolna od plam. Natężenie tego 
promieniowania, wyrażone w stopniach temperatury równo
ważnej, wzrasta z długością fali, jak widać z następującej ta
belki. 

Długość fali l cm 10 cm 2:'> cm 60 cm 1,5 m 3,7 m 6,7 m 

Temper. równoważna ("K) 104 8.1()ł 2.10'> 5,5.105 6.105 10 66 2.108 

Rozkład natężeń tego promieniowania na tarczy słonecznej 
przedstawia się następująco (fale krótkie): w centralnej części 
dysku do odległości 0,7 promienia natężenie jest jednostajne, 
dalej ku brzegowi i poza brzegiem spada stopniowo, zanikając 
w odległości 1,5 promienia od środka tarczy. Fotwierdza to 
przypuszczenie, że siedliskiem tego promieniowania nie jest 
fotosfera, lecz korona. Promieniowanie spokojne jest niespo
laryzowane. 

b) P r o m i e n i o w a n i e w z m o c n i o n e. Gdy na tarczy 
Słońca występują plamy, promieniowanie radiowe staje się 
silniejsze. Współczynnik tego wzmocnienia rośnie z długością 
fali, dochodząc do wartości 2 dla fal najkrótszych, 100 - dla 
fal metrowych i 104 - dla długości fali 4 m. Natężenie pro
mieniowania wzmocnionego ulega silnym fluktuacjom w czasie. 
Jest ono częściowo spolaryzowane kołowo. Źródła tego pro
mieniowania lokalizują się w okolicy plam. 

c) P r o m i e n i o w a n i e wy b u c h o w e. Obserwowano 
sporadyczne, kilkuminutowe wzmocnienia promieniowania ra
diowego Słońca, przeważnie towarzyszące erupcjom (flares), 
" reguły zlokalizowane w okolicach plam. 

Ukazał się cały szereg prac, poświęconych próbom inter
pretacji tych zjawisk. Sam fakt wysyłania przez Słońce pro
mieniowania radiowego obok promieniowań elektromagnetycz
nych innych długości fali nie jest niespodzianką i nie stanowi 
problemu. Zagadką jest natomiast niezwykle silne natężenie 
tego promieniowanią i to wymaga wyjaśnienia. Teorie spo-
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kojnego promieniowania radiowego Słońca można podzielić na 
dwie grupy: l) Teorie emisji termicznej (Ryle, M ar ty n i in.) 
zakładają, że w chromosferze i koronie panują bardzo wysokie 
temperatury (w chromosferze ok. 30 000°, w koronie ok. miliona 
stopni); warstwy te emitują w przybliżeniu jak ciała doskonale 
czarne; obserwowane natężenia są zgodne z tymi, jakie wysy
łałyby ciała doskonale czarne o tak wysokich temperaturach. 
Wzrost natężenia z długością fali jest w tej interpretacji wy
razem wzrostu temperatury z wysokością, ponieważ, jak wi
dzieliśmy poprzednio, krótsze fale pochodzą z warstw głęb
szych, dłuższe -- z wyższych. 

2) Teorie nietermiczne promieniowania nie zakładają istnie
nia bardzo wysokich temperatur w chromosferze i koronie 
Słońca, uciekają się natomiast do koncepcji specjalnych mecha
nizmów wprawiających elektrony w ruch drgający. Jedna 
i druga grupa teoryj wymaga przyjęcia mechanizmów, wpra
wiających elektrony w szybki ruch -- w pierwszym wypadku 
ruch bezładny (cieplny), w drugim -- skoordynowany. Czyn
nikiem przyśpieszającym elektrony może być przewidziane 
przez A l f v e n' a pole elektryczne, będące wynikiem istnienia 
pola magnetycznego Słońca i niejednostajnej (różnej dla róż
nych szerokości) rotacji. 

Ponieważ szereg faktów z innych dziedzin wskazuje na to, 
że temperatura korony słonecznej jest w istocie bardzo wy
soka -- rzędu miliona stopni, pierwsza alternatywa, termicz
nej emisji spokojnego promieniowania radiowego Słońca, ma 
solidną podstawę. Nie znaczy to, że nie pozostawia ona żadnych 
wątpliwości, jak np. tę, że przyjęcie wzrostu temperatury 
z wysokością powinno pociągać za sobą wzmocnienie promie
niowania ku brzegowi tarczy słonecznej, podczas gdy obser
wuje się osłabienie. 

Istnieje też kilka teoryj odnośnie promieniowania wzmoc
nionego, wszystkie one nawiązują do pola magnetycznego plam. 
Co do promieniowania wybuchowego, jest prawdopodobne, że 
powstaje ono na skutek silnego ruchu turbulencyjnego zjoni
zowanej materii w wyskokach, towarzyszących erupcjom sło
necznym. Z opóźnień, z jakimi wybuchy promieniowania róż
nych długości fali następują po ukazaniu się erupcji, można 
oceniać szybkość wznoszenia się tych wyskoków: otrzymane 
wartości -- rzędu 300 km/sek -- są w zgodzie z bezpośrednio 
obserwowanymi szybkościami wyskoków erupcyjnych. 

Po osiągnięciu maximum w r. 1949 aktywność Słońca obec
nie spada, a z nią słabnie też nasilenie "niespokojnych" pro
mieniowań radiowych. To też po wielkiej ofensywie na Słońce 
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obecnie centrum zainteresowania astronomów radiowych prze
nosi się na inny teren, na tzw. radiogwiazdy. 

Radiogwiazdy 

Najbardziej sensacyjnym z dotychczasowych odkryć astro
nomii radiowej są niewidzialne obiekty rozsiane po sferze nie
bieskiej wysyłające silne promieniowanie radiowe. Nazwano je 
radiogwiazdami, chociaż o ich ńaturze niewiele jeszcze wiemy. 
Zaczęło się od spostrzeżenia dokonanego w roku 1946 co do 
zmienności promieniowania radiowego z pewnej okolicy Drogi 
Mlecznej w gwiazdozbiorze Łabędzia. W miarę powiększania 
zdolności rozdzielczej aparatury zdołano określić z coraz więk
szą dokładnością położenie tego źródła zmiennego promienio
wania i jego średnicę. Obecnie można powiedzieć, że średnice 
radiogwiazd nie przekraczają 1'. A zatem nie są to okolice 
Drogi Mlecznej, lecz oddzielne obiekty. W latach następnych 
wykryto szereg dalszych radiogwiazd, obecnie znanych jest 
kilkadziesiąt takich obiektów (gdy artykuł ten dojdzie do rąk 
czytelnika, liczba ta będzie z pewnością znacznie przekroczona). 
Zadna z radiogwiazd nie pokrywa się z jakąkolwiek znaną 
gwiazdą jaśniejszą od 11 wielkości. Jedna zgadza się co do 
położenia z mgławicą Kraba, druga -z pewną ex-supernową, 
trzecia - z mgławicą galaktyczną. Koincydencje te uważa się 
raczej za przypadkowe. Robiono próby wyznaczenia odległości 
najsilniejszych radiogwiazd tą samą metodą trygometryczną, 
jaką się wyznacza odległości (paralaksy) gwiazd, wyznaczając 
ich położenia w odstępach tj'!. roku. Okazało się, że odległości 
tych radiogwiazd są większe niż 2.1016 cm. Dla porównania 
przypominamy, że odległość Ziemi od Słońca wynosi 1,5.1013 cm 
najbliższej zaś gwiazdy - 3.1018 cm. A zatem radiogwiazdy 
leżą poza nąszym układem planetarnym. Pozorne rozmieszcze
nie ich na niebie jest podobne do rozkładu jasnych gwiazd. 
Temperatur równoważnych radiogwiazd wyznaczyć nie można, 
ponieważ nie znamy dokładnie średnic kątowych, można jedy
nie określić dolną granicę, wynosi ona 1011 stopni dla fal kilku
metrowych. Mamy tu więc do czynienia z emisją przewyższa
jącą setki tysięcy razy promieniowanie spokojne Słońca. Pod 
względem innych cech (stałość natężenia) promieniowanie ra
diogwiazd jest podobne do spokojnego promieniowania Słońca. 
Aby zbadać przyczyny zmienności obiektu w Łabędziu oraz 
innych radiogwiazdach "zmiennych", obserwowano je rów
nocześnie z różnych miejsc odległych od siebie, bądź też obser
wowano równocześnie dwa różne obiekty z tego samego miejsca. 
Pozwala to ustalić, czy źródło zmienności znajduje się w atmo-
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sferze naszej Ziemi, czy też w radiogwiazdach. W rezultacie 
wykryto zmienność dwóch rodzajów: krótkotrwałe (10-20 sek.) 
wzmocnienia pochodzące z radiogwiazd i nieregularną zmien
ność podobną do migotania gwiazd, mającą swe źródło w jono
sferze Ziemi (warstwa F). Amplituda tej zmienności zmienia 
się okresowo w ciągu doby słonecznej, osiągając maximum 
w godzinę po północy lokalnej. Przypuszcza się, że przyczyną 
tej okresowości jest efekt bombardowań jonosfery przez cząstki 
materii międzygwiazdowej, powodujących większe lub mniejsze 
zmiany w stanie zjonizowania jonosfery. Obserwacje "migo
tania" radiogwiazd mogą się okazać pożytecznym środkiem 
do badań stanu jonosfery ziemskiej. Radiogwiazdy stanowią 
zagadkowy problem, któremu astronomia radiowa poświęci 
z pewnością wiele wysiłków i uwagi. W tej chwili przedsta
wiamy je sobie jako gwiazdy o bardzo słabym promieniowaniu 
świelnym fotosfery i bardzo silnym promieniowaniu radiowym 
korony. 

Droga Mleczna 

Chronologicznie Droga Mleczna była pierwszym obiektem 
obserwacyj radiowych. Bardzo wcześnie stwierdzono, że pro
mieniowanie kosmiczne koncentruje się około płaszczyzny Drogi 
Mlecznej i jest najsilniejsze w okolicy środka Galaktyki, 
w gwiazdozbiorze Strzelca. Rozkład widmowy promieniowania 
Drogi Mlecznej wykazuje wzrost natężenia z długością fali, 
jak widać z następującej tabelki: 

Długość fali 60 cm 
Temperatura równoważna (°K) 30 

1,8 m 
103 . 

10m 
106 

Poniżej długości fali 60 cm promieniowania nie wykryto. 
Początkowo przypuszczano, ·że źródłem emisji radiowej Drogi 
Mlecznej jest materia międzygwiazdowa, wskazywano nawet 
proces, znany fizyce, przejść wolnych elektronów w sąsiedztwie 
dodatnio naładowanych jonów; w wyniku takiego przejścia 
elektron zmienia kierunek swego ruchu i może utracić część 
swej energii kinetycznej, przy czym powstaje emisja kwantu 
promieniowania. Znowu jednak wyłoniła się trudność ilościo
wego zbilansowania zjawiska: natężenie promieniowania ra
diowego jest bardzo silne, wymagałoby temperatury kinetycz
nej materii międzygwiazdowej około 105 stopni, podczas gdy 
z innych danych określa się ją w tysiącach stopni. Po odkryciu 
promieniowania radiowego Słońca próbowano wytłumaczyć 
emisję radiową Drogi Mlecznej łącznym promieniowaniem 
gwiazd, przyjmując dla nich średnio to samo natężenie, co ob
serwowane na Słońcu. I ten rachunek dał niewystarczające na-
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tężenie. Obecnie, gdy pojawiły się na horyzoncie astronomii ra
diogwiazdy, emitujące fale radiowe silniej niż Słońce, jest rze
czą naturalną im przypisać promieniowanie Galaktyki, tym 
bardziej, że rozkład "widmowy" promieniowania Galaktyki 
i radiogwiazd jest podobny. Obliczono, jak wielkiej gęstości 
radiogwiazd w przestrzeni potrzeba, by ich łączna emisja ra
diowa pokryła obserwowane promieniowanie Drogi Mlecznej. 
W wyniku otrzymano gęstość rozmieszczenia radiogwiazd tego 
rzędu co gwiazd "zwykłych". Na razie więc pozostajemy przy 
hipotezie, że radiogwiazdy są odpowiedzialne za emisję radiową 
Drogi Mlecznej. 

Skoro mowa o Drodze Mlecznej, warto sobie uświadomić, 
że w promieniowaniu radiowym uzyskujemy nowy środek do 
sondowania jej struktury, pod pewnym względem skuteczniej
szy od światła; nie podlega on bowiem osłabieniu przez pył 
międzygwiazdowy, dając nam wreszcie szanse zobaczenia, czy 
też usłyszenia środka Galaktyki. 

Mgławice pozagalaktyczne 

Skoro Droga Mleczna wysyła promieniowanie radiowe, dla
czegożby inne galaktyki nie miały go również emitować? Toteż 
od kilku lat kierowano wielokrotnie anteny radarowe na mgła
wicę Andromedy, początkowo bez skutku, aż wreszcie udało 
się "usłyszeć" ją, gdy zastosowano wystarczająco potężne 
"ucho" - konstrukcji paraboloidalnej o średnicy 67 m! Na
tężenie tego promieniowania okazało się 150 razy słabsze od 
promieniowania najsilniejszej radiogwiazdy w naszej Galak
tyce. Ten pierwszy komunikat jest powierdzeniem faktu, że 
i pod względem emisji radiowej mgławica Andromedy i nasza 
Galaktyka są systemami podobnyr;·li. 

Przedstawiony tu szkic jest tylko pobieżnym przeglądem 
osiągnięć tej nowej i interesującej gałęzi astronomii. W obec
nym stadium trudno jest dać wyczerpujący, a zarazem świeży, 
obraz tych badań, ponieważ rozwijają się one w tempie na
prawdę zawrotnym: ogromna większość zdobyczy pochodzi 
z ostatnich pięciu lat. W chwili, gdy czytelnik otrzyma artykuł 
do ręki, wiele nowych faktów będzie odkrytych i niejedno 
przypuszczenie będzie już nie aktualne. 

