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JERZY POKRZYWNICKI - Warszawa 

SPADKI METEORYTOW NA LUDZI, ZWIERZĘTA 
I BUDYNKI 

Według obliczeń niektórych autorów roczna liczba spadków 
meteorytów na Ziemię może wynosić 1000 i więcej. Nie

które z tych spadków należą do tzw. "deszczów meteorytów", 
np, spadek meteorytów: Pułtuskiego,, Sichote-Alińskiego, Ester
ville, Holbrook, Mocs, l'Aigle i innych, co oczywiście zwiększa 
prawdopodobieństwo trafienia przez spadające odłamki meteo
rytu budynku, zwierzęcia, a nawet człowieka. Chociaż prawdo
podobieństwo takie jest na razie nader nikłe, jednak będzie 
niąwątpliwie wzrastać w miarę zagęszczania się siedzib ludz
kich. Raz jeden na wiele tysięcy lat może spotkać się Ziemia 
z jądrem małej komety lub małą asteroidą, a wówcz;as efekt 
takiego spotkania może być dla pewnych okolic katastrofalny, 
jak to widzieliśmy na przykładzie spadku kosmolitu Tun-
guskiego. 

Czy znamy wypadki trafienia: lub zabicia ludzi przez me
teoryt? Na ten temat mamy tylko zapiski kronikarskie, dlo 
prawdziwości których oficjalna nauka odnosi się z dużą dozą 
krytycyzmu. Przytoczymy je jednak, mając na uwadze, że może 
nie wszystkie te doniesienia były tylko wytworem fantazji. 

W Chinach w r. 616 n. e. meteoryt miał zdruzgotać wóz: 
' i zabić dwóch ludzi. W r. 1511, podczas spadku w dniu 4 wrze
śnia deszczu meteorytów miał zginąć od uderzenia meteoru j::l
kiś duchowny w Cremonie i takiż wypadek miał zajść w r. 1654 
(czy też 1650) w odniesieniu do jakiegoś mnicha franciszkań
skiego w klasztorze Santa Maria delia Pace koło Mediolanu. 
Na tle tego wypadku uczony włoski P a o l o M ar i a T er
z a g o usiłował nawet dowieść, że aerolity pochodzą z wul
kanów księżycowych. W sierpniu 1020 r. "deszcz kamienny" 
miał zabić w Afryce wielu ludzi, a w 1620 r. na "Oceanie Po
łudniowyi:n", jak opowiadał kapitan żaglowca holenderskiego. 
Willman, bryła 4 kg, spadając na pokład jego statku zabiła 
dwóch ludzi. 

Nie brak podobnych wiadomości i w źródłach religijnych 
np. w Koranie, w Księdze Jezusa Nawina, czy w Biblii, (ks. 
Jozuego 10, w. 11) gdzie opisuje się porażenie gradem ka
miennyl!l uciekających Amorytów. Miało ich wówczas zginąć
,więcej niż od mieczy Izraelitów. 
j Znajpujemy podobne wiadomości i w nowszych czasach; 
EP· kilkanaście lat temu w jednym z krajów bałkańskich meteo
ryt ·miał trafić jakiegoś człowieka na wozie spośród gości we-
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se1nych, a w r. 1906 miał zginąć od meteorytu zbuntowany ge
nerał T. C a t i 11 i a n i s. Wersje te jednak, jak się zdaje, nie 
oparły się analizie krytycznej. Niewiadomo również skąd po
chodzi informacja o zabiciu w r. 1879 chłopa w Kansas City 
w Kalifornii, którą przytoczył F l a m m ar i o n, gdyż później
sze źródła milczą o tym fakcie. Wreszcie podczas spadku deszczu 
aerolitów Barbotan 24 lipca 1790 r., odłam meteorytu miał za
bić cielę i pastucha. Podobno niewielki odłamek meteorytu, 
który miał spaść w r. 1925 we wsi Karmanowo (ZSRR), uszko
dził bosą stopę kobiety (Dr a w er t, "Meteoritika" IV, str. 110). 

Pomińmy jednak te nie nadające się już do sprawdzenia wia
domości i przejdźmy do nowszych czasów i faktów stwierdzo
nych. Otóż w r. 1847 meteoryt żelazny Braunau (17 kg) w Cze
chach przebił dach domu i wpadł do pokoju, w którym spało 
3 dzieci, nie czyniąc im zresztą żadnej krzywdy, a tylko obsy
pując je odłamkami z sufitu. Dalej, 30 listopada 1954 r. w Sy
lacauga (USA) aerolit masy 3.86 kg spadł przez dach i sufit 
domu do pokoju. Meteoryt trafił w skrzynkę z radiem, którego 
odłamki uderzyły leżącą na kozetce kobietę wywołując u niej 
bolesne siniaki w okolicy biodrowej, na ramieniu i na ręku. 
Na temat prawa własności tego meteorytu toczyła się sprawa 
sądowa. 

Co się tyczy trafienia lub też zabicia zwierząt przez me
teoryty, to i na ten temat nie brak wiadomości. Sięgając cza
sów przedhistorycznych możemy wspomnieć o szkielecie le
niwca olbrzymiego (Megatherium) *), koło którego znaleziono 
meteoryt, który być może zabił zwierzę przy swym spadku. 
Dalej o zabiciu wielbłądzicy przez meteoryt żelazny znajdu
jemy opowieść w legendzie arabskiej Siret Antar. Podczas 
spadku meteorytu w r. 1836 w Brazylii miały zaginąć owce. 
Dr a w er t przytacza fakt zabicia w r. 1922 przez meteoryt 
świni na ulicy w jednej ze wsi okręgu tatarskiego, zabicia przy 
spadku deszczu aerolitów w Italii 4 września 1511 r., owiec 
i ryb w rzece, wreszcie zabicia 19 maja 1552 r. w Turyngii 
konia hr. Schwarzburg-Rudolfstadt. Odłamek meteorytu New 
Concord zabił w r. 1860 źrebię. Niewątpliwie podczas spadku 
kosmolitu Tunguskiego 30 czerwca 1908 r. musiało zginąć nie
mało zwierząt i ptaków. Ostatnio znany jest fakt zabicia psa 
pod miejscowością Nakhla w Egipcie dn. 28 czerwca 1911 r. 

Przejdźmy na koniec do wypadków spadku meteorów na bu
dynki. Tych jest znacznie więcej. W kronice F rod o ar d a 

*) Wymarły ssak; żył w trzeciorzędzie w Am. Płd., osiągająC' roz
miary dzisiejszego słonia . 
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znajdujemy wiadomość że w r. 944 meteoryt zapalił dom, a inny 
znów - Falais de Justice de Paris. Istnieje również wersja 
o spaleniu 25 lutego- 1841 r. przez meteoryt 3 domów w Chante
loup we Francji. TO'Warzysze C o r t e z a mieli widzieć w Cho
lula "kamień nadpowietrzny", który uszko-dził piramidę. Dalej 
w kronikach europejskich znajdujemy wiadomość, że w latach 
1304 i 1379 meteoryty "poczyniły dużo szkód", a w kronikach 
chińskich, że w r. 610 uległo zniszczeniu przez meteoryty 10 
wiosek. P l i n i u s z wspomina o spaleniu przez meteoryty 
miasta Kassandry w Małej Azji, które z tego powodu miało 
uzyskać nazwę Passyna, czyli "spalona". 

W r. 1562 meteoryt spadł na wiatrak w Niemczech, a w po
łowie siedemnastego stulecia, według P e t r u s a B o r e II u
s a, meteoryt miał zdruzgotać w Warszawie wieżę "więzienną". 
Znany jest również z literatury wypadek zburzenia, podobno 
przez meteoryt, w XVIII stuleciu wieży klasztornej w Wlirz
burgu w Bawarii. Dalej, jak podawała prasa, spadające meteo
ryty miały uszkodzić w r. 1943 w Carhumayo (Peru) wiele 
domów. Wreszcie prof. P re n d e l pisał w swoim czasie, że 
przy spadku 19. XI. 1881 r., meteorytu Grossliebenthal zra
niony został odłamkami meteorytu woźnica na pocztowej stacji. 

N a tle tych wszystkich wiadomości wypada zauważyć, że 
meteoryty nie spadają nigdy w postaci tak rozżarzonej, aby 
same przez się mogły wywołać pożar, nawet gdy spadną na 
słomę lub siano. Jesrt inną rzeczą, że niektóre pożary, które 
przypisywano meteorytom mogły powstać w ten sposób, że 
odłam przenikający w nocy do lokalu, gdzie paliło się jakieś 
źródło ognia, mógł je obalić i w ten sposób powstawał po·żar. 
Wspomniałem już wyżej, że na skutek rozrastania się ludzkości 
i obejmowania większej powierzchni budynkami, spadki me
teorytów na te ostatnie będą coraz częstsze. Nie należy również 
całkowicie lekceważyć niebezpieczeństwa trafienia przez me
teoryt saJmolotu. Wiemy, że tysiące tych pojazdów krąży dzień 
i noc w naszej atmosferze. Są pomiędzy nimi i olbrzymy 
o znacznej powierzchni. Pr~-ypominam wypadek z r. 1957 
pęknięcia z niewyjaśnionego powodu szyby w samolocie Super 
Constellation nad terytorium Iraku, na skutek którego siedzący 
przy oknie pasażer został wyrzucony w przestrzeń i poniósł 
śmierć*) . Czytaliśmy również niedawno o wypadku zaginięcia 
na Atlantyku ogromnego samolotu lub też o niespodziewanych 
wybuchach na samolotach paliwa, kończących się katastrofami. 

*) ~życie Warszawy", Nr 106 z dnia 5 i 6 maja 1957 r . 



Spadki mP.teorytów na budynki 

l Na>.wa me:eory-:-1 Data spadku 
_ l kr"j, gdz:e spadł 

Tobolsk (ZSRR) 1684 r. 

Barbotan 24. VII. 1790 r. 
(Francja) 

Benares (Indie) 19. XII. 1798 r. 
Massing (Bawar.) 13. XII. 1803 r. 
Braunau (Cze- 14. VII. 1847 r. 

chosłowacja) 

Ausson 9. XII. 1857 r. 
(Francja) 

Fillistter 8. VIII. 1863 r 
(Estonia) 

Pułtusk 30. I. 1868 r. 
(Polska) 

Zabrodzie 22. IX. 1893 r. 
(Białoruś) 

Teleuckoje Ozie re 22. VI. 1904 r . 
(ZSRR) 

Kilbourn (USA) 16. VI. 1911 r . 

Baxter (USA) 

Beyrout (Syria) 
Karmanowo 

(ZSRR) 

Kururn i 
(Japonia) 

Jurtuk (ZSRR) 

Benld (USA) 

Pantar (Filipiny) 

Ku nasz ak 
(ZSRR) 

18. I. 1916 r. 

31. XII. 1921 r. 
VI. 1925 r . 

27. V. 1930 r. 

2. IV. 1936 r. 

29. IX. 1938 r. 

16. VI. 1938 r. 

11. VI. 1949 r. 

Beddgelert 21. IX. 1949 r. 
(Anglia) 

Madhipura 23. V. 1950 r. 
(Indie) 

Sylacauga (USA) 30. XI. .1954 r. 

Rodzaj 
meteorytu 

kamienny 

żelazny 

kamienny 

kamienny 

Masa w kg 
Opis uszkodzeń 

i trafie1\ 
- --- ---------

Przebił kopułę 
drewnianej cerkwi 
św. Mikołaja l npadł 
do jej wnętrza. 

deszcz Brak bliższych 

meteorytów danych. 

0,85 Przebił dach chaty. 

1,6 
17,08 

9 41 

7,5 

deszcz 
metE'orytów 

3 

deszcz 
meteorytów 

0,772 

0,611 

1,1 
nieduży? 

0,008 
0,046 
2 

1,7705 

Spadł na budynek. 
Przebił gontowy 
dach i sufit budyn
ku i obsypał od
łamkami z sufitu 
troje dzieci. 
Jeden z odłamków 
przebił słomiany 
dach, łamiąc dvya 
drągi, podtrzymu
jące krokwie 1 u
grzązł na poddaszu. 
Przebił dach i sufit 
szopy. 
Wiele odłamków 
spadło na dachy 
wiosek. 
Przebił dach gon
towy domu. 
Drobne odłamki 
spadły na dach. 