Toruń, 27 czerwca 1951 r. 
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A. STRZAŁKOWSKI 

CO NAM MOWIĄ PRĄZKI W WIDMIE GWIAZDY 

N a podstawie ogólnej charakterystyki widma ciągłego 
i prążkowego dowiedzieliśmy się już dużo o gwiazdach 1). Fa
trafimy już określić ich temperaturę, powiązać widmo ciągłe 
z prążkowym, dając interpretację podziału na klasy widmowe, 
możemy wreszcie przeprowadzić chemiczną analizę jakościową 
materii występującej w gwiazdach, czyli powiedzieć, jakie pier
wiastki chemiczne w skład tej materii wchodzą, a co więcej -
w jakim stanie wzbudzenia czy jonizacji występują atomy 
tych pierwiastków. 

Nie skorzystaliśmy jednak dotychczas zupełnie z bardziej 
dokładnej charakterystyki prążków widmowych, nie braliśmy 
dotąd zupełnie pod uwagę ich kształtu. Astrofizyka skorzystała 
z tych danych stosunkowo niedawno. W miarę rozwoju metod 
obserwacyjnych, pozwalających na subtelniejszą analizę widma 
prążkowego i w miarę rozwoju teorii fizycznych, dających in
terpretację występowania określonych konturów prążków wid
mowych, stało się możliwe sięgnięcie po te dane i wyciągnię
cie z nich wiadomości rozszerzających znacznie naszą wiedzę 
o gwiazdach. Stało się to niespełna 30 lat temu. W roku 1924 
powstaje pierwsza teoria R u s s e l l a i S t e war t a, dająca 
interpretację poszerzenia prążków absorpcyjnych w widmach 
gwiazd. Następne lata przynoszą dalszy rozwój teorii. Dziś, przy 
ogromnym postępie metod doświadczalnych i rozwoju badań 
teoretycznych, wyłaniają się przed nami coraz to nowe możli
wości. 

Chemiczna analiza ilościowa materii gwiezdnej 

Znamy już ogólnie różne przyczyny poszerzenia prążków 
widmowych. Każda z nich, zależąc od jakichś parametrów fi
zycznych charakteryzujących stan materii w atmosferze 
gwiazdy, może nam dostarczyć pewnych informacji. Nie za
pominajmy jednak, że przyczyny te nie występują nigdy od
dzielnie w stanie .czystym, lecz zawsze ze sobą współdziałają, 
dając w wyniku obraz będący nałożeniem wielu obrazów wy
wołanych przez różne czynniki. Zadaniem teorii czy ekspery
mentu będzie czynniki te oddzielić. 

Zajmijmy się najpierw bliżej naturalną szerokością prąż:.. 
ków widmowych. I aby uwolnić się od innych czynników, 
przyjmijmy początkowo założenie, że mamy do czynienia z ato-

1) Por. Urania, t. XXII, str. 94 i nast.; str. 140 i nast.; str. 191 i nast. 
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mami spoczywającymi, znajdującymi się w przestrzeni zupeł
nie wolnej od pól elektrycznych czy magnetycznych. 

Wiemy, że atom absorbuje nie tylko światło o jednej ściśle 
określonej długości fali, lecz także o długościach fal sąsied
nich. W wyniku prążek widmowy posiada zawsze pewną skoń
czoną szerokość. Gdy będziemy mieli do czynienia nie z jed
nym, lecz z wielu absorbującymi atomami, wówczas otrzymamy 
poszerzony prążek widmowy, o kształcie zależnym od liczby 
absorbujących atomów. Co rozumiemy przy tym przez liczbę 
atomów absorbujących? Jeżeli światło przechodzi przez war
stwę materii o grubości h, zawierającą w jednostce objętości 
N atomów, to na drodze wiązki światła o przekroju jednostko
wym (np. l cm2) znajdzie się liczba atomów równa iloczy
nowi hN. Gdybyśmy jednak liczbę tę uważać chcieli za miarę 
zdolności absorpcyjnej warstwy, nie otrzymalibyśmy popraw
nego obrazu. Atom znajdujący się w pewnym stanie energe
tycznym zaabsorbować może światło o różnych długościach 
fali, przy czym prawdopodobieństwa zaabsorbowania różnych 
prążków widmowych nie są sobie równe. Musimy to uwzględ
nić w charakterystyce zdolności absorpcyjnej naszej warstwy. 
Do iloczynu hN określającego liczbę atomów absorbujących 
wprowadzamy pewien czynnik f, podający to prawdopodobień
stwo. Mówiąc w dalszym ciągu o liczbie atomów absorbują
cych, rozumieć będziemy zawsze przez to iloczyn fhN. Liczby f 
znane są dla różnych prążków z doświadczeń laboratoryjnych. 

Naturalna szerokość prążka absorpcyjnego zależy od liczby 
absorbujących atomów. Ilustrują to krzywe na rys. l a. 
W miarę powiększania liczby tych atomów prążek widmowy 
ulega poszerzeniu. Coraz więcej jest pochłaniane światło o dłu
gościach fal sąsiadujących z centralną. Znając z obserwacji 
kształt prążka widmowego, moglibyśmy dopasować do niego 
odpowiedni kontur prążka teoretycznego, otrzymując odpowia
dającą mu wartość iloczynu fhN. Robiąc to samo następnie 
dla prążków widmowych różnych pierwiastków i znając dla 
nich wartości f, moglibyśmy obliczyć względne ilości atomów 
różnych pierwiastków, czyli przeprowadzić chemiczną analizę 
ilościową. 

Nie zapominajmy jednak o naszym upraszczającym zało
żeniu, Wiemy przecież, że atomy poszczególnych piewiastków 
w atmosferach gwiazd nie znajdują się w spoczynku, lecz 
w nieustannym ruchu zależnym od temperatury. Prowadzi to
jak wiemy - do dodatkowego poszerzenia linii wywołanego 
zjawiskiem Dopplera. Poszerzenie to nakłada się na naturalną 
szerokość prążka. 

Dla zbadania wpływu poszerzenia dopplerowskiego za-
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łóżmy początkowo - podobnie jak to zrobiliśmy poprzednio -
że mamy do czynienia z atomami będącymi w ruchu termicz
nym, jednak absorbującymi światło tylko o ściśle określonej 
długości fali, tzn. pomińmy na razie naturalną szerokość linii. 
Wskutek różnych wartości prędkości poszczególnych atomów 
w ruchu termicznym, prążki absorbowane przez nie będą 
względem siebie poprzesuwane o różne wielkości i w wyniku 
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Octlegtosc od srodku prąiko. 
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Rys. 1. Kontury prążków widmowych dla różnych względnych ilości 
absorbujących atomów (od l do lO 000). Rys. a przedstawia kontury 
prążków przy czystym poszerzeniu, związanym z naturalną szerokości<! 
prąi:ka; rys. b - przy czystym poszerzeniu skutkiem zjawiska Dopplera , 

związanego z termicznym ruchem atomów. 

otrzymamy prążek poszerzony, o kształcie pokazanym na 
rys. l b. Kształt tego poszerzonego prążka zależy również od 
liczby absorbujących atomów. W miarę wzrastania tej liczby 
prążek staje się coraz głębszy, gdyż coraz więcej atomów po-
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siada prędkości zbliżone do wartości odpowiadającej central
nej długości fali. 

Przez współdziałanie obu tych efektów: naturalnej szero
kości prążka i poszerzenia dopplerowskiego, otrzymujemy pe
wien wypadkowy kontur prążka, zbliżony na ogół w pobliżu 
środka do konturu wynikającego z czystego poszerzenia dopple
rowskiego, a po obu stronach przypominający kształt odpo
wiadający naturalnej szerokości linii (rys. 2). 
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Rys. 2. Kontur prążka przy współdziałaniu naturalnej szerokości prążka 
i poszerzenia dopplerowskiego. Widać wyraźnie obszar centralny, w któ
rym kontur prążka zbliżony jest do konturu związanego ze zjawiskiem 
Dopplera i obszary boczne, w których przeważa naturalna szerokość 
prążka. Powierzchnia zakreskowana jest miarą całkowitej absorpcji od-

powiadającej danemu prążkowi. 

Dla scharakteryzowania danego prążka absorpcyjnego bie
rzemy pod uwagę nie jego kształt, lecz pewną wielkość A, 
zwaną całkowitą absorpcją. Jest ona podana przez zakresko
waną powierzchnię na rys. 2, objętą przez krzywą określa
jącą kształt prążka. Możemy wykreślić sobie zależność pomię
dzy tak określoną absorpcją całkowitą, a liczbą absorbujących 
atomów (najczęściej wykres taki sporządzamy w skali logaryt
micznej). Otrzymujemy w ten sposób krzywą pokazaną na 
rys. 3, zwaną »krzywą wzrostu<<. Jak wskazują badania teore
tyczne, potwierdzone przez dane obserwacyjne, w krzywej tej 
wyróżnić możemy trzy główne obszary. Jeden obszar (od A 
do B na rys. 3), odpowiadający małej liczbie atomów absor
bujących, odpowiada poszerzeniu prążków skutkiem zjawiska 
Dopplera. Naturalna szerokość linii ma w tym obszarze małe 
znaczenie, podobnie jak w obszarze następnym (od B do C na 



URANIA 247 

rys. 3), gdzie przeważa rówmez poszerzenie dopplerowskie, 
jednak wzrost liczby atomów coraz mniej wpływa na wartość 
absorpcji. W trzecim wreszcie obszarze (od C do D na rys. 3), 
odpowiadającym dużej liczbie absorbujących atomów, przewa
żać zaczyna wpływ naturalnej szerokości linii. 

W widmach występują pewne grupy prążków, zwane mul
tipletami, odpowiadające przeskokom elektronów pomiędzy 
podpoziomami, na jakie rozpadają się poziomy główne pod wpły
wem skwantowania innych - poza promieniem orbity - wiel-
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Rys. 3. Krzywa wzrostu, podająca zależność absorpcji całkowitej od 
liczby absorbujących atomów. Możemy rozróżnić w niej trzy obszary: 
w dwu pierwszych (od A do C) przeważa poszerzenie dopplerowskie 
prążków, w trzecim (od C do D), odpowiadającym dużym liczbom ato-

mów absorbujących - naturalna szerokość prążków. 

kości charakteryzujących ruch elektronu. Iloczyny fhN dla 
różnych prążków tego samego multipletu różnią się tylko licz
bami f. Jeżeli znamy te liczby f i zmierzymy całkowitą ab
sorpcję poszczególnych prążków multipletu, możemy wykreślić 
krzywą wzrostu, dopasowując do naszych punktów obserwa
cyjnych pewną krzywą teoretyczną. Mając teraz krzywą wzro
stu, możemy na podstawie zaobserwowanych całkowitych ab
sorpcji różnych prążków odczytać z krzywej względne ilości 
atomów odpowiadających tym prążkom. Wyznaczymy przy tym 
nie całkowitą liczbę wszystkich atomów danego pierwiastka, 
lecz tylko liczbę atomów w danym stanie wzbudzenia i joni-
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zacji. Łatwo stąd jednak na podstawie praw B o l t z m a n n a 
i M e g h N a d S a h a obliczyć również ·całkowitą liczbę ato
mów pierwiastka. Otrzymujemy w ten sposób możliwość che
micznej analizy ilościowej materii zawartej w atmosferach 
gwiazd. 

Badania takie zostały w szczególności przeprowadzone dla 
Słońca. Okazało się, że spośród 61 pierwiastków, których obec
ność stwierdzono na Słońcu, największa jest zawartość wodoru 
(81,76%) oraz helu (18,170/0), podczas gdy na pozostałe pier
wiastki wypada zaledwie 0,07%. Badania przeprowadzone dla 
innych gwiazd prowadzą w przybliżeniu do podobnych war
tości. 

Kształt krzywej wzrostu zależy od temperatury, ponieważ 
od temperatury zależy prędkość ruchu cieplnego atomów, 
a więc i poszerzenie dopplerowskie. Okazało się, że dla pew
nych gwiazd temperatury uzyskane z krzywych wzrostu wy
padają zbyt wysokie, w porównaniu z temperaturami uzyska
nymi na podstawie widma. Wynika stąd, że atomy atmosfer 
tych gwiazd poruszają się nie tylko na skutek ruchów ciepl
nych, lecz również biorą udział w ruchach tak zwanych tur
bulencyjnych, obejmujących różne części atmosfery. Uwzględ
niając to przy konstruowaniu krzywych wzrostu, obliczyć mo
żemy prędkość tych ruchów turbulencyjnych. Okazało się, ż~ 
wartość tej prędkości dochodzi do kilkudziesięciu km/sek, przy 
czym tak duże wartości występują szczególnie dla gwiazd 
o bardzo rozciągłych atmosferach. Przyczyny powstawania ta
kich ruchów turbulencyjnych nie zostały dotychczas dostatecz
nie wyjaśnione. 

Jeszcze jednym czynnikiem zakłócającym nasze badania 
i wprowadzającym pewną niepewność przy konstruowaniu 
krzywych wzrostu jest poszerzenie prążków na skutek zderzeń. 
Wpływ tego poszerzenia jest szczególnie duży dla gwiazd o gę
stych atmosferach, np. karłów, gdzie zderzenia pomiędzy ato
mami zdarzać się mogą częściej. Objawia · się to w pewnyc:'l 
różnicach w kształcie krzywej wzrostu dla karłów i olbrzy
mów. 

Dotychczas mówiliśmy tylko o wyznaczeniu względnych 
ilości atomów poszczególnych pierwiastków. Wiemy jednakże, 
że w gwiazdach chłodniejszych, oprócz atomów, występują rów
nież drobiny związków chemicznych. Ze względu na trudności 
doświadczalne badania widm pasmowych, pochodzących od 
tych drobin, jesteśmy na razie skazani prawie wyłącznie na 
hadania teoretyczne. Teorię podał tu Russell, opierając się na 
możliwościa<:h powstawania takich związków w gwiazdach. 
Tłumaczy ona pewne fakty obserwacyjne jak pojawianie się 
pewnych pasm absorpcyjnych w gwiazdach typu N, R i S. 
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Ruchy obrotowe gwiazd 

W widmach gwiazd - szczególnie wcześniejszych typów 
widmowych - zauważono znaczne poszerzenie prążków wid
mowych, nie dające się wyjaśnić przez efekty związane z na
turalną szerokością linii, czy zjawiskiem Dopplera, wywołanym 
przez ruchy cieplne czy turbulencyjne atomów. Wielkość tego 
poszerzenia była proporcjonalna do długości fali, co nasuwało 
przypuszczenie, że pochodzi ono od zjawiska Dopplera. Ponie
waż podobne poszerzenie stwierdzono również u gwiazd po
dwójnych spektroskopowych w wyniku ruchu obrotowego 
składników, wysunięto przypuszczenie, że nadmierne poszerze
nie prążków u gwiazd wczesnych typów widmowych pochodzi 
również od ruchu obrotowego, a mianowicie od wirowania 
gwiazdy dokoła osi. 

Rys. 4. Konstrukcja teoretyczne
go konturu prążka poszerzonego 
skutkiem ruchu obrotowego gwia
zdy. Prążek wypadkowy (wykre
ślony linią grubą) powstaje przez 
nałożenie prążków przesuniętych. 
pochodzących od poszczególnych 
stref tarczy gwiazdy, o różnych 
prędkościach radialnych. Linią 

przerywaną wykreślony jest kon
tur jaki otrzymalibyśmy, gdyby 
gwiazda nie wirowała dokoła osi. 
Rysunek odnosi się do przypadku, 
,gdy kierunek ku obserwatorowi 
jest prostopadły do osi obrotu 

gwiazdy. 

lłcHtzco.t ta.rczy gwca.z.d.y 
na. stret\i 

Poszerzenie prążka następuje tu przez nałożenie prążków 
pochodzących z różnych części tarczy gwiazdy, oddalających 
się od nas, względnie zbliżających ku nam, z różnymi pręd
kościami. Ilustruje to rys. 4. Tarczę gwiazdy podzielić sobie 
możemy na pasy równoległe do osi obrotu. Prędkość oddalania 
się czy zbliżania ku nam jest dla każdego z takich pasów wiel
kością stałą. Największą wartość osiąga ona dla pasów zbliżo
nych do brzegu, podczas gdy dla pasa środkowego ma wartość 
zero. Prędkościom tym odpowiadają dopplerowskie przesunię-
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cia prążków widmowych, pochodzących z poszczególnych pa
sów, a poszerzonych już przez działanie innych czynników (na
turalna szerokość linii, ruch cieplny). Sumując poszczególne 
przesunięte prążki, pomnożone przez szerokość pasa, z którego 
pochodzą, otrzymamy pewien wypadkowy kontur prążka, wy
kreślony grubą linią na wykresie. Kontur prążka otrzymany 
z obserwacji możemy następnie porównać z konturami obliczo
nymi teoretycznie przy założeniu różnych prędkości wirowa
nia. W wyniku otrzymamy prędkość obrotu gwiazdy, jako pręd
kość odpowiadającą prążkowi teoretycznemu, najlepiej zgadza
jącemu się z prążkiem zaobserwowanym. 

W ten sposób przeprowadzono badania dla wielu gwiazd. 
Okazało się, że równikowe prędkości wirowania gwiazd wa
hają się w granicach od O do 250 km/sek, przy czym najwięk
sze wartości prędkości odpowiadają gwiazdom typów widmo
wych O, B i A. Dla gwiazd typu widmowego późniejszego 
od F nie stwierdzono mierzalnych efektów rotacji. 

Pole elektryczne i magnetyczne gwiazd 

Silna jonizacja atomów w atmosferach gwiazd powoduje, 
że atmosfery te zawierają znaczne ilości naładowanych czą
stek, czy to w postaci dodatnich jonów, czy ujemnych eLek
tronów. Jeżeli atom absorbujący promieniowanie znajdzie się 
w polu elektrycznym takiej cząstki, wówczas proces absorpcji 
zostanie zakłócony skutkiem zjawiska Starka. Cząstki nała
dowane znajdują się przy tym w ruchu w stosunku do atomu 
absorbującego. Zależnie od tego, jak wielka jest szybkość tego 
ruchu i wielkość zbliżenia, otrzymujemy przy tym różny efekt. 
Gdy szybkość ta będzie bardzo wielka i zbliżenie duże, wów
czas działanie pola elektrycznego będzie równoważne zderz 2-
niu. Przy tak małych natomiast prędkościach, że możemy przy
jąć pole elektryczne, w obrębie którego znalazł się absorbujący 
atom, za niezmienne, nastąpi rozszczepienie linii, jak w zwy
kłym efekcie Starka. Przez nałożenie wielu takich rozszcze
pionych prążków otrzymujemy poszerzenie prążka widmowego. 
Poszerzenie to jest szczególnie duże dla prążków wodoru i helu. 

W gwiazdach o gęstych atmosferach zjawisko Starka będzie 
silniejsze niż w gwiazdach o atmosferach rzadszych. Szerokość 
prążków absorpcyjnych - szczególnie wodoru - będzie zatem 
większa w widmach karłów niż w widmach olbrzymów. Sta
nowi · to kryterium dla wyznaczenia wielkości absolutnych. 

Poszerzenie prążków widmowych przez zjawisko Zeemana 
w polu magnetycznym zostało po raz pierwszy wykorzystane 
przez H a l e'a w roku 1913 do wyznaczenia natężernia pola 
magnetycznego plam słonecznych. Później w yznaczono przez 
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obserwacje tego zjawiska wartość natężenia głównego pola 
magnetycznego Słońca. 

Dla gwiazd przez dłuższy czas nie udawało się uzyskać za
dowalających wyników. Zjawi~ko Zeemana w widmie gwiazdy 
może być zaobserwowane tylko wówczas, gdy gwiazda zwró
cona jest ku nam swym biegunem magnetycznym, gdyż wtedy 
pole magnetyczne jest najsilniejsze i nie ma zakłócającego 
wpływu rotacji, odbywającej się zawsze dokoła osi magnetycz
nej. Przy takim położeniu gwiazdy kierunek obserwacji jest 
równoległy do linii pola magnetycznego (rys. 5), tak że należy 
oczekiwać podłużnego zjawiska Zeemana. Jak wiemy, w po
dłużnym zjawisku Zeemana linia rozszczepiona zostaje na dwie 

H.ys. 5. Fole magnetyczne gwia
zdy. Obserwując gwiazdę z kie
runku równoległego do osi obrotu 
gwiazdy, obserwujemy równole
gle do linii pola magnetycznego, 
otrzymamy zatem w widmie po
szerzenie prążków skutkiem po-
dłużnego zjawiska Zeemana. 

l 
/ 

/" 
/ 

składowe spolaryzowane kołowo w kierunkach przeciwnych. 
, Ten właśnie fakt umożliwia przeprowadzenie obserwacji. 

W wyniku bowiem tego, że światło z różnych części gwiazdy 
absorbowane jest przez atomy, znajdujące się w polu magne
tycznym, o różnych natężeniach, otrzymujemy nie rozszczepie
nie, lecz poszerzenie linii widmowych. Obserwując jednak 
światło to przez urządzenie pozwalające rozdzielić składowe 
o różnej polaryzacji, możemy wyznaczyć to rozszczepienie linii. 
Stosując taki właśnie analizator światła kołowo spolaryzowa
nego, umieszczony przed szczeliną spektrografu, otrzymał 
B a b c o ck po raz pierwszy w roku 1947 natężenie pola mag
netycznego gwiazdy. Obserwował on mianow1c1e gwiazdę 
78 Vir i stwierdził, że posiada ona pole magnetyczne o natęże-
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niu około 1500 Gs. Obecnie, dzięki dalszym obserwacjom Bab
cacka, znamy już pola magnetyczne kilkunastu gwiazd, przy 
czym okazało się, że niektóre gwiazdy posiadają pola magne
tyczne zmienne, zmieniające nawet swój znak. 

Wykrycie i zmierzenie pól magnetycznych gwiazd pozwo
liło na wyciągnięcie wielu bardzo ważnych wniosków. Z jed
nej strony skłoniło ono B l a ck e t t a do postawienia hipotezy 
związku pomiędzy wielkościami charakteryzującymi ruch 
obrotowy bryły i jej pole magnetyczne 1), z drugiej, umożli
wiło rozwinięcie nowej gałęzi astrofizyki z tzw. elektrodyna
miki kosmicznej, zajmującej się zjawiskami zachodzącymi 
w kosmicznych polach magnetycznych i elektrycznych. 

KHONIKA 

Odkrycie nowej komety (1951 i) 

Według nadeszłego z Centrali w Kopenhadze telegramu dwaj obser
watorzy na Mount Falomar w Kalifornii, W i l s o n i H ar ring t o n, 
odkryli w dniu 6. VIII. 1951 r. na tle gwiazdozbioru Wężownika now4 
kometę, nazwaną ich imionami. Jest to obiekt 10-tej wielkości gwiazdo
wej, a więc dostępny nawet dla niewielkiej lunety, o wyglądzie mgli
stym z jądrem pośrodku, wyposażony warkoczem krótszym niż 11 . Musi 
być dość blisko Ziemi, gdyż przesuwa się stosunkowo szybko na niebie 
o Y2° na dobę, biegnąc w kierunku południowo-zachodnim. Jest to już 
dziesiąta kometa bieżącego roku. 

Dnia 10. VIII. Van B i e s b r o e ck w obserwatorium Yerkesa za
obserwował kometę w pobliżu miejsca jej odkrycia jako blady JUZ 

obiekt 14m. J. G. 

"Przedwczesne" odkrycie komety 

Połączone obserwatoria na Mount Wilson i Mount Palomar, rozpo
rządzające największymi narzędziami, 2)1:; i 5-metrowymi teleskopami 
zwierciadlanymi, mają możność "przedterminowego" zaobserwowania 
komet periodycznych, zanim staną się one dostępne dla ogółu obser
watorów. Ostatnio "zabezpieczono" tam kometę Comas Sola na tle gwiazd 
Wieloryba w dniach: 7-9. VII. 1951 r. jako obiekt 19m.5, w zupełnej 

zgodzie z efemerydą. Przejście tej komety przez perlheliurn przewi
dziane jest dopiero na 10. IX. 1952 r., tak więc jedna z "przyszłorocz
nych'· komet została w ten sposób przerzucona na rok bieżący, jako 
obiekt 1951 h. 

Kometa Comas Sola, odkryta w r. 1927, dopiero po raz trzeci po-

1) Por. Urania, t. XXI. str. 25. 
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jawia siq na naszym niebie. Obiega Słońce raz na 8.54 lat. Zbliża się 

w perlheliurn na 1.78 j. a., by w aphelium odsunąć siG na 6.58 j. a., 
a więc poza orbitę Jowisza. Przynależy d<r "rodziny" tej planety, która 
ją zapewne "złowiła". J. G. 

Nowa Gwiazda w Orle 

Dnia 10. VII. 1951 r. F. Z w i ck y podał do wiadomości, że na spek
trogramie zdjętym na Mount Falomar przez pryzmat obiektywowy 
w dniu 3. VI. 1951 r. odkrył Nową Gwiazdę w gwiazdozbiorze Orła, 

jako ooiekt 11m.5 jasności pozornej. Widmo Nowej wykazuje wyraźne 
linie wodoru i azotu, widoczne na słabym tle ciągłym. M i n k o w s k i 
zbadał widmo bliżej na Mount Wilson nazajutrz, tj. dnia 11. VII. 51, 
znajdując szerokie pasma emisyjne, wskazujące na szybkość ekspanzji 
materii :!ewnętrznych warstw gwiazdy około 75{) km/sek. Według niego 
Nowa znajduJe siq obecnie w stanie mgławicowym i przeszła już przez 
okres największego blasku. 

Na patrolowych zdjęciach w Obserwatorium Harwardzkim z czasu 
14. V.- 8. VII. 1951 r. Nowa wykazuje zmiany jasności w granicach· 
12"'.3--13m.6. Na stu wcześniejszych zdjęciach tej okolicy nieba, za
czerpniętych z tamtejszego archiwum klisz, brak w ogóle pewnych 
śladów Nowej. 

Tyle mówi obserwacja. Przyjmując na jasność absolutną tej Nowej 
w maksimum blasku: -5m.7, jak u innych gwiazd zmiennych tego 
typu, na jej jasność pozorną w tym stadium: nm.5, biorąc pod uwagę 
znaczne wygaszenie blasku "po drodze" przez ciemną materię między
gwiezdną, polegające na zmniejszeniu jasności do połowy na każde 

3 000 lat światła (materia ta w pobliżu płaszczyzny Drogi Mlecznej, 
gdzie "zapaliła się" Nowa, występuje obficie), otrzymałem, że Nowa 
w Orle z r. 1951 "wybuchła" w odległości 20 000 l. św. od nas. Zatem 
aktualne to zjawisko niebieskie, którym obecnie tak skrzętnie zajmują 

się astronomowie przy zastosowaniu największych narzędzi, miało 

w rzeczywistości miejsce około dwa dziesiątki tysiący lat temu. Tyle 
bowiem czasu potrzebował sygnał świetlny, by dotrzeć stamtąd do 
tyclt rejonów Galaktyki, w których znajduje się Słońce. J. G. 

Przyznanie nagród imienia F. A· B re d i c h i n a 

Prezydium Akademii Nauk ZSRR przyznało 15 grudnia 1950 roku 
dwie nagrody imienia F. A. Bredichina, każda po 10 000 rubli. 

Pierwszą otrzymał kandydat nauk fiz.-matem. W. B. N ikon o w. 
Drugą, rozdzieloną na równe części, przyznano doktorom nauk fiz.-mat. 
O. A. Mielnikowowi i B. W. Kukarkinowi. 