Przebił dach szo~y 
do podłogi wbll!l
jąc się w deski. 

Przebił dach i za
trzymał się na pod
daszu. 
Przebił dach chaty_. 

Przebił dach sło
mianego przeddasz-
ku chaty. • 
Spadły na dach i od
skoczyły. 

Przebił dachówkę 
domu i zatrzymał 
się na poddaszu. 
Przebił dach gara
żu, dach samqcho
du i poduszkę s~
dzenia. 

kamienny deszcz 
meteorytów 

Drobniutkie od
łamki spadły tysij\
cami na dachy. 
Przebił dach z pa
py suszarni zboża, 
czyniąc szramy {la 
krokwiach. 

kamienny 

0,2 

0,794.05 

średnicy 
ok. 3 cali 

3,86 

Spadł przez dach 
hotelu. 

Przebił dach szopy 

Przebil dach l sufi~ ł 
domu. 
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. Jak widzimy z niektórych pozycji załączonej tablicy, siła pe
netracji odłamków nawet stosunkowo nie dużej masy bywa 
czasami bard~o znaczna. 

Oczywiście prawdopodobieństwo trafień samolotów przez 
odłam meteorytu jest bardzo niewielkie, jednak niebezpieczeń
stwo tych trafień istnieje w rzeczywistości i ustrzec się przed 
nim niestety niepodobna. 

Uwaga: Niektórych wiadomości, podanych w tekście, nie przyta
czam w tablicy z braku bliższych danych . 

. ANDRZEJ WROBLEWSKI - Warszawa 

NIEWIDZIALNE PIERŚCIENIE 

Czy pamiętacie film "Zemsta kosmosu". W tej sugestywnej 
telewizji pierwszego rekonesansu człowieka w przestrzeń 

kosmiczną człowiek wraca z wyprawy przybity i pokonany, 
spotkanie z Nieznanym przypłacił życiem. Twórcy filmu nie
wiele pomylili się w wyobrażeniach niebezpieczeństw podróży 
pozaziemskich. Niebezpieczeństwa takie istnieją a jedno z nich, 
chyba n<l'jpoważniejsze, wykryto dopiero w roku ubiegłym. 
O tym właśnie będziemy mówić w artykule. 

Ale twórcy wspomnianego filmu popełnili poważny błąd -
to zresztą umożliwiło im wyreżyserowanie dramatu - wysy
łając w przestrzeń człowieka nieprzygotowanego. W rzeczywi
stości jest przecież zupełnie inaczej. Drogę w Kosmos torują 
sztuczne satelity i rakiety księżycowe, które w najbliższej 
przyszłości uniosą zwierzęta doświadczalne. Wyniki przepro
wadzanych badań posłużą do opracowania odpowiednich środ
ków ochrony, co pozwoli człowiekowi, gdy po raz pierwszy 
poleci w przestrzeń - czuć się zupełnie bezpiecznym. 

* 
Najciekawszym, jak dotąd, i najmniej oczekiwanym wyni

kiem badań wykonanych w ramach Międzynarodowego Roku 
Geofizycznego jest odkrycie wokół naszej planety dwóch opa
sujących ją stref promieniowania wysokiej energii. Zanim opi
szemy naturę, własność i pochodzenie tych stref, warto choć 
w skrócie przypomnieć historię, tego tak doniosłego dla planów 
astronautyki odkrycia. 

Odkrycie stref promieniowania wokół Ziemi jest zasługą 
grupy amerykańskich badaczy promieniowania kosmicznego, 
kierowanej przez J a m e s a V a n A l l e n a. Fizycy z tej 
grupy już od kilku lat badali prz;y użyciu rakiet geofizycznych 
promieniowanie kosmiczne i jego związek z zorzami polarnymi. 

· Zamierzone wystrzelenie sztucznych satelitów Ziemi otwierało 
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możliwości rozszerzenia zakresu badań na znacznie większe 
obszary atmosfery. Wobec niepowodzeń jakimi kończyły się 
próby wystrzelenia satelity Vanguard, zdecydowano umieścić 
mierniki promieniowania kosmicznego w satelicie Explorer; zo
stał on pomyślnie wprowadzony na orbitę w dniu l II 1958 r. 

Wyniki wskazań przyrządów przekazywane na Ziemię wpra
wiły początkowo fizyków w zdumienie. Okazało się mianowi
cie, że liczba impulsów w licznikach rejestrujących cząstki 
promieniowania kosmicznego wzrastała wyraźnie ze wzrostem 
wysokości, ale potem nagle spadała do zera. Przyrządy Explo
rera III, wystrzelonego w marcu, potwierdziły to zjawisko, nie 
było więc mowy o jakimś uszkodzeniu aparatury. Przypomniano 
sobie wówczas o dobrze znanym fizykom fakcie, że zbyt duża 
liczba impulsów "zatyka" licznik, który przestaje pracować. 
Milknięcie liczników oznaczało więc w rzeczywistości na
potkanie strefy bardzo dużego natężenia promieniowania. 

Orbity dwóch pierwszych Explorerów tworzyły z równikiem 
kąt zaledwie około 33°, toteż badania ograniczały się do sto
sunkowo wąskiego pasa przestrzeni. Niebawem zakres badań 
rozszerzył się znacznie, gdy wystrzelono Sputnika III (nachy
lenie orbity do równika 65°) i Explorera IV (50°) z udoskona
lonymi przyrządami. Stało się oczywiste, że strefa dużego na
tężenia promieniowania rozciąga się w przestrzeni dość dlłleko, 
bowiem natężenie rejestrowanego promieniowania wciąż wzra
stało z wysokością. 

11 października 1958 r. wystartowała pierwsza rakieta księ
życowa Pionier I. Cel nie został osiągnięty - rakieta po osiąg
nięciu wysokości 113 000 km zawróciła ku Ziemi i spłonęła 
w atmosferze - ale umieszczone w jej wnętrzu liczniki sygna
lizowały, że strefa promieniowania rozciąga się na odległość 
wielu tysięcy km. Wystrzelony w grudniu Pionier III również 
nie osiągnął celu, ale tym razem uzyskano niezwykle dokładne 
i szczegółowe informacje o natężeniu promieniowania w prze
strzeni aż do odległości 102 000 km od Ziemi. Przekonano się 
wówczas, że Ziemię otacza nie jedna ale dwie strefy promie
niowania. Jeszcze pełniejsze dane o naturze i rozmiarach stref 
uzyskano z lotu sztucznych planetoid Łunnika I i Pioniera IV. 

Przyczynę istnienia wokół Ziemi stref wzmożonego promie
niowania rozszyfrowano już w pierwszym okresie badań -
"winnym" okazało się tu pole magnetyczne Ziemi. Jeszcze przed 
pierwszą wojną światową fizyk norweski C a r l S t 6 r m er 
w swych pracach zwrócił uwagę na fakt, że pole magnetyczne 
Ziemi może być dla cząstek naładowanych swego rodzaj u "pu
łapką" - znajdująca się w tym polu cząstka np. proton czy 
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elektron, jest zmuszana do zakreślania ściśle określonej orbity 
i pozostawania w ściśle .określonym obszarze. 

Wyjaśnijmy to zjawisko nieoo dokładniej. Weźmy najpierw 
pod uwagę pole magnetyczne jednorodne, tzn. takie, w którym 
linie sił są do siebie równoległe. Ruch cząstki naładowanej 
w takim polu jest wypadkową dwóch ruchów: ruchu po okręgu 
w płaszczyźnie prostopadłej do linii sił pola i ruchu postępo
wego wzdłuż linii sił. Torem cząstki jest więc w takim wy
padku linia śrubowa. 

W niejednorodnym polu magnetycznym linie sił nie są do 
siebie równoległe. Gdy poruszająca się cząstka przechodzi do 
obszaru silniejszego pola (większej gęstości linii) skręty jej 
śrubowego toru stają się ooraz gęstsze a ich promień - coraz 
mniejszy. W pewnym momencie następuje "odbicie": cząstka 
zmienia kierunek ruchu na przeciwny i po rozluźniającym się 
torze śruborwym wraca do .obszaru rozrzedzających się lilnii sił 
pola . 

Rys. l. 

Pole magnetyczne Ziemi jest wła·śnie polem niejednoroo
nym: jego linie , sił zbiegają się przy biegunach magnetycznych. 
Wyobraźmy sobie naładowaną cząstkę poruszającą się po torze 
śrubowym wzdłuż linii sił pola ziemskiego (rys. 1). Biegnąc 
z okolic równika ku biegunowi północnemu· cząstka - zgodnie 
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z kierunld.em linii sił - zniża się coraz bardziej a skręty jej 
toru stają się coraz gęstsze. Na pewnej wysokości następuje 
odbicie, cząstka wraca ku równikowi, przekracza go, kieruje 
się ku przeciwległemu biegunowi, ale tu znów następuje odbi
cie i historia się powtarza od początku (rys. 2). Rozważana 
przez nas cząstka może w ten sposób pozostawać dość długo. 
uwięziona .w niewidocznej pułapce linii sił pola magnetycznego, 
dopóki zderzenie z inną cząstką nie wytrąci jej z tej dziwacznej 
orbity. 

Rys. 2. 

Obszary wzmożonego promieniowania odkryte w pobliżu 
Ziemi są więc właśnie wielkimi zbiornikami cząstek nałado
wanych, uwięzionych w magnetycznej pułapce. Glob nasz ota
czają dwie takie strefy. Ukształtowanie ich zależy oczywiście 
od współrzędnych geomagnetycznych a nie geograficznych 
Strefa wewnętrzna rozciąga się tylko nad obszarami równiko
wymi; maksimum natężenia promieniowania występuje w niej 
na wysokości około 3000 km nad powierzchnią Ziemi. Strefa 
~wnętrzna jest dużo rozleglejsza, sięga prawie do 60 000 lrm 
a maksimum natężenia promieniowania przypada w niej na 
wysokości około 25 000 km. 

Ukształtowanie okołoziemskich pierśclerui promieniiQIWania 
pokazane jest schematycznie w przekroju na rys. 3, stanowią
cym opracowanie przez Van Allena danych uzyskanych z lotu 
Explorerów i Pionierów. Kontury obszarów o jednakowym 
natężeniu promieniowania są oznaczone przez linie (wskazujące 
ilość impulsów na sekundę) - podobnie jak poziomnice na 
mapach łączą miejsca o jednakowym wzniesieniu. Odległość 
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Ryc. 3. 

od Ziemi wyrażona jest w promieniach globu. W środku obu 
obszarów najsilniejszego promieniowania liczniki Pioniera III 
rejestrowały w każdej sekundzie 25 000 cząstek, co odpowiada 
natężeniu cząstek 40 000 na sek. na cm2

• Obie strefy mają 
jednak naturę odmienną i przypuszczalnie różne pochodzenie. 

Pierścień wewnętrzny zawiera bardzo dużo energetycznych 
protonów a mniej elektronów, które szybciej są z niego wy
trącane. W e dług najbardziej rozpowszechnionego poglądu, któ
rego autorami są N. Christofilos i S. N. Wiernow, 
cząstki tworzące pierścień wewnętrzny pochodzą z rozpadu 
promieniotwórczego neutronów. Cząstki promieniowania ko
smicznego wpadające do naszej atmosfery zderzają się z ją
drami atomów gazów atmosferycznych powodując ich mzbicie. 
Wyrzucone w takich oddziaływaniach neutrony rozpadając 1) 

się uzupełniają zapas cząstek w pułapce. Szybkość tego uzupeł
niania jest niewielka, według Singera w danym cm3 "wstrzy
kiwana" jest l cząstka na 300 000 lat. Czas "życia" cząstki na 
orbicie jest jednak tak długi, że gęstość cząstek może dojść 
do 100 na m3. 

Zewnętrzny pierścień Van Allena 2) składa się przeważnie 
z elektronów, natomiast protonów jest w nim niewiele. Pier
ścień ten tworzą prawdopodobnie cząstki pochodzące wprost 
ze strumieni wyrzucanych przez SŁońce. Świadczy o tym 

1) Neutron jest cząstką nietrwałą, po kilku czy kilkunastu mlnu
tach rozpada się na proton, elektron i neutrino. 

2) Niektórzy uczeni prcponują także dla omawianego zjawiska 
nazwy: ziemskie promieniowanie korpuskularne lub korona Ziemi. 
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znaczna zmienność natężenia i struktury tej strefy, stwierdzona 
przez loty Pionierów, Łunników i Explorera VI, i jej zaJeżność 
od procesów na Słońcu. Według zdania niektórych, za kilka lat, 
gdy nastąpi minimum aktywności słonecznej, pierścień zew
nqtrzny zniknie zupełnie. 

Warto też wspomnieć o ciekawym eksperymencie, znanym. 
pod nazwą projektu Argus. W sierpniu i wrześniu 1958 r. wy
strzelono trzykrotnie nad południowym Atlantykiem rakiety 
z bombami atomowymi, których eksplozje następowały na wy
sokości około 450 km. Cząstki wyrzucone podczas eksplozji 
zostały uwięzione w polu magnetycznym Ziemi i otoczyły naszą 
planetę nowym pierścieniem. Pierścień ten wykryły i badały 
przyrządy krążącego wówczas Explorera IV. W ten sposób 
uzyskano prz~lronywujący dowód słuszności domysłów o po
chodzeniu pierścieni Van Allena. 

Pierścienie Ziemi stanowią poważną przeszkodę dla przy
szłych lotów kosmicznych. Pomiary natężenia promieniowania 
w pierścieniach wskazują, że przewyższa ono wielokrotnie 
dawkę dopuszczalną dla organizmu ludzkiego. Przyjmuje się, 
że człowiek może bez szkody dla zdrowia przyjąć dawkę pro
mieniowania wynoszącą 0,3 rentgena na tydzień; podczas lotu 
Pioniera III przyrządy rejestro-wały kilka do kilkudziesięciu 
rentgenów na godzinę. 

W tej chwili wydaje się, że najlepszym wyjściem z sytuacji 
byłoby ustawienie wyrzutni rakiet w okolicach podbieguno
wych. Rakiety startujące z tych baz mogłyby ominąć najbar
dziej gęste części pierścieni promieniowania. Wyjście najpro
stsze, jakim jest zastosowanie odpowiednio grubych osłon me
talowych, nie jest chyba realne ze względów technicznych, wy
maga bowiem bardzo znacznego zwiększenia masy rakiety. Zu
pełnie fantastyczny projekt wysunął Singer, który proponuje 
zbudowanie i wyrzucenie olbrzymich sztucznych sa:telitów -
"mioteł kosmicznych" , które krążąc dokoła Ziemi oczyściłyby 
pewne "wolne" tory. Tory takie pozostawałyby dość długo bez
pieczne ze względu na dużą stabilność orbit w pułapkach ma
gnetycznych i małą szybkość "wstrzykiwania" nowych cząstek. 

Na tym jednak nie koniec. Jeśli nawet uda się astronautom 
opuścić bezpiecznie Ziemię, to mogą przecież napotkać pier
ścienie promieniowania wokół innych planet. Cóż na ten temat 
można ob ecnie powiedzieć? 

Lot "Łunnika II" wykazał, że Księżyc nie ma dostrzegal
nego pola magnetycznego i pierścieni uwięzionych cząstek. Ten 
brak pola magnetycznego zdaje się wskazywać, że wnętrze na
szego satelity nie jest już płynne, ale wygasłe i stwardniałe, 
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o ile oczywiście słuszna jest teoria, bardzo dziś popularna:, we~ 
dług której pole magnetyczne Ziemi jest wywołane przez prze
mieszczenia ma:s w jej płynnym wnętrzu, odgrywającym rolę 
gigantycznego dynama. Wnioskując dalej można się spodzie
wać, że również małe pla:nety (Merkury, Mars), które podobnie 
.jak Księżyc powinny mieć już wnętrze wygasłe, nie posiadają 
silnego pola magnetycznego i pierścieni Van Allen a. Można 
więc mieć nadzieję, że lądowanie na Marsie nie będzie na:str~ 
czać z tego powodu żadnych trudności. 

Jeśli chodzi o pozostałe planety, to n:ie mamy oczywiście 
dotąd żadnych bezpośrednich danych o ich polach magnetycz
nych i pierścieniach promieniowania. Pewne dane pośrednie 
wskazują jednak na istnienie takich pierścieni wokół Wenus 
i Jowisza. 

W r. 1955 J. H o u t g a s t (patrz "Urania", 1956, str. 336) 
zbadał związek zjawisk geomagnetycznych z położeniami Wenus 
w stosunku do Ziemi i Słońca. Jeśliby Wenus miała pole ma
gnetyczne, to wywierało by ono wpływ na ruch cząstek wy
rzucanych przez obszary aktywne Słońca (jak wiadomo, zja
wiska geomagnetyczne są związane z aktywnością słoneczną), 
szczególnie w okresach bliskich koniunkcji dolnej, gdy Wenus 
znajduje się pomiędzy Słońcem a Ziemią. Houtgast stwierdził 
rzeczywiście istnienie pewnego związku między wspomnianymi 
zjawiskami i obliczył na tej podstawie, że pole magnetyczne 
Wenus jest mniej więcej 5 razy silniejsze od ziemskiego. Można 
się więc spodziewać, ·że i pierścienie promieniowania wokół 
Wenus są odpowiednio gęstsze i rozleglejsze. 

Niedawno też wykryto bardzo silne promieniowanie radiowe 
Jowisza na fali o długości 22 cm. N a tężenie tego promieniowa
nia: jest tak duże, że gdyby przyjąć, że jest to promieniowanie 
termiczne, trzeba by założyć, że temperatura Jowisza wynosi 
aooo·. z nowszych pomiarów na fali 33 cm wynikałaby tem
peratura jeszcze wyższa, około 10000·. Wiemy jednak, że Jo~ 
wisz jest planetą dużo zimniejszą. Odkrywoa: tego zjawiska, 
F. D. Dr ak e sądzi więc, że obserwujemy w tym wypadku 
tzw. promieniowanie synchrotronowe, jakie jest wysyłane przez 
cząstki uwięzione w magnetycznej pułapce. Ze wstępnych obli
czeń wynika, że natężenie promieniowania w jowiszowych 
pierścieniach Van Allena jest około 100 razy większe od natę
żenia w pierścieniach ziemskich. Nieprędko więc pojazdy 
z ludźmi zbliżą się do tej olbrzymiej planety. 

Przezwyciężenie tej nowej przeszkody na drodze do eksplo
racji Kosmosu będzie chyba tylko kwestią czasu, choć trudno 
przewidzieć jak prędlro to nastąpi. 
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KRONIKA 

TrzydzieśCi sztucznych satelitów Ziemi 

Umieszczony na orbicie w dniu 20 XI 1959 r. sztuczny satelita Di
acoverer •VIII jest trzydziestym z kolei sztucznym ciałem okrążającym 
Ziemię. Odstrzałów satelitów było wprawdzie mniej, ale należy pa
miętać, że przy niektórych odstrzałach utworzono od razu kilka sate
litów, bowiem na orbitę okołoziemską został wprowadwny także ostatni 
człon rakiety nośnej lub nawet części osłony satelity. 

Wyliczymy kolejno dotychczasowe satelity Ziemi, ograniczając się 
do tych, które były obserwowane przez stacje obserwacyjne i otrzymały 
oznaczenia astronomiczne (podane w nawiasach). 

Rok 1957 przyniósł Ziemi 5 satelitów . Były to: Sputnik I (1957 n2), 

jego rakieta (1957 n 1) i osłona dziobowa (1957 n3) oraz Sputnik II (1957 ~ 1) 
i jego osłona dziobowa (1957 B2). Sputnik II, jak wiadomo, nie odłączył 
się od ostatniego członu rakiety. 

W roku 1958 uruchomiono już 11 satelitów. Oto one: Explorer I 
(1958 n), Vanguard I (1958 B2) i jego rakieta (1958 B,), Explorer III 
(1958 -y), Sputnik III (1958 112), jego rakieta (1958 11 1), osłona dziobowa 
(1958 113 ) i dwie części osłony bocznej (1958 114 i 1958 35) Explorer IV 
(1958 E), Atlas (1958 t>. Rekordowy był tu zatem start Sputnika III, 
kiedy utworzono aż 5 nowych satelitów Ziemi. 

A oto satelity roku 1959 (również w kolejności startu): Vanguard II 
(1959 n 1) i jego rakieta (1959 n 2), Discoverer I (1959 B>, Discoverer II 
(1959 -y), Explorer •VI (1959112) i jego rakieta (1959 11 1), Discoverer V 
(1959 E), Discoverer VI (1959 t>, Vanguard III (1959 n), Sputnik IV = Łun
nik III (1959 0 1) i jego rakieta (1959 0J, Explorer VII (1959 L), Disco
verer VII (1959 y,), Discoverer VIII (1959 /..). Dotychczas (10 XII) było 
ich 14. . 

Satelitów mogłoby być jeszcze więcej, gdyby np. oddzielały się od 
swych rakiet wszystkie Discoverery i Explorery. Część sztucznych sa
telitów Ziemi uległa już zniszczeniu, ale jeszcze 15 obiega na pewno 
Ziemię. Są to: Explorer I, Vanguard I i jego rakieta, Sputnik III, 
Explorer IV, Vanguard II i jego rakieta, Explorer VI i jego rakieta, 
Vanguard III, Sputnik IV = Łunnik III i jego rakieta, Explorer VII, 
Discoverer VII i Discoverer VIII. 

A jakiż to bałagan będzie za lat kilka. 
A. WróbLewski 

W 100 minut obieg 

Gwiazda południowego nieba VV Puppis figuruje w katalogach jako 
rzmienna typu RR Lyrae (?) o amplitudzie blasku od 13m.2 do 17m.o, 
o okresie Oti.0697 ... tj. 100 minut. Nowsze badania przeprowadzone przez 
G. H. H er b i g a za pomocą teleskopu o średnicy 90 cm przy użyciu 
spektrografu, wykazały, że mamy tu do czynienia nie z gwiazdą typu 
RR Lyrae, lecz z gwiazdą zaćmieniową o najkrótszym, jaki znamy, 
obiegu orbitalnym. (Dotychczas za taki obiekt uchodziła DQ Herculis = 
= Nova Herculis 1934) o obiegu składników w okresie 4g39m. Na mimo
śród orbit tego osobliwego zespo'u dwóch słońc otrzymał Herbig 0.09, 
a na prędkość orbitalną mniejszego składnika wokół wspólnego śrcdka 
masy - 437 kmjsek. 
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Sprawa jest o tyle skomplikowana, że jasność ·VV Puppis ulega po
nadto znacznym i to dość szybkim wahaniom. Można je wyjaśnić w ten 
sposób, że gwiazda większa, jaśniejsza, przesłaniana co 100 minut przez 
mniejszego "ciemnego" towarzysza, posiada na swej powierzchni "gorącą 
plamę" o dużej jasności. Ona to, na skutek wirowania gwiazdy dokoła 
osi powoduje zmianę jasności ogólnej układu w okresie 18 dni. W ten 
też sposób można wytłumaczyć jeszcze jedną osobliwość, jaką wykazują 
zaćmienia. Tak zwane "płaskie d'no" odpowiadające w gwiazdach za
ćmieniowych zaćmieniu całkowitemu, trwa tu aż 50 minut, a więc po
łowę okresu obiegu. Problem ten, tak skomplikowany, wymaga dal
szych studiów. 