Wszyscy nagrodzeni są wybitnymi astronomami radzieckimi, zna
nymi ze swych prac. naukowych na polu astrofizyki. Astronomowie pol-
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scy mieli sposobność bezpośredniego zetknięcia się z nimi na zjeździe 

astronomów we Wrocławiu, w 1949 r. Duża grupa astronomów radziec
kich zwiedzała wówczas obserwatoria polskie, aby poznać stan astro
nomii polskiej, nawiązać z nią bliższy stosunek i podzielić się z astro
nomami polskimi swymi osiągnięciami naukowymi. Między gośćmi byli 
leż i trzej odznaczeni astronomowie. 

W. B. Nikonow jest astrofizykiem, starszym naukowym pracowni
kiem Krymskiego Obserwatorium Astrofizycznego. Otrzymał on nagrodq 
za opracowanie katalogu fotoelektrycznych wskaźników barwy gwiazd 
z nadzwyczajną dokładnością, do ±0.007 wielkości gwiazdowej. Praca 
ta, zakończona w r. 1950, jest wynikiem długoletnich obserwacyj, wy
konanych przez niego w Abastumańskim Obserwatorium Astrofizycz
nym Gruzińskiej Akademii Nauk. 

Starszy naukowy pracownik Głównego Astronomicznego Obserwa
torium prof. O. A. Mielnikow otrzymał nagrodę za dwie prace badawcze, 
dotyczące atmosfery Słońca. Obie prace, oparte są na własnym matc
riale obserwacyjnym, uzyskanym przy pomocy aparatury spektrofoto
graficznej własnej budowy. 

Praca starszego pracownika naukowego Państwowego Instytutu 
Astronomicznego im. P. K. Sztemberga, doktora nauk fiz.-mat. B. W. 
Kukarkina, dotyczy badania budowy i rozwoju układów gwiezdnych 
na podstawie obserwacyj gwiazd zmiennych. Przedstawia ona wyniki 
długoletnich obserwacyj gwiazd zmiennych i daje możność poznania 
budowy i rozwoju układów gwiezdnych, a w pierwszym rzędzie na
sz<.'j Galaktyki. Znajduje się w tej pracy wielka ilość wniosków doty
czących rozmiarów, kształtu i położenia środka Galaktyki, oraz ilości 

i rozmieszczenia w przestrzeni gwiazd zmiennych różnych typów. 
Wszystkie nagrodzone prace stanowią cenny wkład w osiągnięcia 

wiedzy astronomicznej. 

(Astronomiczeskij Cirkular, Nr. 109, 1951). JR 

50-lecie Obserwatorium Astronomicznego im. Engelhardta 

Z końccm maja obchodzono w Kazaniu 50-letni jubileusz Obserwa
torium Astronomicznego przy Kazańskim Uniwersytecie Państwowym. 
Z jubileuszem zbiegło się plenum centralnej komisji do badania gwiazd 
zmiennych, oraz konferencja astrometryczna, zorganizowana przez ob
serwatorium. 

Uroczystość rozpoczęła się wieczorem 26 maja 1951 r. posiedzeniem 
Rady Naukowej Uniw. Kazańskiego w sali uniwersytetu, gdzie wygłosU 
odczyt D. J. M ar ty n o w o pracy obserwatorium w ciągu pięćdzie

sięciolecia, oraz A. A. N i c f i e d je w o działalności W. Engelhardta. 
W sali uniwersytetu urządzona została wystawa obrazująca pracę i osiąg
nięcia obserwatorium. 

Obserwatorium Astronomiczne im. Engelhardta .powstało w 1901 r. 
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przejmując sprzęt i fundamentalne instrumenty astronomiczne z mle)
skiego obserwatorium w Kazaniu. Jednak prawdziwy rozkwit obserwa
torium nastąpił dopiero w okresie władzy radzieckiej, która położyła 
silny nacisk na rozwój nauki. Pojawiła się nowa tematyka, rozwinięto 
nowe dziedziny pracy naukowo-badawczej. Obserwatorium zdobyło duży 
autorytet w takich zakresach, jak badanie gwiazd zaćmieniowych lub 
badania ruchu i kształtu Księżyca. Poza tym obserwatorium nieustannie 
przygotowuje nowe kadry wysoko wykwalifikowanych astronomów. 
Wydało ono na świat 6 profesor-doktorów, l doktora nauk i 10 kandy
datów nauk (tytuł ten równoważny jest u nas magistrowi). 

Na zakończenie uczestnicy zwiedzili gmach obserwatorium, zaznaja
miając się z jego nowoczesnymi urządzeniami. W tym samym dniu, tj. 
27 maja przystąpiono do otwarcia obu konferencji. 

Konferencja badaczy gwiazd zmiennych trwała trzy dni. Wygłoszono 
na niej 29 odczytów dotyczących organizacji badań gwiazd zmiennych 
(J c f re m o w, F i c d o r o w i c z, Kur o c z k i n), metodyki badań 
(S z u l b c r g, lVI ar ty n o w), a także wyników badań nad poszczegól-
nymi gwiazdami. Referaty o charakterze bardziej ogólnym, obejmujące 
szeroki zakres prac nad gwiazdami zmiennymi, wygłosili znani radzieccy 
astronomowie, jak P ar c n a g o, C e s e w i c z, C h o ł o p o w. K u l i

k o w ski, Koły s z c w i inni. 
Konferencja astrometryczna zajęła się głównie problemami opraco

wywanymi w obserwatorium kazańskim, jak służba szerokości, kształt 
i ruch Księżyca i astrometria południkowa. Refera ty wygłosi l i: O r ł o w. 
D u b r o w ski, W i e c h świat ski, F i c d o r o w, N .i e t i. e d je w, 
C h a b i b u l l i n, J a k o w k i n, D j u k o w i D u b i a g o. Zakończono 
konferencję 30 maja 1951 r. 

(Astronomiczeskij Cirkular, Nr 115, 1951). A. St. 

Konferencja w sprawach spektroskopii gwiazd 

W ubiegłym roku odbyła się w Krymskim Obserwatorium Astrono
micznym Akademii Nauk ZSRR w Simeis konferencja dotycząca spek
troskopii gwiazd. W pracach konferencji wzięło udział około 60 osób, 
reprezentujących 22 instytucje naukowe, zarówno laboratoria fizyczne, 

jak i obserwatoria astronomiczne. 
Dyrektor Obserwatorium Krymskiego, członek akademii, G. A. 

S z a j n, otwierając konferencję, opowiedział o ogromnych zasługach 
na polu spektroskopii jednego z twórców współczesnej astrofizyki, wy
bitnego astronoma rosyjskiego, Aristarcha Apollonowicza B i e l o p o l

ski e g o. 
Wygłoszone referaty dotyczyły fizyki gwiazd, fizyki Słońca, budowy 

układu gwiezdnego i natury materii międzygwiezdnej. 
W referacie pt. "0 stosunku stężenia izotopów cu: CJ~ w atmosfł"

rach gwiazd" A. G. Szajna, członka Akad. Nauk i W. F. G a z e, pracow-
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nika naukowego Krymskiego Obserwatorium Astrofizycznego, podali 
autorzy wyniki swojej pracy dotyczącej widm gwiazd o niskich tempe
raturach klasy N. Atmosfery tych gwiazd są wyjątkowo bogate w wę
giel. Za najważniejszy wynik badania należy uważać stwierdzenie obec
ności w atmosferach tych gwiazd wielkiej względnej ilości izotopu wę
gla C13, przewyższającej kilkakrotnie jego względną ilość w ziemskiej 
skorupie i na Słońcu. Wynik ten ma bardzo wielkie znaczenie kosmo
goniczne. 

Obszerny wykład G. A. Szajna pt. "Zmiana centralnych natężeń 

linii spektralnych w widmach gwiazd różnych klas spektralnych" po
ruszył jedno z bardzo ważnych zagadnień teorii linii absorpcyjnych 
w widmach gwiazd. Centralne natężenia linii absorpcyjnych określają 

się mechanizmem tworzenia się linii i badanie ich może służyć za źró
dło informacji o wzajemnym oddziaływaniu materii i promieniowania 
w atmosferach gwiazd. Porównanie obserwowanych na spektrogramach 
centralnych natężeń linij otrzymanych w Simeis z teoretycznymi, obli
czonymi na podstawie mechanizmu "czystej absorpcji", wykazało zgod
ność jakościową, lecz nie ilościową. Odchylenia wartości obserwowanycll!. 
od obliczonych dla gwiazd gorących wskazują na wpływ rozproszenia 
światła przez wolne elektrony, których liczba powinna być szczególnie 
wielka w atmosferach białych nad-olbrzymów. 

Z zagadnieniem szczegółowego badania widm gwiazd wiąże się re
ferat G. A. Szajna i P. F. Szajna pt. "Pewne uwagi o laboratoryjnym 
systemie długości fal". Aktualnym zadaniem współczesnej astrofizyki 
jest stwierdzenie obecności ciężkich pierwiastków i ziem rzadkick 
w atmosferach gwiazd. Lecz dla pomyślnego wykrycia ich linii widmo
wych trzeba najpierw zidentyfikować w widmach gwiazd wszystkie słabe 
linie żelaza i innych pierwiastków. Okazuje się, że laboratoryjne tablice 
długości fali linii widmowych nie są wystarczająco kompletne dla tego 
celu i nie zadawalają astrofizyków. Bardzo ważne jest także badanie 
ruchów wewnętrznych w atmosferach gwiazd na podstawie małych 

różniczkowych przesunięć linii różnych pierwiastków. Istnieje jednak 
podstawa do przypuszczenia istnienia systematycznych błędów tego sa
mego rzędu co i poszukiwane przesunięcia, przy laboratoryjnym wy
znaczaniu długości fal różnych pierwiastków. Dlatego dla astrofizyków 
pilną sprawą jest rozszerzenie i zwiększenie dokładności laboratoryjnycła 
tablic długości fal linii widmowych. 

Dla licznych statystycznych badań związanych z poznaniem układu 
gwiazdowego, niezmiernie ważną jest znajomość wielkości absolutnych 
możliwie wielkiej liczby gwiazd, w szczególności słabych. Metodę 
wyznaczenia wielkości absolutnych gwiazd słabych na podstawie widm 
otrzymanych przy pomocy obiektywowego pryzmatu, przedstawili 
w swych referatach: R. A. B ar t aj (Abastumańskie ObserwatoriUIJl 
Astrofizyczne) i Ł. S. Gał k i n (Krymskie Obserwatorium Astrofizycz
ne). 
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Szereg odczytów dotyczył zagadnień fizyki Słońca. 

Prof. W. A. Kra t (Główne Obserwatorium Astronomiczne) przed
stawił w swym referacie wyniki opracowania spektrogramów, otrzyma
aych przez niego przy pomocy spektrografu kwarcowego podczas cał

kowitego zaćmienia Słońca 9 lipca 1945 r. Na negatywie widoczne było 
widmo korony słonecznej, chromosfery i słabej protuberancji. Autor 
wyciągnął stąd szereg ciekawych wniosków o budowie korony słonecz
nej, chromosfery i o mechaniżmie powstawania ich świecenia. 

Prof. E. R. M u s t i e l i prof. A. B. S i e w i er n y j (Krymskie Obser
watorium Astrofizyczne) przedstawili wyniki badania widm wybuchów 
chromosferycznych. Widma tych szybko przemijających zjawisk na Słońcu 
były dotychczas mało zbadane a natura wybuchów pozostaje dotychczas 
:r:agadkowa. W r. 1948 połączono z helioskopem widmowym Krymskiego 
Obserwatorium Astrofizycznego dwie fotokamery, umożliwiające foto
grafowanie widma szczegółów na Słońcu w promieniach wodoru i zjoni
zowanego wapnia, równocześnie z wizualną obserwacją. Autorzy otrzy
mali dużo bardzo ciekawych spektrogramów, których część już opraco
wano. Stwierdzono, że pojawianiu się wybuchów chromosferycznych na 
Słońcu odpowiada zmiana zarysów linii widmowych, która wskazuje na 
jonizowanie gazów w odnośnej warstwie Słońca przez ultrafioletowe 
pormieniowanie, idące od wybuchów. 

Pracownik Krymskiego Obserwatorium Astrofizycznego I. S. S z k ł o w
~ ki j rozpatrywał zagadnienie promieniowania korony słonecznej w d;j
lekiej ultrafioletowej części. 

Wykład prof. A. B. S i e w i er n e g o i A. B. G i l w a r g a (Instytut 
Krystalografii Akademii Nauk ZSRR) pt. "Interferencyjno-polaryzacyjne 
filtry dla badań Słońca", zawierał opis konstrukcji tych filtrów i wyniki 
prac przy ich użyciu. Filtr interferencyjno-polaryzacyjny przedstawia 
zespół płytek kwarcowych roznej określonej grubości, przełożonych 

błonkami polaroidu. Taki filtr jest przeźroczysty tylko dla bardzo w ·l
skie.i części widma, o szerokości zaledwie kilku Angstroemów. Dotych
czas istnieje na świecie tylko 4--5 takich filtrów, przystosowanych do 
obserwacyj Słońca. Referenci zbudowali trzy filtry. Jeden ma pasmo 
przepuszczalności o szerokości 1.8 Angstroema, którego długość zbiega 
się z długością czerwonej linii wodoru. Przy pomocy tego filtru można sku
tecznie obserwować protuberancje i chromosferę przy pomocy kamery 
filmowej, przy użyciu której otrzymano dużo zdjęć ruchomych zjawisk 
na Słońcu. Część ich zastosowano w pierwszym sowieckim filmie, obrazu
jącym ruch protuberancyj z przyspieszeniem 700-1000 razy. 

Drugi filtr posiada pasmo przepuszczalności około 3 Angstroemów 
i przeznaczony jest do obserwacji promieniowania w sześciu wybranych 
długościach fali. Filtr wykazał wysokie własności optyczne. 