J. Gadomski 
(Wg Sky and Telescope, XVIII, str. 493, 1959) 

Badania Wenus 
Czechosłowacki astronom F. L i n k podjął próbę zbadania następu

jących faktów dotyczących tej planety: 
l) Czy na Wenus jest woda? W tym celu wykonał wraz z L. N e u

z i l e m badania koloru światła odbijanego przez obłoki Wenus. Użył 
w tym celu skonstruowanego przez siebie specjalnego fotometru, który 
został ustawiony na szczycie Łomnicy w Tatrach. Okazało się, że świa
tło to jest bardziej żółte niż śwatło Słońca, co świadczy, że nie są to 
obłoki z kropelek wody, gdyż wtedy światło to byłoby bielsze. 

2) Jakie jest ciśnienie atmosfery Wenus? W tym celu Link prze
analizował obserwacje przejść Wenus przez tarczę Słońca w 1761, 1769, 
1874 i 1882 r. (W 1761 r. zjawisko to obserwował między innymi Ł o
m o n o s o w) i w wyniku wykazał, że gęstość atmosfery Wenus ponad 
warstwą obłoków wynosi najwyżej 1/to część gęstości atmosfery przy 
powierzchni Ziemi. (Przy niewidocznej powierzchni Wenus ciśnienie 
jest oczywiście większe). 

3) Jaki jest okres obrotu Wenus wokół osi? Z analizy zjawisk optycz
nych obserwowanych w czasie tych przejść doszedł Link do wniosku, 
że na Wenus istnieją dwie strefy zimne i strefa gorąca, co świadczy 
o tym, że okres obrotu jest szybszy niż okres obiegu wokół Słońca. 

(tłiSe Hvezd, nr 9, str. 176, 1959 r.) A. Marks 

Temperatura skorupy ziemskiej 
O temperaturze skorupy ziemskiej na różnych głQbokościach możemy 

wnosić na podstawie pomiarów tzw. stopnia geotermicznego. Stopień 
geotermiczny podaje tę ilość metrów, poprzez które należy się wwiercić 
w głąb ziemi, by temperatura wzrosła o 1° Celsjusza. Dla Europy 
otrzymano średnią wartość 33 m/l°C, dla Ameryki północnej 41 m/1 'C. 
Dotychczas sięgnięto jednak niezbyt głęboko. W r. 1949 najgłebszym 
odwiertłem był otwór Sublette County (USA) o głębokości 6255 m. 
Jest to niezbyt wiele, bo 12% grubości skorupy ziemskiej. którą 
ocenia się na 50 km, więc tylko na 0.1% promienia globu. Poniżej naj
głębszych wwierceń możemy sięgnąć za pomocą rachunku opartego na 
eksperymentach laboratoryjnych. 

Tą drogą poszli A. M. Stron g i F. P. B u n d y, posługując się prasą 
hydrauliczną używaną do wytwarzania sztucznych diamentów. Dokonali 
oni pomiarów temperatury topliwości żelaza, sięgając do ciśnień ponad 
10.000 atmosfer, Na podstawie ekstrapolacji doszli do wniosku, że żelazo 
pojawia się wewnątrz Ziemi w stanie płynnym dopiero na głębokości 
2900 km, gdzie panuje ciśnienie 1,5 miliona atmosfer. Na głębokości 
1'!00 km ciśnienie to jest dwa razy większe. 
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Badacze oceniają temperaturę najniższej warstwy skorupy ziemsk iej 
na 23oo•, a nieco głębiej położonego początku płynnego wnętrza - na 
'26oo•. 

Warto przy sposobności nadmienić, że ilość ciepła doprowadzana 
z wnętrza Ziemi na jej powierzchnię jest bardzo mała. Według obliczeń 
Kelvina ilość ta jest tak nikła, że w ciągu roku mogłaby stopić warstwę 
lodu o grubości zaledwie 7 mm. Dobrą ilustracją takiego stanu rzeczy 
są tundry północnej Syberii, zamarznięte stale do znacznej głębokości. 
.Jedynie w czasie długich dni lata polarnego grunt odmarza tam na nie
wielką głębokość pod wpływem skośnych promieni słonecznych, umożli
wiając skromną wegetację. Tak więc Ziemia "żywi się" niemal wyłącznie 
energią słoneczną, którą otrzymuje ustawicznie w postaci promienio
wania elektromagnetycznego. 

(Sky and Telescope, XVIII, str. 501) J. Gadomski 

Smiała hipoteza meteorytowego poeb odzen ia k anadyjskich zatok 
Badacze kanadyjscy P. L. Willmore i A. E. Scheidegger 

{B e a l s: N atu re, Febr. 22, 1958, str. 559) zwrócili uwagę na uderzającą 
regularność luków fragmentów dwóch zatok z obu stron półwyspu 
Labrador. Chodzi o południowo-wschodnią część zatoki Hudsona, w któ
rej centrum znajdują się Wyspy Belchera oraz o poludniową część za
toki św. Wawrzyńca z Wyspami Księcia Edwarda. W wypadku pierwszej 
zatoki otaczającej Belcher Islands, przedłużenie łuku wybrzeża (Ontario 
i Quebec) daje dokładne kolo o średtnicy 400 km (patrz mapka). Ana-
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logicznie jest w ·drugim wypadku, gdzie wybrzeża Nowego Brunszwiku 
i Nowej Szkocji tworzą prawie regularny łuk, około 60Dfo obwodu koła 
o średnicy 300 km. 

, Byłyby to gigantycznych rozmiarów kratery przy czym jeden z nich 
(fragment zatoki Hudsona) - utworzony w skałach krystalicznych 
prekambru złożonych z granitów, gnejsów a drugi (zatMa 
Sw. Wawrzyńca od strony Nowego Brunszwiku i Nowej Szkocji) -
w skałach paleozoicznych kambro-syluru, dewonu, karbonu oraz permu 
(Wyspy Księcia Edwarda). Utwory paleozoiku wybrzeży Nowego Brun
szwiku i Nowej Szkocji to piaskowce, iły, zlepieńce i wapienie często 
zmetamorfizowane. Formy te następnie zalane zostały przez morze. 
Rozmiary ich wskazywałyby na uderzenie brył typu dużych planetoid
średnice utworzonych w ten sposób kraterów przewyższałyby największe 
średnice kraterów Księżyca, takich jak Bailly - 295 km, Clavius -
230 km itp. (jakkolwiek geneza kraterów księżyC<lwych w większości 
prawdopodobnie jest wulkaniczna). 

Kształt brz'egów obu fragmentów zatok musi mieć jakąś przyczynę, 
problematyczne jest jednakże sugerowanie jedynie hipotezy meteory
towej. Również dobrze można posądzać tu działalność prądów morskich, 
zatokowych, niszczących i podmywających koliste wybrzeża. 

Istotnie, okrągły kształt brzegów zatok jest mocno podejrzany, bio
rąc pod uwagę budowę geologiczną obszaru - twarde skały prekam
bru i paleozoiku. Mimo tego jest to na razie tylko bardzo śmiała h ipo
teza, której argumenty są jeszcze niedostateczne. Jak dalece hipoteza 
ta jest prawdopobodna mogą rozstrzygnąć tylko długie i żmudne ba
dania szczegółowe. 

Bohdan Szczepkawski 

OBSERWACJE 

Obserwacje czt:ściowego zaćmienia Słońca wykonane 
w dniu 2 października 1959 r. w Józefosławiu k. WarszaWy 

W dniu 2 października 1959 r. na terenie stacji obserwacyjnej Katedry 
As.tronomii Praktycznej l"olitechniki Warszawskiej w Józefosławiu wy
konałem 79 zdjęć częściowego zaćmienia Słońca posługując się jako 
obiektywem kamery wizualnym apochromatem (typ "A") firmy Carl 
Zeiss o średnicy 110 mm i odległości ogniskowej 194 cm . Przed ogn~
skiem obiektywu w bieg promieni wstawione były dwa płaskorówno·· 
ległe filtry: neutralny, oraz zielony o maksimum przepuszczalności około 
538 mi-L. Kamerą była lustrzanka "Practica", której wężyk kontaktowy 
w momencie wykonywania zdjęcia przesyłał sygnał na taśmę chrono
grafu; na taśmie tej rejestrowane były również sygnały zegara waha
dłowego firmy Riefler. Chód tego zegara porównywany jest, jeśli chodzi 
o ułamki sekund, z chodem zegarów kwarcowych w Głównym Urzędzie 
Miar w Warszawie, zaś dla ustalenia poprawki rzędu sekund bezpo
średnio po zaćmieniu odebrano na taśmę chronografu sygnały radiowe 
służby czasu DIZ (Nauen). Chronograf obsługiwany był przez kierow
nika Pracowni Czasu GUM mgr L u d w i k a Z a j d l e r a, który na
stępnie wyznaczy momenty poszczególnych zdjęć. Błąd wyznaczenia 
tychże momentów nie przekroczy prawdopodobnte 0,01 ...;- 0,02 sekundy 
czasu. 

·Momenty obu kontaktów zaćmienia obliczył mgr G. S i t ar ski. 
Zjęcia wykonane zostały na błonach 24 X 36 mm Isopan FF o czu-
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łości 10° DIN; jakość negatywów określić można jako co najmniej do
brą. Próbne ich pomiary pozwoliły określić wstępnie wartość kątową 
l milimetra jako równą ok. 106,4 sekund łuku (na negatywach zcljęć
z Sejn l milimetr odpowiadał 94,07, 94,86 względnie 95,25 sekund łuku)> 
i należy przypuszczać, że dokładność pomiarów nie będzie mniejsza niż· 
w wypadku negatywów uzyskanych w Sejnach, gdzie błąd średni po
szczególnych pomiarów cięciw wynosił przeciętnie 0,93 sekund łuku, zaś . 
w wypadku pomiarów średnic tarczy Słońca wahał się w granicach 
0,17 -;- 0,26 sekund łuku. Raczej nawet spodziewać się można z pewnych 
względów dokładności większej. 

Podobnie jak w wypadku obserwacji całkowitego zaćmienia Słońca 
w Sejnach w dniu 30 czerwca 1954 (Urania XXV, Nr 9, 1954 oraz Circu
laire d'Union Astronomique Internationale, No 1486, 1955) obserwaC'ie 
w Józefosławiu wykonane zostały dla zebrania materiału, którego opra
cowanie pozwala na ustalenie poprawki efemerydy Księżyca. Ogólni~ 
biorąc, zaćmienia częściowe są pod tym względem o wiele mniej ko
rzystne od zaćmień całkowitych i dlatego tych pierwszych na ogół w ty:m 
celu nie obserwuje się. 

Omawiane obserwacje zostały jednak zorganizowane dla zebrania 
materialu do potwierdzenia pewnych koncepcji natury teoretycznej, na
wiązujących do opracowanego już materiału z Sejn. 

Antoni Piaskowski - PTMA Warszawa 

Częściowe zaćmienie Słońca 

Wykonanie dnia 2. X. 59 r •. 
w Ludowym Obserwatorium 
Astronomicznym w Gdańsku~ 
Oliwie obserwacje zaćmienia 
Słońca dały następujące wy
niki: Pierwsze zetknięcie tar
czy Księżyca ze Słońcem: 
llh42ffil6S ± 2S u. T. p~ 250°. 
Koniec zaćmienia: 13hoom22s ± 
± ls U. T. P. ~ 170°. 

Poza ustaleniem momeniów 
pierwszego i drugiego kontak
tu, fotografowano zjawisko 
czterokrotnie w następujących 
momentach: 1lh53m27s UT, 
12h3m55s UT, 12h24m24s UT, 
12h27m34s UT. Używano do te
go refraktora o średnicy 8()
mm, F = 1500 mm. Fotografo
wano przez okular polaryza
cyjny z czasem naświetlania 
l/100S (l i 2) lj50S (3 i 4). 

L. Wohlfeil 

Rys. l . F otografia częściowego• 
zaćmienia Słońca w mom en cie:!· 

' 1959, X, 2di2h24ffi24S. 
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Nowy teleskop w Oddziale Warszawskim P. T. M. A. 
Niedawno ukończono w Oddziale Warszawskim budowę 25-cm. te

leskopu zwierciadłowego typu Newtona. Optyka i montaż zostały WY
konane całkowicie przez inż. K o n s t a n t e g o C z e t y r b o k a w war
sztacie Oddziału. Teleskop zmontowany został azymutalnie, zwierciadło 
teleskopu posiada średnicę 25 cm i ogniskową 216 cm. Do wyposażenia 
teleskopu należy również 5 okularów, które dają powiększenia - 90 X , 
130 X , 216 X , 320X i 540 X. Ukończony niedawno teleskop umieszczony 
został w pawilonie typu harvardzkiego i służy obecnie do pokazów 
nieba. W najbliższym czasie zostaną zorganizowane przy jego pomocy 
systematyczne obserwacje Księżyca . 

Ogólny widok teleskopu przedstawia fotografia (patrz 2 str. okładki) 
wykonana przez niżej podpisanego, demonstratora Oddziału Warszaw
skiego P. T . M . A. Okular teleskopu znajduje się z drugiej strony tubusa 
1 na zdjęciu jest niewidoczny. Jerzy Erdman 

PRZEWODNIK PO KSIĘZYCU 

Mare Serenitati!J 
Kierując się z Morza Deszczów na zachód, poprzez c1esnmę między 

przylądkiem Fresnela (płn. kraniec Apenin) i południowym krańcem 
Kaukazu przedostać się możemy na Mare Serenitatis (Morze Jasności). 
Jest to jedno z najbardziej regularnych mórz ks iężycowych, kształt 
ma prawie dokładnie kolisty. średnica morza wynosi około 700 km, 
a urozmaicona linia brzegowa posiada długość około 3000 km. Po
wierzchnia Morza Jasności wynosi wg N e i s o n a 303 000 km2, a więc 
prawie tyle, ile powierzchnia Polski. W wycieczce po Mare Serenitatis 
pomocną nam będzie załączona schematyczna mapka oraz zdjęcie na 
4 stronie okładki. · 

Podobnie jak Mare Imbrium, Mare Serenitatis ma w większości dOr
brze ustalone, wyraźne granice, jakie stanowią pasma górskie. Od po
ł:udniowego wschodu i południa okala Morze długi łańcuch gór Haemus, 
kończący się na zachodzie Przylądkiem Acherusia. Stąd południowo
zachodnia granica Morza przebiega mniej więcej wzdłuż linii wyzna
czonej przez kratery Plinius i Dawes aż do Mt Argaeus, gdzie zaczyna 
się łańcuch gór Taurus, obrzeżający Morze od zachodu. Na wschód od 
wielkiego krateru Po,sidonius (100 km średnicy), otwiera się wygodne 
przejście do Jeziora Snów (Lacus Somniorum), które stanowi zatokę 
Morza Jasności. Od wschodu granicę Morza tworzy pasmo Kaukazu, 
.a jego nienazwane przedłużenie stanowi dalszą część granicy północnej, 
aż do wspomnianego przejścia do Jeziora Snów. 

Powierzchnia Morza Jasności jest wyjątkowo gładka i mało uroz
maicona. Największym na niej kraterem jest Bessel (nazwany dla 
uczcz.enia pioniera w dziedzinie pomiarów paralaks gwiazd). Krater 
·ten, o średnicy 19 km, dzięki swemu odosobnieniu rzuca się w oczy 
już przy obserwacji przez niewielkie lunety. W tym też miejscu Mare 
Serenitatis przeci'na z północy na południe szeroka jasna smuga. We 
wschodniej części Morza leży słynny kra·ter Linne, o którym będziemy 
jeszcze mówić bardziej szczegółowo. 

Z innych nazwanych utworów trzeba jeszcze wymienić kratery: Lu
ther (10 km średnicy, depresja dna około 1600 m). Sulpicius Gallus 
(13 km), Taquet (10 km), Deseilligny (7 km), Dawes (22 km). Oprócz 
nich na powierzchni Morza Jasności można przez amatorskie teleskopy 
pos,trzec jeszcze około 30 kilkukilometrowyc.h lkraterów. Narj ldokł'ld
niejsze mapy powierzchni Morza zawierają około 200 drobnych kraterków. 
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Bardzo ciekawy jest południowo-zachodni skraj Morza Jasności 
w pobliżu krateru Plinius (48 km), nazwanego ku czci słynnego P l i
n i u s z a star s z e g o, autora dzieła Historia Naturalis. Między kra
terami Dawes i Taquet ciągnie się tu cały szereg spornych rozpadlin. 
Na dnie Pliniusa można przez wielkie lunety dostrzec dwa małe kra
terki. 

W pobliżu Pliniusa rozpoczyna się też niewysoki (do 250 m) grzbiet, 
który wijąc się przecina Mare Serenitatis i dochodzi aż w pobliże Po
s idoniusa. Grzbiet ten zwany jest Serpentyną. 

Nazwa Morze Jasności pochodzi od R i c c i o l e g o. Na mapach H e
we l i u s z a, który, jak wiadomo, czerpał nazwy utworów księżycowych 
z geografii, Mare Serenitatis i sąsiednie Mare Tranquilitatis nosiły 
nazwę Morza Czarnego. Heweliusz przeniósł też na Księżyc inne nazwy 
geograficzne z okolic basenu Morza Czarnego i te nazwy utrzymały się 
do dziś. Mamy więc na Księżycu góry Kaukaz, Taurus (łańcuch w Tur
cji), Mt Argaeus (dawna nazwa najwyższego szczytu Azji Mniejsrej), 
Haemus (dawna nazwa gór Bałkańskich) . 

Okolice Morza Jasności zwiedzimy w następnym numerze. 
A. Wróblewski 

o 
Mcusi 

~VifnNius 
o 

OMcmlld.. 

o 
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PORADNIK OBSERWATORA 

O tak zwanym błędzie położenia 

Przy wizualnych obserwa,
cjach blasku gwiazd zmien- · 
nych występują najrozmaitsze 
błędy. Ogólnie rozróżnia się 
wśród nidh trzy następujące 
rodzaje: 

l) błędy "grube", 
2) błędy przypadkowe, 
3) błędy systematyczne. 
Błędy grube powstają za-

zwyczaj z nieuwagi i niesta
ranności obserwatora. Zdarzyć 
się może, iż przez nieuwagę 
obserwator pomyli gwiazdę 
zmienną z gwiazdą porówna
wczą i przy ocenie blasku po
pełni "grubą" pomyłkę. 
Wyobraźmy sobie dwóch ob

serwatorów (A i B), którzy 
obserwują tę samą gwiazdę · 
przez jakiś dłuższy okres cza
su, np. w ciągu roku. Otrzy
mamy więc dwa niezależne 
ciągi obserwacyjne. Przypuść
my, że pev.rnego dnia obserwa
tor A ocenił gwiazdę zmienną 
,.v" jaśniejszą od gwiazdy po
równawczej ,.a". co zapisuje 
się v m a, gdzie "m" oznacza 
różnicę blasku w stopniach. 
Natomiast obserwator B "za
mienił" gwiazdy "v" i "a", 
oceniając (a n v) gwiazdę 
zmienną, jako ciemniejszą od 
porównawczej, wręcz odwrot
nie, niż jest w rzeczywistości. 
Pomyłkę taką daje się dość 
łatwo zauważyć na wykresie, 
porównując oba ciągi obser
wacji. Punkt obarczony błę
dem grubym będzie leżał z da
la od wykresu poniżej lub· 
powyżej sąsiednich punktów. 
Oceny obarczone błędem gru
bym dadzą się więc wyodręb
nić i po odrzuceniu ich nie·· 
wpłyną na ogólny rezultat 
obserwacji. Błędy grube po
nadto zdarzają się bardzo· 
rzadko. 
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Inną klasę błędów stanowią błędy przypadkowe, których eliminacja 
jest niemożliwa . Przyczyny tych błędów są bardzo różnorodne i często 
się zmieniają. Dlatego działanie tych przyczyn ma charakter przypad
K:owy i nie wiemy nigdy, kiedy przyczyny te zwiększają, a kiedy zmniej
szają rze<>zywistą wartość obSerwowanej przez nas wielkości. 

Bardziej szczegółowo zajmiemy się błędami systematycznymi. Błędy 
te wpływają na wynik w określony, ciągły sposób; dają się więc zauwa
żyć i w rezultacie można, a nawet trzeba je wyeliminować . 

Przy obserwacjach gvv·iazd Zlllliennych błędy systematyczne mogą mieć 
wpływ na ogólną formę krzywej blasku lub nawet na amplitudę zmian. 
Aby przekonać się, że tak jest w istocie, wystarczy spojrzeć na rys. l 
przedstawiający zmiany blasku gwiazdy półregularnej R Lyr na pod
stawie 348 obserwacji autora z lat 1955-1958. Oprócz lcrótkookresowy-:h 
zmian blasku tej gwiaroy widać również cztery maksima, których okres 
wynosi około 365 dni. Spostrzegamy dalej, iż zawsze w początkach 
sezonu obserwacyjnego, kiedy gwiazda jest na wschodniej stronie nieba, 
blask obserwowany jest mniejszy niż pod koniec sezonu, kiedy to Lutnia 
znajduje s ię n:J. zachodzie. W odróżnieniu od błędów przypadkowych, 
których wpływ można zmniejszyć zwiększając liczbę obserwacji, błędY 
s y s t e m a t y c z n e n a l e ż y z a w s z e wy e l i m i n o w a ć w trak
cie opracowania. Zródłem znacznej ilości tych błędów jest oko obserwa
tora a mówiąc ściśle budowa i właściwości oka ludzkiego. W niniejszym 
.artykule omówimy szczegółowo jeden z błędów systematycznych, tzw. 
b ł ą d p o łoże n i a, zwany też inaczej b ł ę d e m p ar a l ak ty c z n y m. 

Błędem położenia nazywamy systematyczny błąd w ocenie blasku 
dwóch obiektów punktowych, przy czym błąd ten jest zależny od poło
żenia linii łączącej te obiekty w stosunku do linii oczu obserwatora. 
P0wstawanie tego błędu wyjaśnia się niejednakową czułością na światło 
różnych części siatkówki oka. Jasną jest rzeczą, że u różnych obserwa
torów błąd tenJ ma rozmaitą wielkość. 

Ponieważ z dobowym ruchem sfery nieba zmienia się położenie linii 
łączącej dwie gwiazdy w sto1>unku do horyzontu, to w efekcie otrzyma 
się zmianv różnicy blasku trze<>h gwiazd, z okresem jednej doby gwia
zdowej albo z okresem rocznym, jeżeli obserwator będzie wykonywał 
ocenę jeden raz w ciągu nocy codziennie o tej samej porze. Wszędzie 
tam, gdzie zauważy się zmiany blasku z o.kiresem rocznym lub dobowym. 
należy podejrzewać, że są one spowodoware błędem położenia (patrz 
rys. 1). 

Odkryto wiele pozornie zmiennych gwiazd, jak np. CP Cyg, RU Cas 
i inne, których zmiany można dziś wytłumaczyć wpływem błędu poło-

.żenia. Bardzo wyrażnie występuje błąd położenia w takich okolicznoś
ciach, kiedy obserwator posługuje się jedną gwiazdą porównawczą lub 
spośród kilku gwiazd porównawczych jedną z nich posługuje się częściej 
niż pozostałymi. J. S c h m i d t z 1144 ocen (lata 1843-1856) uzyskał 
roczny okres zmian gwiazdy Polarnej, amplituda zaś wyniosła około 
Om4. Schmidt posługiwał się tylko jedną gwiazdą porównawczą, mia
nowicie f3 UMi. W końcu ubiegłego stulecia Y e n d e 11 podał elementy 
zmian R Lyr, z których wynikało, że gwiazda ta ma okres zmian o dłu
gości 0.97955 doby. Można dziś przypuszczać, iż wynik ten był rezulta
tem wpływu błędu położenia. 

Rys:mek 2 przedstawia błąd położenia uzyskany z obserwacji M. 
Z w i er i e w a gwiazdy zaćmieniowej AH Cep. Zależność przedstawioną 
na rysunku uzyskał on badając pojedyńcze odskoki punktów od średniej 
krzywej (uzyskanej przez "zrzucenie" na jeden okres wszystkich obser
wacji wykonanych w ciągu kilku miesięcy lub lat), w zależności od 
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Rys. 2 

czasu gwiazdowego. Jeśli wystąpią systematy=e odchylenia, należy 
wtedy poprowadzić "gładką" krzywą (patrz rys. 2) i z niej brać poprawki 
dla każdego momentu obserwacji, eliminując w ten sposób Wipływ błędu 
położenia. 