Trzeci filtr interferencyjno-polaryzacyjny przystosowany jest do 
obserwacji Słońca w promieniowaniu podczerwonym. 
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W niewielkim komunikacie "Próba interferencyjnej spektrofotometrii 
Fraunhoferowskich linij" prof. A. B. S i e w i er n y j opowiedział o prze
prowadzonych w Simeis doświadczeniach w celu zbadania zarysów 
linii w widmie Słońca na zdjęciach, otrzymanych przy pomocy spektro
grafu przy użyciu wzorca Fabry-Perot. 

W uzupełnieniu do tego komunikatu pracownik naukowy Krymskiego 
Obserwatorium Astrofizycznego W. B. N i k o n o w wspomniał o zbu
dowanym w obserwatorium elektraspektrofotometrze - przyrządzie do 
automatycznego zapisywania widma słonecznego przy pomocy fotoko
mórki. Przyrząd ten daje możność bezpośredniego zbadania widma 
Słońca bez fotometrii fotograficznej. 

Wyniki badania jasnych mgławic galaktycznych przedstawili G. A. 
Szajn i W. F. Gaze w swym odczycie pt. "Badanie jasnych mgławic 
w Krymskim Obserwatorium Astrofizycznym". Przy pomocy dwu bar
dzo światłosilnych zwierciadlanych kamer (średnica 450 mm, siła świa

tła l : 1·4) ze szklanymi i interferencyjnymi filtrami przepuszczającymi 
wąski pas widma, otrzymano fotografie mgławic w promieniowaniu 
czerwonej linii wodoru i w widmie ciągłym w pobliżu linii, ale poza 
nią. Daje to możność rozróżnienia gazowych mgławic wysyłających tylke 
widmo liniowe i mgławic pyłowych, dających widmo ciągłe. Otrzymane 
fotografie dostarczają materiału dla szeregu ważnych wniosków. 

W odczytach W. B. N ikonowa, W. I. Kra s o w ski e g o (Krymskie 
Obserwatorium Astrofizyczne) i A. A. Kalin i ak a (Główne Obserwa
torium Astronomiczne) przedstawiono wyniki prób fotografowania środka 
Galaktyki przy pomocy przetwornika elektronowo-optycznego w pre
mieniach o długości fali około 1JL. Badanie centralnych części Galaktyki 
i tak zwanego jądra galaktycznego jest bardzo ważne dla zrozumienia 
budowy układu w całości. Ale w kierunku środka Galaktyki leży wielka 
chmura materii międzygwiezdnej, nieprzeźroczystej dla promieni foto
:raficznych i widzialnych. Jednakże ciemna materia międzygwiezdna 

jest bardziej przeźroczysta dla promieniowania długofalowego. Na zdję
ciach otrzymanych w latach 1948-1949, wykryto wielką chmurę gwiezd
aą, podobną do znanego obłoku w konstelacji Strzelca, niewidoczną 11a 
zwykłych zdjęciach. Prawdopodobnie nowo odkryta chmura gwiezdna 
stanowi - wraz z obłokiem w Strzelcu - część jądra galaktycznego. 
Przyjmując odległość do jądra galaktycznego na 25 000 lat świetlnych, 
można ocenić jego rozmiary w przybliżeniu na 5 000 lat świetlnych 1 ). 

W odczycie pt. "0 naturze promieniowania nieba nocnego" W. I. 
Krasowski próbował wyjaśnić naturę jasnych linij, które poprzednio 
wykrył w promieniowaniu podczerwonym (11000 A) nieba nocnego. We
dług jego mniemania promieniowanie to jest wynikiem wzbronionego 
przejścia między pewnymi poziomami tlenu molekularnego. I. S. 
Szklowskij, zabierając głos po wykładzie, wskazał również na możliwość 

1 ) Por. ,.Urania", t. XXII, str. 111. 
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drugiej interpretacji tego promieniowania - jako promieniowania przy 
przejściach między stanami rotacji i oscylacji drobin wodorotlenowych 
(OH). 

Referat I. S. Szkłowskiego pt. "Monochromatyczne radiopromienio
wanie Galaktyki i możność jego obserwacji" był poświęcony nowej 
gałęzi astrofizyki -- radioastrospektroskopii. 

W wykładzie pt. .,Zastosowanie wybuchowo płonącego fosforu de 
fotografowania promieniowania podczerwonego" pracownica naukowa 
fizycznego instytutu imienia P. N. Lebiediewa, Z. Ł. M o r g e n s t er Ił, 
opowiedziała o nowej interesującej metodzie fotografowania , zaczynającej 
mieć zastosowanie i w astrofizyce. 

Konferencja uchwaliła rezolucję, w której zaznaczono konieczno~(: 

jeszcze ściślejszego kontaktu astrofizyków i fizyków w pracy i nakre
ślono pewne formy tego współdziałania. 

(Wiestnik Akademii Nauk ZSRR 1950, 11). JR 

R1,1chy własne podkarłów 

Podkarły stanowią typ gwiazd zajmujący na diagramie Russella
Herttsprunga pośrednią pozycję między gałęzią karłów a gałęzią główn~. 
Wszystkie znane podkarły znajdują się w stosunkowo niedużej od na
szego systemu słonecznego odległości i należą do grupy gwiazd cha
rakteryzujących się dużą prędkością ruchu własnego w przestrzeni. Szylt-
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Ryi. l. Prędkości podkarłów w rzucie na płaszczyznę centralną Galaktyki. 
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kość gwiazdy w przestrzeni jest wypadkową jej szybkości w kierunku 
prostopadłym do promienia widzenia, otrzymywanej z przesunięć gwiazdy 
w stosunku do dalszych obiektów i szybkości radialnej w kierunku łą

czącym obserwatora z gwiazdą, otrzymywanej ze zjawiska Dopplera. 
Zwykle szybkości te odnosimy do gwiazd położonych bliżej Słońca 

(gwiazdy jaśniejsze), czyli odnosimy je do środka ciężkości układu 

:wiazd w sąsiedztwie Słońca, zakładając, że środek ten znajduje si~ 

w spoczynku. Jak wiadomo jednak układ tych gwiazd wiruje wraz 
z Galaktyką i aby to uwzględnić należy odnieść szybkości gwiazd do 
obiektów nie biorących udziału w rotacji Galaktyki. Obiektami takimi 
s~ np. gromady kuliste. Szyb~ość Słońca odniesiona do tych obielktów 
wynosi 250 km/sek. Dla zobrazowania występujących tu stosunków roz-

0'.57 ()•67 ~ 

arbit: _y w s tec-zne 

Rys. 2. Nomogram Bottlingera. 

)!)atrzmy wykres na rys. l. Płaszczyzna wykresu jest centralną płaszczyznq 
Galaktyki; wektor OP oznacza prędkość ruchu obrotowego ŚIIodka układu 
:wiazd znajdujących się w pobliżu Słońca, prostopadłą do kierunku ku 
środkowi Galaktyki. Jeżeli do tego wektora dodamy prędkości gwiazd 
PG wewnątrz tego układu, to otrzymamy wypadkowe prędkości gwiazd 
OG w płaszczyźnie centralnej Galaktyki. Rys. l przedstawia te pręd
kości dla 59 żółtych i czerwonych podkarłów. Z mechaniki niebios wia
domo. że jeżeli prędkość gwiazdy różni się od prędkości ruchu obroto
wego po orbicie kołowej co do kierunku, to orbita jej będzie eliptyczna, 
a jeżeli różni się także co do wielkości, to duża półoś elipsy będzi e 

różna od promienia orbity kołowej. Na tej podstawie B o t t l i n g er 
skonstruował nomogram przedstawiony na rys. 2. Koła współśrodkowe 
na tym wykresie przedstawiają wielkie półosie orbit eliptycznych w jed
nostkach równych odległości Słońca od środka Galaktyki (8 000 parse-
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ków), a owale - ekscentryczności tych elips. Jeżeli na tym nomogramie 
wkreślimy wektor prędkości gwiazdy, to koniec tego wektora poda nam 
dużą półoś i ekscentryczność odpowiedniej orbity. Np. dla wykreśloneg·fl 
wektora półoś wynosi a = 0,57, a el<;Jscentryczność e = 0,8. Wewnątrz 

koła a = oo, e = 1,0 orbity będą eliptyczne, na kole paraboliczne, a poza 
kołem hiperboliczne, tzn. gwiazdy o prędkościach odpowiadających punk
tom poza tym kołem, opuszczą na zawsze naszą Galaktykę. Dolna część 
wykresu odpowiada orbitom obieganym w kierunku przeciwnym do 
prędkości ruchu obroto.wego OP. Jeżeli teraz nasz wykres prędkości 

podkarłów (rys. l) porównamy z diagramem Bottlingera, to stwierdzimy 
przede wszystkim, że około X podkarłów ma ruch wsteczny po orbitach, 
oraz że orbity wszystkich prawie podkarłów są silnie ekscentryczne. 
Gwiazda o tak bardzo ekscentrycznej orbicie dostaje się w swym ruchu 
do jądra Galaktyki i tam orbita jej jest tak si1nie perturbowana, że 

gwiazda nie wróci już do zajmowanego poprzednio obszaru w pobliżu 

naszego systemu słonecznego. Istnieje także hipoteza, że podkarły po
wstały w centralnym rejonie Galaktyki, a orbity ich wskutek perturbacji 
ze strony innych gwiazd wydłużyły się tak, że dostały się w pobliże 

Słońca. Wynika stąd , że podkarły są tylko gośćmi w naszym obszarze 
Galaktyki: wyszły z jądra Galaktyki i do tego jądra powrócą. 

(Według Sky and Telescope, 9, 294 l1950]). AS. 

Rekonstrukcja instrumentarium M. Kopernika 

W pracowni dr. Tadeusza Przypko w ski e g o w Jędrzejowie 

ukończono z początkiem lipca br. wykonywanie trzeciej już z rzędu 

rekonstrukcji instrumentarium Mikołaja Kopernika, o ponownie prze
studiowanych i bardziej ulepszonych formach zewnętrznych. Najlepsza 
ta z dotychczasowych rekonstrukcji, uwzględniająca poprawki, jakie wy
kazała praktyka przy opracowywaniu poprzednich rekonstrukcji , zos tała 
wykonana kosztem Folskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii i jest 
przeznaczona do Ludowego Obserwatorium Astronomicznego w Kra
kowie. 

Wartó zaznaczyć, że organ Towarzystwa Astronomicznego Francji , 
wychodzący w Paryżu: "L 'Astronomie", w numerze styczniowym roku 
bieżącego podał obszerny opis wraz z ilustracjami (str. 33-36) rekon
strukcyj instrumentarium Mikołaja Kopernika, wykonanych przez dr. 
Feliksa i dr. Tadeusza Przypkowskich, na podstawie refer'atu o tychże 
rekonstrukcjach zgłoszonego w sierpniu roku ubiegłego na VI Między
narodowy Kongres Historii Nauk ścisłych w Amsterdamie, które to 
streszczenie ukazało się w sprawozdaniach z kongresu. W uwagach 
redakcja "L'Astronomie" zaznacza, iż jest to pierwsza ściśle naukowa 
rekonstrukcja instrumentarium Kopernika, które zarazem stanowiło 

instrumentarium astronomiczne całego świata starożytnego. 
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OBSERWACJE 

Obserwacje bolidów 

Obserwator: Luska Berta, Kraków, Zyblikiewicza 15/12. - Czas ob
serwacji: 29. VIII. 1951, godz. 19h45m czasu uniwersalnego. - Miejsce 
obserwacji: Oj c ów. 

Punkt zabłyśnięcia: koło g\viazdy 'l) :;wiazdozbioru Orła. - Punkt 
zgaśnięcia: koło gwiazdy r, gwiazdozbioru Orła, może cokolwiek niżej. 
Czas trwania zjawiska: około 3---4% sek. 

Bolid koloru żółto-zielonkawego był około 4 razy jaśniejszy od wi
docznego w tym dniu Jowisza; pozostawił krótkotrwałą smugę koloru 
żółtego, długości jak odstęp gwiazd p do 1 gwiazdozbioru Orła. Zda
wało mi się, że słyszałam syczenie, jak przy puszczaniu ogni sztucznych. 
Niebo w tym dniu było jasne i gwiaździste. 

Luska Be1·ta 

Obserwator: Fokorny Jerzy, Kraków, Kościuszki tl6/4. - Data i IO
dzina obserwacji: 29. VIII. 1951, 20h55m czasu urzęd. - Miejsee obser
wacji: Kraków-Salwator, nad brzegiem Wisły. 

Opis z.aobserwowanego zjawiska: Na bezchmurnym niebie pomiędzy 
gwiazdozbiorem Koziorożca i Wodnika rozbłysnął meteor o jasności zbli
ż.onej do jasności Jowisza, barwy błękitno-seledynowej. Poruszając się 
zupełnie poziomo w kierunku na wschód, rozbłysnął dwukrotnie jak 
~dyby eksplodując i osiągając w tych momentach jeszcze większą ja
sność. Po drugim rozbłyśnięciu nieco przygasł, lecz po ułamku sekundy 
rozjarzył się znów, tym razem w kolorze pomarańczowo-czerwonym, 
a następnie zgasł, pozostawiając po sobie przez chwilę smugę jak gdyby 
dymu. Całe to okazałe zjawisko trwało około 2,5 do 3 sekund; meteor 
przebył drogę ok. 7' . Jerzy Pokorny 

Obserwator: Liszka Ludwik, kand. PTMA, student XI kl. licealnej. 
Moment: 1951 r. 29. VIII., godz. 20h45m4os. - Stanowisko obserwacji: 
Nowy Sącz, Chełmiec 263, mieszkanie obserwatora. - Punkt zabłyśnięcia: 
w pobliżu delta Aquilae.- Punkt zgaśnięcia: w pobliżu gamma Aquilae.
Czas trwania zjawiska: około 3 sekund. - Jasność: w pierwszych dwóch 
sekundach jasność Księżyca po pierwszej kwadrze, w ostatniej sekundzie 
jasność -7m. - Barwa: z początku oślepiająco biała , przy końcu czer
wonawa. - Postać: Meteor miał postać kuli wielkości 1/• tarczy Księ
życa, za nim pozostawały świecące czerwono odłamki; smugi po sobie 
żadnej nie zostawił; nie towarzyszyły mu żadne zjawi<>ka akustyczne. 

Liszka Lud'!Hik 

Jest wielce prawdopodobne, że podane powyżej obserwacje Qdno
szą się do tego samego bolidu; rozmcę momentów należałoby 
w takim raz~ tłumaczyć błędami wskazań lub odczytań zegarków ob
serwatorów (Przyp. Red.). 

Obserwator: Jan Bruner, Łódż 9, Malwowa 5/3. - Moment: 1951 r. 
'/ wrzesień, 2lh13m. -- Miejsce obserwacji: Łódź (Julianów). - Czas: 
1·-1,5 sek. - Jasność: ok. -2,5m. - Barwa: złoto-żółta. - Punkt za
błyśnięcia: ok. a. = 2h12rn, b = -27°30'. - Punkt zgaśnięcia: około 
u = 2h35m, b = -33'. 

Bolid pozostawił po sobie smugę, która znikła po ok. 1,5 Gek. 
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W Ya odległości od punktu zabłyśnięcia miała ona wygląd smugi pyłu 
koloru żółtego, a w dalszej części, aż do punktu zgaśnięcia, składała si~ 
z izeregu większych, silnie świecących plam, koloru zloto-żółtego. Zja
wiik głosowych nie obserwowałem. Było pogodnie, powietrze przejrzyste. 

Jan Bruner 

Z KORESPONDENCJI 

Prof. dr E. Stenz przesyła nam apel w sprawie muzeum Kopernika 
w Toruniu, który podajemy poniżej w pełnym brzmieniu: 

Dr Jan G a d o m ski poruszył w ostatnim (Nr 9-10) zeszycie ,,Ura
nii" , w postaci listu do Redakcji, ważną i wciąż żywotną sprawę Mu
zeum Kopernika w Toruniu; sprawę, która - powiedzmy otwarcie -
nie przynosi nam chluby. Bo od trzydziestu lat nie możemy się zdobyć 
na wykupienie z rąk prywatnych małej kam~eniczki o 2 oknach frontu, 
aby w mieście , w którym urodził się nasz wielki astronom, urządzić 

Muzeum poświęcone jego pamięci i jego wiekopomnemu odkryciu. 
Sprawę tę rozważano po raz pierwszy w r. 1923, podczas Zjazdu Astro
Romów Polskich w Toruniu z okazji uroczystości 450-lecia urodzin na
sr;ego gwiaździarza, ale skończyło się na projektach. W r. 1929, pisząc 

w .,Uranii" o wycieczce do Fromborku, ponownie poruszyłem sprawę 
wykupienia domu Kopernika z rąk prywatnych. Od tego czasu minęło 
przeszło 20 lat, w ciągu których zaszły wielkie zmiany. W Toruniu, po 
II Wojnie Światowej, powstał Uniwersytet Mikołaja Kopernika z dwiema 
katedrami astronomii i Obserwatorium. We Fromborku, który powrócił 
na łono macierzy, władze Folski Ludowej założyły, nie szczędząc wy
siłków ani kosztów, Muzeum Kopernika. Nawet w Woli Zelazowej 
(o której także wspomniałem mimochodem w ,,Uranii") wykupiono dwo
rek Chopina i obecnie udają się tam liczne wycieczki wielbicieli ge
niusza tonów. 

Jedynie nic się nie zmieniło w domu Nr 17 przy ul. Kopernika w To
runiu. W dalszym ciągu na parterze rezyduje krawiec, a na piętrze znaj
duje się mieszkanie prywatne. I jedynie skromna tablica z czarnego 
marmuru wstydliwie przypomina, że w tym oto domu urodził się ten, 
który "wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię". 

Czyżby rzeczywiście nie znalazł się nikt, kto by ujął w swe ręce 

sprawę wykupienia domu Kopernika i urządzenia w nim skromnego 
choćby Muzeum? Choć nie jestem torunianinem, czuję się nieco zażeno
wany faktem, że rodzinne miasto Reformatora Astronomii zdobyło się 

zaledwie na skromny jego pomnik, że jednak nie zdołało uczynić jeszcze 
.iednego kroku, aby mieszkańcom swego starożytnego grodu i jego go
ściom pokazać w Muzeum dzieła tego badacza i spopularyzować jego 
naukę. Zadanie takie niewątpliwie spełniłoby skromne nawet Muzeum 
Kopernika. Pozostając pod opieką miejscowego ośrodka astronomicznego, 
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stałoby się ono ogniskiem popularyzacji wiedzy astronomicznej, nie tylko 
w samym Toruniu, ale także w bliższej i dalszej jego okolicy. Jak po
ważne znaczenie światopoglądowe miałaby ta akcja, nie potrzebuję na
wet zaznaczać. Muzeum to powinno znależć pomieszczenie w tym właśnie 
domu Kopernika; tamże mogłoby mieć również swą siedzibę przyszle 
Koło Toruńskie P. T. M. A., które Zarząd Centralny niechże jak naj
prędzej powoła do życia. 

Apeluj<: więc do wszystkich osób, którym leży na sercu sprawa za
łożenia Muzcum Kopernika w Toruniu, a przede wszystkim apeluję do 
władz Uniwersytetu M. Kopernika, do Prezydium Rady Narodowej mia
sta Torunia, oraz do odr;owiednich władz centralnych w Warszawie, aby 
porozumiały się ze sobą w celu powołania Komitetu Organizacyjnego 
Muzeum. Mamy nadzieję, że przy dobrej woli trudności zostaną poko
nane i znajdą się na ten cel potrzebne fundusze. 

Aby nic poprzestawać na samych słowach, pozwalam sobie wyrazić 

gotowość ofiarowania Muzcum Kopernikańskiemu w Toruniu, z chwilą 
jego powstania, egzemplarza "De Revolutionibus ... " (wydanie toruńskie 
z 1873 r.), dzieła L . . A Birkenmajera "Mikołaj Kopernik" (1900) oraz 
innych książek o Koperniku. Nie wątpię, że i inni ofiarodawcy pośpic
~zą z darami, aby Muzeum Kopernika mogło jak najprędzej powstać 

ku upamiqtnieniu wspaniałej postaci naszego Toruńczyka i dla spopu
laryzowania jego systemu Świata wśród najszerszych warstw społe-

czeństwa. EdwaTd Sten : 

KRONIKA ZAŁOBNA 

S. p. FELIKS PRZYPKOWSKI 

W ostatnim zeszycie "Uranii" (wrzesień-październik 1951 r.) dono
siliśmy naszym Członkom o wielkodusznej ofierze dla naszego Towarzystwa 
1cleskopu i refraktora, wraz z przynależną kopułą, przez Dra F. Przyp
l·.owskiego. W uznaniu całokształtu pracy na niwie popularyzacji i mi
łośnictwa astronomii przez czas ponad pół wieku, Zarząd Główny przy
znał hojnemu ofiarodawcy najwyższą, "złotą" honorową odznak<: człon
kowską. Nic wtedy nie zapowiadało, aby dostojny Jubilat, liczący 80 la t 
pracowitego życia, miał się z nami pożegnać w krótkim czasie, a jednak 
stało się inaczej. - Zmarł 24. 9. 1951 r. w Jqdrzcjowie, gdzie pogrzeb 
Jego był piqkną manifestacją tamtejszych mieszkańców na cześć swego 
wiernego współobywatela, w której Towarzystwo nasze wzięło udział , 

wysyłając swego prezesa inż. W. Kucharskiego. 

Ś. p. dr F. Przypkowski, ur. 22. 5. 1872 r., spqdził, poza okresem 
studiów uniwersyteckich, całe życie w Jędrzejowie, odbywał tam swoj<J 
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praktykę lekarską, będąc cenionym wziętym lekarzem. Tak się J U Z 

splotło w dziejach astronomii, że zawód lekarski jakby popychał w obj ę
cia tej nauki, która, choć uprawiana ubocznie, zdobywała dla siebie należ

ne stanowisko. - Przykładem niech będzie wielki nasz Kopernik, znany 
astronom-amator Olbers, u nas J . Jędrzejewicz i żyjący nasz członek 
dr T. Rakowiecki , autor cenionego, dwutomowego dzieła pt. "Drogi 
planet i komet". 

ś. p. Zmarły , w czasie studiów lekarskich, natknął się na obszerną 
Kosmografię Jędrzejewicza, najbardziej wyczerpującą wówczas w języku 

~ ~ '1-.'J; . .M-. .4. ~ ~ ~ 
do-~~~ 

o-cl(&n.a k- ę- ~ 'J,o.~ 

polskim pracę z astronomii opisowej i pociągnięty urokiem tej nauki 
pozostał jej wiernym sługą przez całe swe życie. Specjalnością Jego 
stała się sztuka mierzenia czasu i zgromadził, a także i sam odtwarzał, 

najbardziej interesuj ące okazy zegarów słonecznych wszelkich typów 
i czasów. Zbiory, oryginalne co do swego charakteru, powiększał stale; 
stały się one dzisiaj może największym skupiskiem tych płodów ludzkiej 
wynalazczości i są cenione w kraju i zagranicą. 

Uczynny i skromny w życiu codziennym i zawodowym, WYtrwały 
i wiernv sługa astronomii przez całe życie, pozyskał ludzką sympatię 

i uznanie dla swoich umiłowań a oddana Mu ostatnia posługa w dzień 

Jego pogrzebu była najwymowniejszym tego dowodem. 

Zarząd Główny postanowił nazwać otrzymane obserwatorium astro
nomiczne na dornie w Jędrzejowie imieniem Feliksa Przypkowskiego. 

018ROlOWIE 
gwiaździstego nieba ułatwiają naukę astro
nomii oraz rozpoznawanie gwiazdozbiorów 
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~ALENDARZYK ASTRONOMICZNY 
na listopad i grudzień 1951 r. 

Wszystkie zjawiska podano w czasie środkowo-europejskim, 

LISTOPAD: 

l. do 5. XI. Około północy, przy zupełnie czystym i czarnym niebie, do
szukać się można w gwiazdozbiorze Barana, poniżej głównych jego 
gwiazd, przeciwświecenia zodiakalnego jako bardw słabej poświaty 
(p. Urania, nr 1-2, str. 21). 

l. do 11. XI. Przed świtem tylko przy wyjątkowej pogodzie dostrze
galne jest na południowo-wschodnim niebie słabe światło zodia
kalne jako słup pochylony do horyzontu w stronę prawą. 

l. XI. do 10. XII. Obserwować można przez lunetki planetkę Ceres 
słabnącą już i oddalającą się od Ziemi. Według współrzędnych po
danych w tabelach kalendarzyka znajduje się ona w gwiazdozbiorze 
Wodnika, powyżej gwiazdy Fomalhaut z gwiazdozbioru Ryby Połud-
niowej. . 

l. Pod koniec nocy na wschodnim niebie na lewo ponad Saturnem, 
świecącym jako gwiazda 1-szej wielkości, widać w odległości pół 
stopnia (równej średnicy tarczy Księżyca) gwiazdę 3-ciej wielkości 
"gamma" Panny. W ciągu następnych dni Saturn oddalać się bę
dzie od tej gwiazdy coraz bardziej w lewo w dół. Na prawo wyżej 
na niebie świeci jasna Wenus, jeszcze wyżej słaby Mars. 

3/4. W drugiej części nocy obserwować można zbliżenie Marsa, świecą
cego jako gwiazdka 2-giej wielk., do gwiazdy 4-tej wielk. "sigma" 
Lwa, którą dostrzec można w odległości ćwierć stopnia w prawo 
poniżej Marsa. 

3. i 4. Wieczorami dostrzegalne jest światło popielate, uzupełniające 
sierp Księżyca do pełnej tarczy. 

5/6. Z końcem nocy zdarza się koniunkcja planety Wenus, świecącej 
jako gwiazda minus 4-tej wielk., z gwiazdą plus 4-tej wielk. "beta" 
Panny, którą znależć można w odległości ćwierć stopnia na lewo 
powyżej Wenus. Obserwacje w ciągu paru poprzednich i następnych 
ranków wykazują szybki ruch Wenus na tle gwiazdozbiorów. 

9. Wieczorem poniżej Księżyca widać Jowisza jako gwiazdę minus 2-giej 
wielk. Koniunkcja nastąpi rano o 7h. 

10. Księżyc minął Jowisza zostawiając go na prawo. 
10. Księżyc zakrywa gwiazdę 5-tej wielk. "delta" w Rybach, która znik

nie za ciemnym brzegiem tarczy Księżyca w Poznaniu o godz. 18,54, 
we Wrocławiu o 18,52, w Toruniu o 18,57, w Krakowie o 18,54, 
w Warszawie o 18,59. Obserwować przez lunetę. 

14. 4h Wenus znajduje się w największej elongacji zachodniej, w odle
głości 47° na prawo od tarczy Słońca. W lunecie widoczna jest faza 
jak u Księżyca w kwadrze (p. Wygląd planet w Uranii, nr 3-4, 

14. do 18. zjawiają się gwiazdy spadające z roju Leonid; najwięcej ich 
spodziewać się można 16. XI., około 19 gwiazd na godzinę w postaci 
bardzo szybkich kresek, których przedłużenie wstecz wskazuje na 
okolicę gwiazdy "dzeta" Lwa, skąd zdają się wszystkie promienio
wać. W obserwacjach przeszkadzać będzie w tym roku jasny Księżyc. 

17/18. Poniżej Marsa znajduje się gwiazda 4-tej wielk. "beta" Panny, 
którą planeta mija w przeciągu paru dni w odległości półtorej śred
nicy tarczy Księżyca. 