Gdy mamy jednak do czynienia z gwiazdą półregularną lub nie
regularną, zagadnienie wyznaczenia błędu położenia komplikuje się, bo 
nie można chociażby sporządzić średniej krzywej, zrzuconej na jeden 
okres. W celu łatwego wykrycia błędu położenia, należy w tym przy
padku prześledzić ś r e d n i blask zmian gwiazdy w zależności od czasu 
gwiazdowego. Zeby uzyskać dostateczną gęstość punktów można wyli
czać średnie wartości w odstępach miesięcznych itp. Na rysunku 3 
przedstawione są zmiany średniego blasku gwiazdy półregularnej R Lyr 
w zależności od czasu gwiazdowego. Zależność tę uzyskałem z 232 obser
wacji Mandre'a z lat 1937-1944, opublikowanych w Bu!letin de L' Asso
ciation Francaise d'Observateurs d'Etoiles Variables. 

Rys. 3 

We własnych obserwacjach R Lyr z lat 1955-1958 zauważyłem (patrz 
rys. 1), że corocznie na początku sezonu obserwacyjnego oceniam gwia
zdę "ciemniej" aniżeli w późniejszych miesiącach. Pewnej nocy w grud
niu zrobiłem dwie niezależne obserwacje: jedną wieczorem (kiedy R Lyr 
jest na zachodzie) i drugą rano (kiedy R Lyr jest na wschodzie). Wynik 
był zdumiewający. Po uwzględnieniu wpływu ekstynkcji okazało się, że 
różnica wyniosła O. 41 wielkości gwiazdowej (!). Rysunek 4 ilustruje 
zmiany średniego blasku gwiazdy R Lyr, uzyskane na podstawie wspo
mnianych już własnych obserwacji. Sporządzenie tego wykresu w zasa
dzie nie różni się od podanego na rysunku 3. Jednak wykres na rysunku 
4 jest sporządzony w takiej postaci, aby od razu można było odczytywać 
poprawkę (dodatnią lub ujemną), eliminując błąd położenia. To samo 
uzyskać możnaby na rysunku 3, gdyby zamiast punktów tam zaznaczo
nych, wziąć różnice między wartościami w tych punktach, a wartością 
średnią blasku gwiazdy, oznaczoną linią poziomą (4J:!142). 
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Wykresu średniego blasku gwiazdy zmiennej nie musimy koniecznie
sporządzać w zależności od czasu gwiazdowego. aby przekonać się w ja
kim stopniu obserwacje obarczone są błędem położenia. Wystarczy wyli
czyć średni blask w poszczególnych miesiącach i sporządzić wykres tak, 
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jak to uczynił autor (rys. 5) dla obserwacji R Lyr, wykonanych przez . 
M. Zwieriewa w latach 1921-1931. Tak sporządzony wykres również 
pozwoli wyeliminować błąd położenia. 

Przy opracov.rywaniu obserwacji gwiazdy półregularnej lub nieregu
larnej należy z dużą ostrożnością wyciągać wnioski odnośnie zmian 
średniego blasku gwiazdy zmiennej. Wiemy już bowiem, że zmiany takie 
często mogą tyć wywołane błędem położenia, a nie rzeczywistymi prze
mianami fizycznymi w gwieździe. 

Andrzej Biskupski -Łódź 
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NAJCIEKAWSZE OBIEKTY NASZEGO NIEBA 

Galaktyka M33 (NGC 598) w Trójkącie 
Na pograniczu gwiazdozbiorów Trójkąta i Ryb leży galaktyka spi

ralna M 33 (NGC 598). Jest ona położona po przeciwnej stronie gwiazdy ~ 
And niż słynna Wielka Galaktyka w Andromedzie i mniej więcej w tej 
samej odległości, toteż odnaleźć ją jest względnie łatwo (w punkcie 
O WSpÓłrzędnych a 1950,0 = 1h31ID.1 i l) 1950,0 = + 30°24'. Punkt ten położony 
jest mniej więcej na połowie drogi między gwiazdami a Tri i ~ And. 
(nieco bliżej gwiazdy a Tri). 
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Kątowe rozmiary galaktyki wynoszą około 55' X 40'. Widoczna jest 
-ona prawie "na płask" . Jak się sądzi, bardzo przypomina ona wyglądem 
naszą Galaktykę. Całkowita jasność galaktyki M 33 wynosi 6m,7, czyli 
o :prawie 2 wielkości gwiazdowe mniej niż Wielkiej Galaktyki w An
dromedzie, toteż dostrzeżenie jej przez lornetki nie jest zbyt łatwe. 
Nawet teleskopy średniej wielkości nie pozwalają na dokładną obser
wację galaktyki i prawdziwie piękny widok przedstawia ona dopiero 
w dużych teleskopach. (Patrz. 3 str. okładki). 

Do niedawna jako odległość galaktyki podawano około 750 000 l. św. 
Obecnie jednak wielkość tą wypadnie zapewne podwoić lub jeszcze 
bardziej zwiększyć. Galaktyka M 33 zbliża się do naszej Galaktyki. 
Szybkość tego ruchu wynosi około 70 kmjsek. 

Okres dobrej widoczności tego obiektu w godzinach wieczornych przy
·pada na jesień i zimę. Mimo, że nie przedstawia on zbyt pięknego wi
doku w lornetkach i małych lunetach warto jednak w naszych wę
drówkach po niebie zatrzymać się na nim pamiętając, że stanowi on 
.Prawdopodobnie galaktykę bliźniaczo podobną do naszej. 

A. Marks 

PRZEGLĄD NOWOSCI WYDAWNICZYCH 

l. E. R y b k a, St. W i l c z e k, W. W r ó b l e w s ki - "S!ąskie P!a
netarium" - str. 95, cena zł 30 (do nabycia wyłącznie w Planetarium, 
Chorzów l, skr. poczt. 10). 

Bogato ilustrow<.lny album obrazujący programową działalność Slą
·skiego Planetarium, czynnego od grudnia 1955 r. Album zawiera obszerny 
materiał informacyjny, dotyczący możliwości wykorzystania Planetarium 
przez szkoły oraz różne instytucje kulturalne i . oświatowe. Ministerstwo 
Oświaty zatwierdziło powyższe wydawnictwo do użytku bibliotek wszyst
kich typów szkół i zakładów kształcenia nauczycieli. 

2. T. B a n a c h i e w i c z - "Rachunek krakowianowy" - str. 404, 
cena zł 70. 

Pierwszy obszerny wykład teorii krakowianów, których twórcą ' byl 
prof. Banachiewicz (zmarł w Krakowie w 1954 r.). W ks iążce przedsta
wiono szerokie zastosowanie rachunku krakowianowego w astronomii. 
geodezji i matematyce. Lektura książki zrozumiała dla czytelników 
posiadających pewne wiadomości z matematyki wyższej . 

3. K. Z ar a n ki e w i c z - "Astronautyka popu!ama" - str. 315, 
cena zł 25. 

Popularny i bardzo interesujący przegląd zagadnień astronautycz
nych, których znajomość niezbędna jest do ogólnego wykształcenia 
współczesnego człowieka. Czytelnikowi wystarczą wiadomości z mate
matyki i fizyki w zakresie szkoły średniej. "Astronautyka popularnaw 
stanowi również ciekawą lekturę dla młodzieży starszych klas szkół 
średnich. 

4. S. A. Kapłan - "Kak uwidiet, uslyszat i sfotografirowat isku
stwiennyje spustniki ziemli" - str. 78, cena zł 1,40 *). 

Oprócz podstawowych, bardzo elementarnych wiadomości, wyjaśnia
jących fizyczne podstawy ruchu sztucznych satelitów i warunki ich 
widoczności podano, jak można prowadzić wizualne i fotograficzne 
obserwacje sztucznych satelitów Ziemi, oraz jak odbierać sygnały ra
diowe sputników. W końcowej części broszury podano, jak w przybli
żony sposób wyznaczyć odległość od powierzchni Ziemi i okres obiegu 
sztucznego satelity wokół Ziemi. Autor przedstawia również, jak na 
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podstawie własnych obserwacji wyliczyć następne pojawienie się sput
nika. Broszura bardzo przydatna dla miłośników astronomii zaintere
sowanych ob>erwacjami i dla szkolnych kółek PTMA. 

5. P. I. P o p o w - I. Ja. B o gusła w skaj a - "Praktikum po 
astronomii" - str. 122, cena zł 2,50 *). 

Obszerny zbiór praktycznych ćwiczeń z astronomii ogólnej. W 1952 r. 
wydano w polskim języku "Cwiczenia z astronomii" Popowa i Bogu
sławskiej . Było t o tłumaczenie I wydania. (Obecne II wyd. jest posze
rzone o kilka ciekawych zadań). Książka ta przydatna jest dla milo
śników astronomii mających podstawowe wiadomości z astronomii 
ogólnej, dla nauczycieli astronomii, członków szkolnych kółek PTMA 
i studentów, którzy słuchają wykładów z astronomii ogólnej. 

Maria Pańkow 

KRONIKA PTMA 

"Cape Canaveral" pod Zieloną Górą 

Sierpień przeszedł w Zielonej Górze pod znakiem astronomii i astro
nautyki. 

Na pięknej polanie otoczonej lasem. w pobliżu basenu pł wackieę;o, 
harcerze zorganizowali s tan icG, w której zatrzymywali się ucze~tnicy 
Raidu Nadodrzańskiego . Stanice takie rozmieszczon> były 1 a całej tra
sie od Zielonej Góry aż po Szczecin. Wszędzie takie same zielone na
mioty, kuchnie polowe, ruch i gwar, rowery, motocykle, szare mundury 
dziewcząt, zielone chłopców, najróżniejsze herby minst na rękawicach. 
Wszyscy oni chcieli poznac p1~kno prastarych ziem polskich i przemie
rzyć je od południa po brzegi Bałtyku. Wszystkie drużyny odwiedzały 
kolejno poszczególne stanice. Szczególne jednak znaczenie dla nas, mi
łośników astronomii, miała stanica zielonogórska - pierwsza na odrzań
skim szlaku. Stanica ta poświęcona była zagadnieniom astronomii 
i astronautyki, na co wskazywała już brama wjazdowa z umieszczonym 
u góry modelem rakiety kosmicznej 

Na uroczej śródleśnej polanie codzienni wieczorem o zmroku przy 
ognisku gromadziły się harcerki i harcerze, by siuchoć opowiadań o od
ległych światach, o życiu gwiazd, o lotach kosmicznych. W blasku ogni
ska z radością patrzałam na zasłuchane i skupione twarze młodzieży 
tak bardzo żądnej wiedzy. Przenosiliśmy si myślami na inne planety. 
odbywaliśmy podróże w czasie i przestrzeni zdobywaliśmy Księżyc dużo 
wcześniej niż uczynil to Łunnik 2. Jak wielkie zainteresowanie wśród 
młodzieży wzbudzały tematy astronomiczne, świadczą dyskusje przecią
gające się nieraz do nocy. A potem wszyscy zdyscyplinowani, karni, 
ustawiali się w ogonku, by oglądać Księżyc Jowisza z księżycami . pier
ścienie Saturna, czy wreszcie "odkrywać'· szczegóły Drogi Mlecznej za 
pomocą lunety z Oddziału Poznańskicgo PTMA. 

Lecz stanica nasza miała jeszcze inną atrakcję - stąd startowały 
rakiety... Co prawda żadna z nich nie dotarła do Księżyca, ale za to 
dotarły one do młodych serc, wzbudzając podziw i zainteresowanie. 
Szczególne słowa uznania należą się tu młodemu konstruktorowi tych 
rakiet druhowi Z. C z e p u r c e, który służył radami i wskazówkami 
przyszłym konstruktorom i astronautom. 

*) Do nabycia w księgarniach radzieckich 
dowej Książki i Prasy. 

Klubach Międzynaro-
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W osobnym namiocie urządzona była wystawa astronomiczno-astro
nautyczna. Tu mieściły się najróżniejsze modele rakiet konstrukcji 
druha Czepurki, plansze i wykresy rakiet, sputników, ich orbit, wresz
cie barwne tablice z życia Kopernika i wiele ciekawych fotografii obiek-
tow niebieskich. , 

Z tych wszystkich atrakcji korzystali nie tylko harcerze, ale i lud
ność Zielonej Góry i okolicznych wiosek, która tłumnie przybywała na 
stanicę, zwłaszcza w niedzielę i święta; z gości zagranicznych stanicę 
<>bejrzeli uczestnicy Festiwalu w Wiedniu. W tych dniach zorganizo
waliśmy publiczne odczyty i pokazy nieba oraz największą atrakcję -
"zgaduj-zgadulę" astronomiczno-astronautyczną. Pytania były nie łatwe 
i zaskakujące, uczestnicy musieli znać aktualności: ile satelitów krąży 
obecnie dookoła Ziemi, ile satelitów zostało dotychczas wystrzelonych, 
jaki jest ich zakres badań itd. Przyznam się, że mile zdziwiona byłam 
poziomem uczestników. Udział wzięli zarówno harcerze, jak i ludzie 
starsi - część z nich to mieszkańcy okolicznych wiosek. Poziom był 
wyrównany. Walka była zacięta, a nagrody wspaniałe: zegarek, aparat 
fotograficzny, teczka skórzana, książki astronomiczne i obrotowe map.ki 
nieba. Między zwycięzcami znalazł się chłopiec ze szkoły podstawowf'j, 
mieszkaniec wsi Ochla. Impreza udała się, wszyscy byli zadowoleni 
i prosili o więcej tego rodzaju atrakcji. Chcieliby częściej patrzeć na 
niebo i słuchać o nim. 

W całej imprezie wzięło udział: w pokazach nieba - 3.283 osoby, 
w prelekcjach - 3.63~ i w "Zgaduj-zgaduli" - 900 osób. 

Barbara Falkiewicz 

Z KORESPONDENCJI 

Mikołaj Kopernik - budowniczy wodociągów 

Niepospolity umysł M. K o p e r n i k a zgłębił wiele dziedzin podczas 
wieloletnich studiów - sławny astronom, matematyk, lekarz, p r awnik, 
ekonomista, zasłynął również jako budowniczy wodociągów. Prace w tym 
zakresie obejmowały nie tylko miejsce stałego zamieszkania Koper
nika - Frombork, lecz również kilka miast na Warmii i Pomorzu: 
Toruń, Grudziądz, Gdańsk, Lubawa, Braniewo. O tych wodociągach 
przypisywanych Kopernikowi dowiadujemy się z prac badaczy nad Jego 
życiem i pracą. Pierwszy z Polaków, który zbierał materiał o życiu M. 
Kopernika był Ja n B ros c i u s (Brożek, 1588-1652). 

On to podaje pierwszą wzmiankę o wodociągach na Warmii. Jan 
Erożek będąc w roku 1618 we Fromborku oglądał wieżę, wewnątrz któ
rej mieścił się aparat wodociągowy . Z pozostałych uszkodzonych urzą
dzeń przetrwał do roku 1826 drewniany wał o przekroju pryzmatu, słu
żący do podnoszenia wody z poziomu niższego na wyższy Jak się to 
odbywało dowiadujemy się z artykułu w "Annalen der Chemie und 
Physik" pt. "Wodociągi we Fromborku", w którym czytamy: ... Koper
nik za pomocą śluz, wodę po wzgórkach do Fromborka sprowadzal. 
Tu zaś na wieżę 92 stopy mającą, do wysokości 78 stóp, za pomocq 
skrzyń czyti łodzi na kole podnosił, woda wzniesiona, spadając z wieży 
na dziedziniec kapituły, od wieży na 600 stóp odległy, rozlewa się stąd 
do mieszkań kanoników ... " 

Podobnie jak we Fromborku przypisywana jest Kopernikowi bu
dowa wodociągu w Grudziądzu -pisze o tym ks. I g n a c y C h o dYń
.s ki w "Dykcjonarzu Uczonych Polaków" . Będąc w Grudziądzu w la-
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tach 1521 i 1522 Kopernik jako delegat Kapituły Warmińskiej na sejm 
grudziądzki, być może udzielił rad, względnie dał pomysł budowy wodo
ciągu, tamtejszym "ojcom" miasta. 

Jerzy Ulanowicz 

Sprawę wodociągów na Pomorzu, przypisywanych Kopernikowi, 
rozważa krytycznie J. W a s i u ty ń ski w swej książce pt . " Kopernik". 
Oto co znajdujemy w niej na ten temat. 

Twórcą mitu o Koperniku, jako budowniczym wodociągów na Po
morzu i Warmii, był M. Joann e s B ros c i u s z Kurzelowa, Aka
demii Krakowskiej Zwyczajny Matematyk. Odbył on latem 1618 r. 
podróż do Torunia i Fromborka w poszukiwaniu śladów działalności 
Kopernika. 

Bedąc we Fromborku podchwycił legendę, która mówi, że wodociąg 
fromborski, doprowadzający wodę z rzeczki Baudy na wzgórze kate
dralne, był dziełem Kopernika. Brożek napisał nawet na ten temat po 
łacinie enuncjację pt.: "Napis na wodociąg zbudowany przez Kopernika 
we Frauenburgu". Tkwiło w tym może ziarno prawdy, gdyż w biblio
tece frauenburskiej znajdował się w XVI w . podręcznik "0 wodocią
gach" J u l i u s a F r o n t i n u ::: a. Ale kanał z rzeczki Baudy do From
borka istniał już w r. 1427, a więc prawie 50 lat przed urodzeniem 
Kopernika. Natomiast koło podnoszące wodę na szczyt wzgórza kate
dralnego, jak wynika z zachowanej umowy i rachunków, zainstalował 
dopiero w latach 1571-72 (a więc prawie 30 lat po śmierci Kopernika), 
Valentin Hendel, mistrz studniarski z Wrocławia. 

Legenda o pracach inżynieryjnych Kopernika z czasem rozprzestrze
niła się. W r. 1682 Krzysztof Hartknoch w dziale pt.: "Alt und 
Neues Preussen" wyraźnie przypisał Kopernikowi plan wykopania ka
nału od Baudy do wzgórza katedralnego we Fromborku. 

Mit stworzony przez Brożka przejęła bezkrytycznie kapituła warmiń
ska. Kanonik fromborski S z u l t z, umieścił nawet w r. 1735 tablicę 
marmurową na wieży wodociągowej we Fromborku, z której wynika, 
że twórcą tamtejszych wodociągów był Kopernik. 

N a n k e w książce pt. ,.Wanderungen durch Preussen" zrobił Ko
pernika twórcą wodociągów w Grudziądzu, ., jak mówi podanie" zasły
szane przez niego w r. 1794. Jest tam mowa o tamie na rzece Ossie 
i kanale oraz pompie, podncszącej wodę na wysokość 75 stóp. 

W dziele W u t z k e g o pt.: "Bemerkungen ilber die Gewiisser ... 
in Konigreich Preussen" (1830 r.) Kopernik stał się budowniczym także 
wodociągów w Toruniu, Gdańsku, Lubawie, Pruskim Holądzie, Mel
zaku, Lidzbarku, Libsztadzie i Działdowie. Później dorzucono jeszcze 
inne miejscowości. 

Jak widać z listu p. Jer z e g o Ułan o w i c z a, skierowanego do 
Redakcji "Uranii", mit o wodociągach kopernikowskich trwa do dzisiaj . 

J. Gadomski 

ZA WIADOMIENIE 
Roczna składka członkowska wynosi 36 zł . 
Cena 2 płyt szklannych do szlifowania zwierciadeł o średnicy 150 mm l gr\1-

bości 25 mm z dodatkiem 50 g tlenku ceru - 50 zł, o średnicy 250 mm l grubośol 
"23 mm - 200 zł. 

,.Niebo przez lornetkę" Dr J . Pagaczewsklego - 4 zł . 
Odznaka członkowska emaliowana - 25 zł plus 4 zł koszty przesyłki. 
Odznaka oksydowana dla członków kandydatów - 4,50 zł . 
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 
Opracow.ał G. Sitarski 

Styczeń 1960 r. 

Rok 1960 jest rokiem przestępnym (366 dni) zarówno w kalendarzu 
Juliańskim, jak i Gregoriańskim. 

W styczniu wszystkie jasne planety przebywają w pobliżu Słońca, 

w związku z czym obserwacje są utrudnione i możliw.e tylko nad ranem. 
Od połowy miesiąca moglibyśmy podziwiać piękne konfiguracje pierw
szych pięciu planet i sierpa Księżyca, zdążającego do nowiu. Obser
wacje takie byłyby możliwe poża atmosferą ziemską, np. z pokładu 
sztucznego satelity. 

2j3d Powinniśmy obserwować liczniejsze gwiazdy spadające z roju 
Kwadrantyd, promieniujące z gwiazdozbioru Wolarza (Bootes). 

4d2Qh Ziemia najbliżej Słońca (147 mln km). 

Ud5h3Qm Merkury w złączeniu z Saturnem o 2° na południe. 
2ld2h6m Słońce wstępuje w znak Wodnika. O 12h Wenus w złącze-

niu z Jowiszem przechodzi w odległości l o ponad nim. 
25d Wąski sierp Księżyca o 8h36m przechodzi o 5° nad Jowiszem, . 

a o 15h42m o 4° nad Wenus. 
2.6d Merkury w górnym złączeniu ze Sł01'lcem. Księżyc na dwa dni 

przed nowiem o 10hl2m przechodzi o 6° nad Marsem, a o 15h42m o 5"" 
nad Saturnem. 

28dl2h24m Księżyc tuż po nowiu przechodzi nad Merkurym w odle- . 
głości 6° od niego. 

3ldl2h30m Mars w złączeniu z Saturnem o l o pod nim. 
Wszystkie momenty zjawisk podano w czasie środkowo-europejskim. 

Redaktor naczelny: ANDRZEJ WROBLEW:SKI 

RADA REDAKCYJNA: 

Przewodniczący: WŁODZIMIERZ ZONN 

Członkowie: TADEUSZ ADAMSKI, JAN GADOMSKI, 

ANTONI PIASKOWSKI, KONRAD RUDNICKI 

REDAKCJA: Warszawa, Al. Ujazdowskie 4:. 

ADMINISTRACJA i biura Zarządu Głównego PTMA: Kraków, ulica 
L. Solskiego (dawniej św. Tomasza) 30/8. - Tel. 538-92. - Biuro czynne· 
todziennie z wyjątkiem niedziel i świąt w godz. 9-13 i 16-19, w soboty: 
D-13. Konto Zarządu GłóVvnego PTMA: PKO 4-9-5227. NBP II OM 
Kraków 706-9-383. 
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Styczeń 1960 r . 
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OBJASNIENIA DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE 

Pierwsza strona okładki: 

Piękna mgławica "Tarantula" znajduje się niestety na niebie połud
niowym, w gwiazdozbiorze Złotej Ryby. średnica mgławicy, która na
leży do Wielkiego Obłoku Magellana, wynosi około 600 lat świetlnych. 

Zdjęcie wykonano za pomocą 150 centymetrowego reflektora. 

Znak Zodiaku: Wodnik 

Druga strona okładki: 

U góry: Nowy teleskop Warszawskiego Oddziału P. T. M. A. Paltrz dział: 

Obserwacje. 

U dołu: Ciekawa fotografia przelotu meteoru zmieniającego jasność. 
Zdjęcie wykonał J. Smak (Obs. Astr. U. W., Ostrowik) w dniu 22 XI 
1957 r. 022-102 T. U.) za pomocą astrografu Zeissa o średnicy 14 cm. 
Jasna gwiazda w lewym dolnym rogu to Aldebaran (a Byka), na prawo 

od niego Hyady. 