17. do 23. obserwować można gwiazdy spadające z roju Andromedyd, 
promiemuJące z okolic gwiazdy "gamma" Andromedy najobfidej 
(może 15 gwiazd na godzinę) około 20. XI. 
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18. Powyżej Księżyca świecą Kastor i Poluks, gwiazdy 1-szej wielkości 
w gwiazdozbiorze Bliźniąt. 

18/19. w drugiej części nocy widać na lewo powyżej Wenus gwiazd~ 
3-ciej wielk. "gamma" Panny. 

20/21. Wenus i Saturn stoją tuż obok siebie, słabszy Saturn na lewo 
od Wenus. Koniunkcja . nastąpi 21. XL o Uh w odległości 0°.6. 

21 /22. Księżyc w kwadrze znajduje się poniżej Regulusa, gwiazdy 1-szej 
wielk. w gwiazdozbiorze Lwa. W ciągu drugiej połowy nocy oddala 
się od tej gwiazdy w lewo, w kierunku do Marsa i grupy planet 
Wenus-Saturn. 

23. 4h Słońce wstępuje w z n ak zodiakalny Strzelca, przebywa jednak 
od 29. X. w g w i a z d o zbiorze Wagi i dopiero po przejściu przez 
gwiazdozbiór Niedźwiadka (23. do 28. XL) oraz przez gwiazdozbiór 
Wężownika (28. XL do 17. XII.) wkracza do gwiazdozbioru Strzelca 

23/24. Na lewo od Księżyca z widocznym już światłem popielatym do
strzec można Marsa. Koniunkcja nastąpi 24. XL o 12h. 

24/25. Mars pozostał na prawo powyżej Księżyca, zaś na lewo od Księ
życa świecą Saturn (koniunkcja 25. XL o 1lh) i jeszcze dalej Wenus 
(koniunkcja 25. XI. o 19h). 

25/26. nad ranem powyżej Księżyca z jasnym światłem popielatym, które 
· będzie widoczne również następnego ranka, świeci gwiazda 1-szej 
wielkości Spika (Kłos) w gwiazdozbiorze Panny, wyżej na niebie 
znaleźć można Wenus, Saturna i Marsa. 

28. 14h Merkury w największej elongacji wschodniej znajduje się w odle
głości 22° na lewo od Słońca. Wieczorami po zachodzie Słońca świeci 
jednak zbyt nisko nad horyzontem i mimo, że ·jest zerowej wiel
kości gwiazdowej, dostrzeżony być może z trudem i tylko przy v.ry
jątkowo czystym niebie w czasie najdalej do 5. XII. 

29. 17h przypada koniunkcja Wenus z Neptunem. Na obszar mapki 
z drogą Neptuna {p. Urania nr 5-6, str. 122) wkracza Wenus 2!1. XI. 
i to w dolnym lewym narożniku, przebiega następnie mapkę wzdłuż 
drogi Neptuna w odległości V2° poniżej niej w czasie do 30. XL 

30. 15h koniunkcja Księżyca z Merkurym, znajdującym się 2° na północ 
30. Pod koniec nocy obsenvować można koniunkcję Wenus ze Spiką , 
30. XI. do 19. I. doszukać się można przez lunety planetki Eunomii, po

ruszającej się w tym czasie na granicy gwiazdozbiorów Bliźniąt 
i Woźnicy. Współrzędne podane są przy końcu tabel kalendarzyka. 

GRUDZIEŃ: 

l/2. W drugiej połowie nocy na prawo poniżej Marsa widać gwiazdę 
4-tej wielk. "eta" Panny w odległości Y. stopnia. 

1. do 3. wieczorami świeci Księżyc z dobrze widocznym światłem po-
pielatym. 

G/7. wieczorem na lewo poniżej Księżyca znajduje się Jowisz koniunkcja 
nastąpi 7. XII. o 11h. 

7. Nieliczne plamy na Słońcu w swoim ruchu po tarczy, ze wschodu 
na zachód (z lewej ku prawej) trwającym około 2 tygodnie zakre
ślają obecnie cięciwy proste. Drugi raz w roku zdarza się to około 
6. VI. W międzyczasie drogi plam na tarczy Słońca są mniej lub 
więcej wygiętymi łukami ku górze (najsilniej około 6. III.) lub ku 
dolowi (najbardziej 8. IX.). 

7. Wieczorem Jowisz po koniunkcji z Księżycem świeci poniżej na 
prawo od Księżyca. 

9/10. W drugiej części nocy na lewo powyżej Marsa, świecącego jako 
gwiazda l V2 wielk., widać gwiazdę 3-ciej wie l k. "gamma" Panny. 
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9. do 12. z okolic Kastora ("alfa" Bliźniąt) promieniUJą gwiazdy spada
jące z roju Geminid. Spodziewane maksimum z ilością około 12 zja
wisk na godzinę przypada 12. XII. Księżyc przeszkadza w obserwa
cjach w pierwszej części nocy. 

10. Wieczorem przez lunetki obserwować można zniknięcie gwiazdy po
dwójnej 5-tej wielk. "epsilon" Barana za ciemnym brzegiem Księ
życa w Poznaniu o godz. 17,09, we Wrocławiu o 17,06, w Toruniu 
o 17,10, w Krakowie o 17,05, w Warszawie o 17,09. 

15/16. Powyżej na lewo od Księżyca widać Kastora i Poluksa. 
16/17. Kastor i Poluks powyżej Księżyca, lecz na prawo od niego. 
17. 4h Merkury znajduje się w dolnej koniunkcji ze Słońcem. W prze

strzeni przebywa on blisko linii łączącej Ziemię ze Słońcem w odle
głości 0.677 jednostki astronomicznej od Ziemi (jednostka astr. jest 
to średnia odległość Ziemi od Słońca). 

18/19. Późnym wieczorem po wschodzie Księżyca widać na lewo od niego 
gwiazdę 1-szej wielkości Regulusa (alfa Lwa). W ciągu nocy Księżyc 
zbliża się do Regulusa i nad ranem mija go tuż poniżej. Bliżej 
wschodniego horyzontu w odległości około 45 stopni od Księżyca 
świeci para planet Saturn-Mars z gwiazdą stałą Spiką, jeszcze bliżej 
horyzontu jasna gwiazda poranna Wenus. 

19/20. Największe zbliżenie Marsa do Saturna widoczne jest w drugiej 
części nocy. Czerwony Mars jako gwiazda l Y2 wielk. znajduje się 
poniżej Saturna, świecącego jako żółta gwiazda 1-szej wielkości. 
Koniunkcja miała miejsce 19. XII. o 14h. 

22. 17h Słońce wstępuje w z n ak zodiakalny Koziorożca, znajduje się 
w stanowisku zimowym osiągając najbardziej południową deklinację. 
Moment ten uważa się za początek zimy astronomicznej. Słońce 
w rzeczywistości przebywa od 17. XII. jeszcze w gwiazdozbiorze 
Strzelca, z którego dopiero 18. I. przejdzie do gwiazdozbioru Ko
ziorożca. 

22/23. W pobliżu Księżyca z dostrzegalnym już światłem popielatym 
znajdują się 3 planety i gwiazda 1-szej wielk. Spika (Kłos Panny). 
Powyżej Księżyca widać Saturna (koniunkcja z Księżycem zaszła 
o Oh), na lewo powyżej Księżyca jest Mars (koniunkcja o 4h rano), 
zaś poniżej na lewo świeci Spika, dalej zaś w tym kierunku Wenus. 

24125. Wenus widoczna jest na lewo od Księżyca z dobrze znaczącym się 
światłem popielatym. Koniunkcja nastąpi 25. XII. o 15h. 

25/26. W drugiej części nocy tuż przy Marsie znaleźć można gwiazd<: 
4Y2 wielk. "teta" Panny, zaznaczoną również na mapce z drogą 
Neptuna (p. Urania, nr 5-6, str. 122). Przez obszar tej mapki prze
chodzi Mars od 22. XII., wkraczając na nią nieco powyżej lewego 
dolnego narożnika. Biegnie potem dość jednostajnie po linii prostej 
tuż poniżej drogi Neptuna i opuszcza obszar mapki 3. I. 1952 r. 
Mars w lunecie wykazuje maleńką, z powodu fazy nieokrągłą tar
czę, na której widać jasną plamkę przybiegunową (p. Wygląd pla
net w Uranii, nr 3-4, str. 77). Tarcza ta w następnych miesiącach 

zwiększać się będzie z powodu zbliżania się Marsa do Ziemi aż do 
chwili opozycji Marsa, która nastąpi l. V. 1952 r. 

25/26. Na lewo od Księżyca z bardzo jasnym światłem popielatym na tle 
zorży porannej z trudem doszukać się można Merkurego, jako 
gwiazdy 1-szej wielk. Koniunkcja nastąpi 27. XII. o 7h. 
Merkury jaśnieje z dnia na dzień i może być lepiej obserwowany 
później najdalej do 10. I. 1952 r. 

28. 4h Jowisz znajduje się w kwadraturze ze Słońcem i świeci wieczo
rami jako najjaśniejsza gwiazda nieba wieczornego. 



URANIA 2G9 

Minima Algola (obserwować przez 4 godziny przed i po podanych mo
mentach): 

Listopad: 3d 19h.8; 6d 16h.7; 15d 7h.l; 18d 3h.9; 20d 24h.7; 23d 2lh.5. 26d 18h.4. 

Grudzień: Bd 5h.6; lld 2h.4; l 3d 23h.3; 16d 2Qh.l; 31d 4h.2. 

Minima główne Beta Lyrae (zmiany blasku trwają przez kilka nocy): 

Listopad: lld 16h; 24d 14h. Grudzień: 7d 13h; 2Qd llh. 

Maksimum zmiennej długookresowej (obserwować przez cały listopad 
i grudzień): 28. XI. "chi" Cygni Rekt. 19h 48m, Dekl. 32°.8. 4m. P = 413d. 

Zjawiska w układzie satelitów Jowisza: 
O - satelita niewidoczny, gdyż znajduje się na tle tarczy Jowisza. 
• - " " zasłonięty jest przez tarczę Jowisza lub 

jest zaćmiony przez jego cień. 
c - cień satelity jako ciemna plamka przechodzi poprzez tarczę Jo

wisza. 
pz - początek zaćmienia czyli moment zniknięcia satelity. 
kz - koniec zaćmienia czyli moment ukazania się !;atelity na prawo od 

tarczy Jowisza (w lunecie odwracającej obrazy). 

Listopad: 18 od ~3 . 59 c I 8 od 23.10 • ll 

d h m h m 19 20.15-~3.82 . kz I 10 18.17-20.55 o II 

l 17.00 - 1937 o II 20 17.23-19.35 o I 10 20.52-23.2fi c II 

" 18.28- 21.06 c II " 
18.28 - 20.39 c I 11 od 22 57 0 I 

2 od 24.53 o I ::l l do 18.01 e kc I 12 do 17.44 • kz II 
od 25.:39 c I 22 od 24.06 o II ,. 20.16 - 2::!.47 • kz I 

3 22.13-25.12 • kz I 24 18.12-23.09 • kz II 13 16.45 - 19.28 o m 
4 1\l.lli l 21.3::! o I 25 19.28-22.08 . III ,, 17.26 - 19.38 o I 

.. 20.08 - 22.20 c I od 24.11 • pz III .. 18.44-20.55 c I 

5 16.39-19.41 • kz I . od 24.46 o I " 
od 22.10 c III 

6 do 16 48 c I 26 do 15.ó6 o II 14 do 18.16 • kz I 

do 24.14 • II do 18.13 c II 17 20.49 - 23 .27 o II 

7 22.27 -- 24.59 o m . od 22.05 • I 19 od 22.10 • I 

od 25.55 c III 27 19.13-21.25 o I .. do 20.22 • kzll 
8 19.20-21.57 o II " 

20.23-22.35 c I 20 19.20-21.32 o I 

" 21.06 23.42 c II 28 16.33 - 19.56 • kz I .. 20.40 - 22.51 c I 

10 do 17.53 • kz II 2H do 15.53 o I .. 20.40 23.23 o m 

" 
od 24.00 • I .. do 16.36 c III 21 16.39- 20.11 • kz I 

11 16.07 pz III do 17.04 c I 22 do 16.01 o I 
18.43 kz III 

Grudzień : 24 
do 17.21) c I 

" 
21.07- 23.19 o I 16.22 p' lii 

.. 22 O:'l-24.15 c I od 20,40 • II .. 18.53 kz III 

12 1tl.27 -21.36 • kz I 2 od 23.10 • III 26 17.37-23.01 • kz II 

13 do 17.46 o I 3 15.46-18.24 o II 27 od 21.15 ) l 

" 
16.=~2-18.44 c I .. 18.15-20.50 c II " 

od 22.36 c I 

14 do 16.05 • kz I " 
od 23.56 • I 28 do 17.57 c II 

15 ':12 .41-24.19 o II 4 21.05-23.17 o I . 18.84--22.07 • kz I 

.. od 23 43 (' II " 22.19-'l!431 c I 29 15.44-17.57 o I 

17 do 20.31 • kz II 5 18.24- 21.51 • kz I .. 17.05-19.16 c I 

18 15.52 - 18.30 • III 6 do 17.45 o I 30 do 16.36 • kz l 

" 
~0.09 pz III 16.48-19.00 c I 31 do 17.36 • Ill 

" 
22.44 kz IIl .. 18,07-20.38 c III " 

20.25 pz I II 

" 
22,56 - 2f>.08 o I 7 do 16.20 • kz I 22.55 kzlll 
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Listop a d SŁOŃCE 1951 

l h czasu ~._:.§ W Warszawie I b czasu ~-~ ' i) "'3 l ' ' W Warszawie 
środ.-europ. 

. .... ł) ł) 

(czas śr. · eur.) środ.-europ. (czas śr. -eur.) G N ....... 

u~§·: 
., ~-a·a.; 

u ~ e: - .... 
R ek t.l D eklin . " " wsch. l zach. 

., 
Rekt. ! Deki. . w sch. l zach . .. N Cl '" N o. u o. u 

b m l o 1 
m b m 

' "l 
b m " l m h · m h 

14 45.2 - 15 59 + I6·3 6 41 IS ss 7. 16 so·g -22 30 + 9'0 7 29 IS 
IS 25.S- 1S 44 + IS'2 6 59 IS 43 I7. !7 34'9 -23 19 + 4'4 7 40 IS 
16 07.7

1
- 20 s6 + I2 '7 7 IS IS 3I 27 . 1S 19'2 -23 22 - o·6 7 45 15 

d h 

22 I7' początek zimy ast ronomicznej., 

W innych miejscowościach wschody i zachody Słońca zdarzają si~ 
wcześniej lub później, jak to wynika z po niższej t abe lki. 

l 

., .... ., 
Cl 

l . 

3-
s. 
7· 
9-

rr. 
13. 
rs . 
17. 
rg. 
2I. 

l 
23. 
25. 
27 . 

l 29. 

l 7· XI. 1951 1 17. XI. 1951 l 7· XII. 1951 27. XII. 195 1 
Miasto 

wsch. l za ch. l wsch. l zach . ~sch. l zach. l wsch. l zach. 

h m h m h m 
h mi h m h m h m h m 

Szczecin 7 IO 16 20 7 29 16 04 s 02 IS 44 s rS IS 4S 
Poznań 6 57 16 14 7 IS 15 ss 7 46 15 40 s 02 IS 44 
Wrocław 6 53 I6 18 7 lO 16 03 7 40 IS 46 7 s6 IS s o 
Gdynia 6 5s I6 oo 7 17 IS 44 7 52 IS 22 

l 
S oS IS 26 

Kraków 6 3S I6 09 6 54 IS 55 7 23 IS 39 7 38 IS 44 1 
Białystok 6 34 IS 46 6 53 IS 30 7 25 IS II 7 41 rs IS 

Listopad KS IĘ ŻY C 1951 Grudzień 

Ih czasu 
środ.-europ. 

Kekt. l Deki. 

h m 
IS 33 
I7 42 
19 s o 
21 43 
23 22 
o s6 
2 33 
4 17 
6 o6 
7 so 

I I~;~ 12 2S 
14 09 

116 IQ 

o 
24'3 

- 2S'2 
- 24'6 

15 ' I 
2'9 

+ 9'4 
+ rg·S 
+26'4 
+29'0 
+24'4 
+ I6'7 + 6·r 
- 5'9 
- 17'7 
-26' ! 

W W ar sza w ie l 
(czas śr.-eur.) 

wsch. l zach. 

h m 
9 24 

II 55 
13 I2 
13 4S 
14 lO 
14 33 
IS os 
r6 04 
17 so 
20 II 

22 39 
25 IQ 

2 2S 
5 19 
s 22 

h m 
!6 29 
18 25 
2I !8 
24 I2 

I 34 
4 I3 
6 53 
9 22 

II lO 
12 lO 

l 
12 42 
13 04 
13 25 
13 57 l IS os 

r" czasu 
środ.-europ . 

Rekt. l Deki. 

W W arszaw ie 
(czas śr.-eu r.) 

wsch. l zach. 

hm o hm hm 
r. rS 24 - 27'6 ro 35 I7 27 
3· 20 32 - 21'4 II 35 20 32 
s. 22 21 - 10'4 12 07 23 23 
7 23 ss + 2':1 12 29 o 44 
9. I 32 + 13·S 1:1 54 3 20 

II. 3 lO + 22 'S 13 32 5 S6 
13. 4 s6 + 27'6 14 46 8 r 4 
IS. 6 44 + 27'I J6 46 9 45 
17. S 25 + 21'S I9 12 l 10 33 
Ig. 9 sS + I 3·o 21 38 r I oo 
21 . II 26 l + 2'0 

1
24 06 l II 20 

23. 12 56 - 9'9 I 24 II 43 
25. I4 40 l 20'7 4 IS 12 19 

~~ : ~~ ~~ . = ~r1 1 ~ ~~ l ~J !; 
31 . 21 oS - rS·r 9 sS I9 36 

Najd a le j Ziemi : rS. XI. 14" i r6. XII . +" Najbliżej : 2. XI. '4"; 3o. X l. 11 • i 28. XII. 24' l 
Fazy : 
Listopad 
Grudzień 

IPierweza kwadra 

6" 7" 59'" 
5 17 20 

Pełnla 

134 r6 " 52w 

13 IO 30 

Ostatnia kwadra 
2ld 2lh 1 18 

21 IS 37 

Nó V 

290 2 h o • 
2S !2 43 

III 

25 
24 
29 
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PLANETY 

MERKURY WENUS 
==~~ - ~ 

1h czasu l W Warszawie 1h czasu W Warszawie 
Środ.-europ. ·l czas środ.-eur. Środ.-europ. czas środ.-~~ 

Rekt. l Deki. wsch. l zach. Rekt. l Deki. wsch. l zach. 
i-------7------~------~------~----~------~----~o~------

b m o h m b m h m b m b m 
14 35 
14 !8 
14 00 
13 43 
13 28 
13 r6 

XI. 7. 
17. 
27. 

XII. 7. 
17. 
27. 

15 42 l - 21'4 8 16 16 20 II 51 + I'S 2 13 
16 43 - 24'7 9 00 16 19 12 29 - 1'6 2 28 
17 40 l - 25·8 9 24 16 26 l3 09 - 5'2 2 47 
18 ro - 24·6 9 04 r6 25 13 sr - 8·9 3 ro 
17 37 - 21'5 7 27 IS 3! 14 35 - 12'5 3 35 
17 Ol 1 -· 19'7 6 03 14 31 IS 21 - 15'9 4 00 

17. XII. jest w dolnej konjunkcji · ze Słoń
cem. Widoczny w bardzo niekorzystnych 
warunkach z pocz. XII. wieczorami i nieco 
lepiej z końcem roku nad ranem. 

Jest wspaniałą gwiazdą poranną, 
świecącą w drugiej części nocy 
także na ciemnym nocnym niebie. 

MARS 
oo l Widoczny w drugiej części nocy. XI. 7. II 25 + 5'4 I 28 I4 

17. II 47 + 3'1 I 22 14 ~o Jaśnieje z dnia na dzień, z koń-

27. J2 o8 + 0'9 I !6 13 30 
cem roku jest gwiazdą 1-szej wielk. 

XII. 7- 12 29 - I'3 r o8 13 Ol 19. XII. jest w bliskiej konjunkcji 
z Saturnem. Zbliża się do Ziemi 

I7. 12 49 - 3'4 o 59 12 31 i znajdzie się w opozycji ze Słoń-
27. 13 09 - s·s o 47 I2 Ol 

cem l. V. 1952 r. 

J o w l s z SATURN 

X. z8.1 o 25 + 0'9 IS 26 3 47 12 36 - !'51 3 52 IS 45 
XI. I7. o 19 + 0'4 14 os 2 20 12 44 - 2'4 2 47 14 29 

XII. 7. o r8 + 0'4 12 45 I Ol 17 SI - 3'0 I 38 13 14 

" 27. l o 22 + I' O II 28 23 46 12 s6 - H i o 26 II s s 
Widoczny w pierwszej czę~ci nocy jako Widoczny w drugiej części nocy 
najjaśniejsza gwiazda nieba wieczornego. jako gwiazda 1-szej wielkości. 

XI. 17.1 

XII. 27. 

URAN 

7 00 l + 23-I l !8 29 l 
654 +23'3 1548 

II lO 

8 29 

13 r8 

13 22 

NEPTUN 

1

- 6'51 3 39 

- 6•9 I 07 l 
14 41 

12 o6 

Wschodzi późnym wieczorem, Przez lor- Widoczny nad ranem przez lunetki. 
netki widoczny do rana. 

m 

Planetka nr. l: CERES jasność 8 

LX. 21,122 39'8 1- 23 21 l XI. 
.... 31. 22 39'1 - 22 40 

IO. 22 40'81 - 21 471 XI. 30.122 50'11- 19 29 
zo. 22 44'5 - 20 42 XII. 10. 22 57'3- r8 09 

Planetka nr 15: !E U N O M l A 

XI. 30.11 6 52.41 + 3I281XII. 20.1 6 32.91 + 30.251 
XII. ro. , 6 43·9 + 3102 30. 6 21.1 + 29.37 

m 
jasność 8 

J. 916 IO.I f+ 2839 
19 6 01.4 + 2736 
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Errata: Urania Nr 9-19, str. 195, w. 18-ty od dołu powinien brzmieć: 
.. ście temperatury prążki te zaczynają słabnąć wskutek jonizacji". 

Na Fundusz Budowy Ludowego Obserwatorium w sierpniu i wrześniu br. 
wpłacili: 

Jan Mayer, Szczecin zł 20, Władysław Gondek, Nowy Sącz zł 5, 
Edward Warszewski, Rypin zł 9,50, Henryk Sułkowski, Makowice zł 20. 

Na Fundusz "Uranii w sierpniu i wrześniu wpłacili: 

Czesław Aszkowski, Solec zł 2,50, Inż. Wiktor Mazur, Łódź zł 6,50, 
Zygmunt Wójcik, Zakopane zł 8, Władysław Gondek, Nowy Sącz zł 50, 
Stanisław Skibiński, Wrocław zł 1,70. 

OD ADMINISTRACJI "URANII" 

Piękny rozwo] naszego Towarzystwa zobowiązuje i "Uranię", aby 
nawiązywała coraz ściślejszy kontakt z ogółem zrzeszonych czł.onków 
przez częste swe ukazywanie się. Z dużym zadowoleniem podnieść należy 
stałe zwiększanie się Kół młodzieżowych przy szkołach licealnych, sku
piających w sobie naszych członków-kandydatów, uczniów niepełnolet
nich. Głównie ze względu na nich powziął Zarząd Główny P. T. M. A. 
uchwałę, że poczynając od l stycznia 1952 r. "Urania" ukazywać się 
będzie jako miesiqcznik, wydawany w terminie dotychczasowym, tj. 
25-go dnia każdego miesiąca. Miesięcznik będzie dostarczany wszystkim 
członkom, jak to jest dotychczas, tj. bezpłatnie, przy niezaleganiu z bie
żącą składką członkowską. Dotychczas czytelnicy nasi otrzymywali rocz
nie 18 arkuszy druku (6 X 3 arkusze), od l stycznia 1952 r. otrzymywać 
będą 24 arkusze druku, podzielone na 12 zeszytów, każdy objętości 2-ch 
arkuszy druku. Uchwała Zarządu Głównego musi być jeszcze zatwier
dzona przez organy państwowej administracji papierem drukowym. 

Składka członkowska wynosić będzie w 1952 r. 16 zł, natomiast wpi
sowe pozostaje w wysokości 1,50 zł jednorazowo. Członkowie-kandydaci 
opłacają połowę składki członka zwyczajnego, oprócz wpisowego, i wszy
scy otrzymają "Uranię" bezpłatnie. Jest planowane wydanie osobnego 
dodatkowego zeszytu "Uranii", zawierającego kalendarzyK zdarzeń i zja
wisk astronomicznych na cały rok 1952 z góry. Cena jego wyniesie 
prawdopodobnie około 5 zł. 

Redaktor: STEFAN PIOTROWSKI 
Komitet redakcyjny: JAN GADOMSKI, JANUSZ PAGACZEWSKI, 

WŁADYSŁAW TĘCZA. 

Adres Zarządu Głównego P. T. M. A. oraz Redakcji i Administracji 
URANII : Kraków, św. Tomasza 30/8 . - Tel. 538-92. 
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DO WIADOMOSCI CZŁONKÓW P. T.M.A. 

Składka członkowska w 1951 r. wynosi 12 zł rocznie, 
dla nowo wstępujących obowiązuje · jednorazowo wpisowe 
w wysokości l zł 50 gr. Składka członków-kandydatów 
wynosi, oprócz wpisowego, 6 zł za rok s z k o l n y, liczony 
od września b. r. do końca sierpnia roku następnego. 

Fojedynczy zeszyt "Uranii' kosztuje 2,85 zł. Roczna 
prenumerata "Uranii" wynosi 16 zł. 

Członkowie P. T. M. A., łącznie z członkami Kół Mło
dzieży, opłacający regularnie z góry bieżące składki, otrzy
mują "Uranię" bezpłatnie. 

Wszyscy członkowie Towarzystwa mogą nabywać od
znakę emaliowaną w artystycznym wykonaniu, w cenie 
18 zł za sztukę, a nadto 3 zł na koszta przesyłki pocztowej. 
Należność należy przesłać z góry czekiem P. K. O. konto 
IV-6129 P. T. M. A. Fundusz Budowy Ludowego Obser- 1-
watorium. 

W Zarządzie Głównym można otrzymać nowe 

OBROTOWE MAPKI 
nieba gwiaździstego w cenie 9 zł za sztukę oraz 3 zł 
na koszta przesyłki. Szkoły zamawiające na raz ponad 
10 sztuk mapek nie ponoszą kosztów przesyłki. Mapki te 
ułatwiają rozpoznawanie gwiazdozbiorów w ciągu całego 
roku. 

Ludowe Obserwatorium Astronomiczne w Krakowie 
urządza każdego pogodnego i bezchmurnego wieczoru na 
wzgórzu wawelskim (dojście od pl. Bernardyńskiego), 
z wyłączeniem niedziel i świąt, 

POKAZY NIEBA 
na razie od godz. 18 do 21, później od godz. 17 do 20. 

Wstęp dla wszystkich członków P. T. M. A., bez względu 
na miejsce zamieszkania, b e z płat n y. Wprowadzeni 
goście opłacają datek w wysokości l zł na Fundusz Bu
dowy Ludowego Obserwatorium. 
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