Trzecia strona okładki: 

Galaktyka M 33 w gwiazdozbiorze Trójkąta, według fotografii przez· 
122 cm kamerę Schmidta z Mt Palomar. Patrz dział: NajciekawsZe 

obiekty naszego nieba. 

Czwarta strona okładki: 

Fotografia wycinka powierzchni Księżyca, obejmującego Mare Sereni
tatis i okolice. Patrz: Przewodnik po Księżycu. 

INFORMACJE O ODDZIAŁACH P. T. M. A. 

Styczeń 1960 rok 

Biała Podlaska- Powiatowy Dom Kultury. 
Białystok - Ul. K!llńsklego l, Zakład Fizyki Akademii Medycznej. 
Biecz - Przedmieścle 618. 
Częstochowa - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym 

w Parku Staszica. Sekretariat czynny codziennie, oprócz sobót w godz. 10-19, 
pokazy nieba do godz. 21-szej. 

Frombork - Sekretariat w lokalu własnym przy ul. Katedralnej 21, czynny we 
wtorki l piątki w godz. 18-20. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek 
miesiąca. Pokazy nieba w każdy pogodny wieczór. 

Gdańsk - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym -
Gdańsk-Oliwa, ul. Plastowska 32, telefon 6-419. Sekretariat czynny we śro.<1Y. 
i piątki w godz. 17-18. 

Gdynia - ul. 10-go Lutego 24, w biurach Polskich Lin!! Oceanicznych. 
Gilwice - Siedziba Oddziału w gmachu Biura Projektów Przemysłu Węglowego 

przy ul. Marcina Strzody 2. Sekretariat czynny w czwartki, w godz. 17-1"9. 
Przy sekretariacle czynna Biblioteka. Pokazy nieba odbywają się w katdy 
bezchmurny wieczór po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z J. Kasz_ą, 
Ruda Sląska 1, ul. Obrońców Stalingradu 32 (teJ. 52-481). 

Jędrzejów - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym, Ry
nek 8, teJ. 78. Pokazy nieba i zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wyciec'l.ek 
zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówiony termin. 

Katowice - Szopena 8, m. 3, z list. Cezarego Janiszewskiego. 
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Kielce Oddział nie posiada własnego lokalu. 
Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. Solskiego 30 m . 4. Sekretariat czynny 

w poniedziałki i czwartki, w godz. od 17-20. Biblioteka czynna we C 7.W 11.kl 
w godz. 18-20. Pokazy nieba na Wawelu w bezchmurne wieczory od godz. 
19-21. 

Krosno n 1W - Sekretariat w lokalu własnym, przy ul. Nowotki Nr l I p., (Jan 
Winiarski). Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór z wyjątkiem 
niedziel l świąt, po uprzednim zgłoszeniu. 

Lublln - Oddział nie posiada własnego lokalu. 
Łódź- Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, V p., pokój 511, 

tel. 250-02. Sekretariat i biblioteka czynne w poniedziałki w godz. 18-20 
i w czwartki w godz. 17-19, Zebrania aktywu Oddziału o godz. 18 w każdy 
ostatni poniedziałek miesiąca. Teleskopowe pokazy nieba od wczesnego zmroku, 
w każdy bezchmurny wieczór na placu przed lokalem Oddziału. 

Myślenlce - Oddział nie posiada własnego lokalu. 
Nowy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Jagiellońskiej 50;ł, 

te!. 80-52. Sekretariat czynny codzi nnie w godz. 17-19. Pokazy nieba w beJ.
chmurne wieczory w punkcie obserwacyjnym na szczycle budynku, będącego 
siedzibą Oddziału. 

Olsztyn - Zarząd Oddziału mieści się w Muzeum Mazurskim, I piętro. te!. 24-74 
(W. Radziwonowicz). Zebrania wraz z odczytami l pokazami nieba - raz 
w miesiącu na Zamku. Pokazy dla wycieczek po uprzednim zuwiadomieniu 
telefonicznym. 

Opole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Bytom~kich 3, Woj. Dom 
Kultury, pokó.i 45. Sekretariat czynny codziennie w godz. 16-18. Pokazy nteba 
w kopule obserwacyjnej na tarasie Miejskiego Pałacu Młodzie:ly. 

Ostrowlec Swiętokrzyski - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym 
Domu Kultury, Al. l-go Maja, III piętro. 

Oświęcim - ul. Władysława Jagiełły 2. Pokazy nieba odbywają ~ię w każdy be~
chmurny czwartek od zmroku i po uprzednim porozum ieniu: H. Stupkowa, ut. 
Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18-20. 

Płock - ul. Tumska 12, z list. Napoleona Sidorowskiego. 
Poznań - Lokal własny przy ul. Chełmońskiego l. Sekretariat i Biblioteka czynne 

we wtorki l czwartki od godz. 17 do 19. W tymże czasie czynna pracowola 
szlifierska. Publlczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy 
1 czwartkowy na terenie Dostrzegalni P.T.M.A. w Parku im. Kasprzaka. 

Racibórz - ul. J. Kasprowicza 11. Liceum Ogólnokształcące. 
Rzeszów - Oddział nie posiada własnego lokalu. 
Szczecin - Sekretariat mieści się przy Katedrze Fizyki Polltechnlki czynny we 

środy w godz. 20-21. Pokazy nieba odbywają się w każdą pogodną środę. 
W razie niepogody rezerwowanym dniem jest czwartek. 

Szczecinek - Siedziba w lokalu własnym przy ul. T. Ko~ciuszki 10, m. 3. Pokazy 
nieba odbywają się w kopule obserwacyjnej na budynku, w którym mieści sie 
lol{al Oddziału, w pogodne wieczory - za zgłoszeniem teJ. 586. 

Tarnów - Oddział nie posiada własnego lokalu. 
Tcruń - Lokal własny przy ul. Kopernika 17. Sekretariat i biblioteka czynne 

w poniedziałki i czwartki w godz. 18-20 oraz w soboty w godz. 17-19. Pre
lekcjt w dniach 4, 11 i 18. I. o godz. 18. Pokazy nieba w każdy b ezchmurny 
ponledzialek i czwartek w godz. 20-22. 

Warszawa - Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat l Sekcje są czynne we wtork;l, 
czwartki i soboty w godz. 18-21. 

Wrocław - Siedziba w lokalu własnym na Wzgórzu Partyzantów przy ul. Ks. 
Piotra Skargi. Sekretariat czynny od 18-19, w poniedziałki, ~rody i piątki 
z wyjątkiem przypadających na te dni świąt. Seanse w Planetarium dla wy
cieczek zbiorowych odbywają się za uprzednim porozumleniem z Sekretar_;!l
tem (te!. nr 47-32). Pokazy nieba lunetami w każdy b ezchmurny wieczór. 

Z a k opan e - Oddział nie posiada własnego lokalu. 
ZłeloDa Góra - Oddział nie posiada własnego lokalu. 

Cena 4 zł, dla Członków PTMA 3 z.l. 

Zam. 5369/59 - C-2 - Nakład 3800 + 32. - Objętość 2 ark. + ok!. - Papicr sat . Al 70 i 

Drukarnia Związ.kowa w Krakowie, ul. Mikołajska 13 
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STEFAN PIOTROWSKI Warszawa 

Z PLANÓW ROZWOJU ASTRONOMII POLSKIEJ 

Podobnie jak w innych dziedzinach nauki, toczyły się i wśród 
astronomów polskich w ostatnich miesiącach 1958 roku 

i w 1959 roku szerokie dyskusje nad perspektywicznym pla
nem rozwoju astronomii w latach 1960-75. Nie należy jednak 
sobie wyobrażać, że sprawa ustalenia się głównych kierunków 
rozwojowych astronomii jest tylko sprawą tych szczególnie 
żywo w ostatnich czasach toczonych dyskusji; prace nad zało
żeniami planu badań w dziedzinie astronomii trwały od wielu 
lat i doprowadziły, najogólniej mówiąc, do ugruntowania się 
wśród astronomów polskich zasadniczej koncepcji, według któ
rej rozwój astronomii w Folsce łączy się nierozerwalnie z po
wstaniem centralnego ośrodka badań astronomicznych: Cen
tralnego Obserwatorium Astronomicznego Folskiej Akademii 
Nauk. 

Sprawa Centralnego Obserwatorium wymaga nieco bardziej 
szczegółowego naświetlenia. Warunki ekonomiczme i polityczne 
Folski ostatnich kilkudziesięciu lat sprawiły, że rozwój naszej 
astronomii uległ znacznemu zahamowaniu zwłaszcza w dzie
dzinie astrofizyki, w której koniecznym warunkiem rozwoju 
jest posiadanie nowoczesnej aparatury obserwacyjnej. Astnmo
mowie polscy, zdając sobie sprawę z tego stanu rzeczy, jak rów
nież i z tego, że szybka modernizacja wszystkich istniejących 
w Folsce obserwatoriów astronomicznych (w Polsce mamy 
6 obserwatoriów, związane każde z wyższą uczelnią) wiąże się 
z dużymi trudnościami ekonomicznymi, od dawna nosili się 
z myślą stworzenia w Folsce jednego centralnego ośrodka astro
nomicznego, będącego w stanie szybko włączyć się w nurt 
współczesnej astronomii. Ośrodek ten miałby współpracować 
z wszystkimi innymi ośrodkami astronomicznymi na świecie 
w głównych zagadnieniach współczesnej astronomii, oraz jedno
czyć i inicjować pracę we wszystkich istniejących polskich 
placówkach astronomicznych. 

Uznając te dążenia polskich astronomów I Kongres Nauki 
Polskiej w 1951 roku powziął uchwałę o brzmieniu następują
cym: "W celu umożliwienia astronomom polskim wykonywania 
prac badawczych na należytym poziomie, należy utworzyć 
dobrze wyposażone Centralne Obserwatorium Astronomiczne 
im. M. Kopernika, jako trwały pomnik twórcy współczesnej 
astronomii". Nowo powstała Folska Akademia Nauk przystą
piła do realizacji tej uchwały. W 1953 roku powołano Zespół 
Budowy Centralnego Obserwatorium Astronomicznego, który 
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przygotował wszystkie dane, założenia projektów i główne wy
tyczne planu prac badawczych dla Centralnego Obserwatorium. 

Decydującym krokiem w realizacji idei Centralnego Obser
watorium Astronomicznego było powołanie l. l. 1957 r. Za
kładu Astronomii przy Wydziale III P.A.N., jako placówki przy
gotowującej podstawy zarówno kadrowe, jak i instrumentalne 
dla przyszłego Centralnego Obserwatorium Astronomicznego. 
W szczególności jako pierwszy większy instrument dla przy
szłego Centralnego Obserwatorium została zamówiona w kwie
tniu 1958 r. przez Polską Akademię Nauk kamera (teleskop) 
Schmidta; czas budowy tego instrumentu wynosi około 3 lata -
koszt: przeszło milion rubli. 

Sytuacja astronomów budujących Obserwatorium różni się 
dość znacznie od sytuacji, w której znajdują się uczeni innych 
specjalności zbliżonych do astronomii (fizycy, chemicy). Pra
cownie fizyczne i chemiczne dość szybko i nieustannie dosko
nalą swą aparaturę, zastępując instrumenty stare. Inaczej jest 
w astronomii. Duże narzędzia astronomiczne są budowane prze
ciętnie raz na stulecie, w obrębie jednego kraju. Jedynie w za
kresie przyrządów pomocniczych może i powinien odbywać się 
proces modernizacji. Największym przyrządem Centralnego 
Obserwatorium Astronomicznego ma być teleskop o średnic~· 
dwóch metrów. Czas realizacji takiego przyrządu wynosi 6 do 
1 O ·la t; koszty kształtują się obecnie na poziomie 6 milionów 
rubli. Gdyby zamówienie na ten przyrząd ulokować w roku 1963, 
to, wciągając jeszcze w rachubę okres potrzebny do ustawienia 
i uruchomienia tak dużego przyrządu, możnaby projektować 
uroczyste otwarcie Centralnego Obserwatorium Astronomiczne
go na dzień 17 lutego 1973 roku - 500 rocznicę urodzin Miko
Jaja Kopernika. 

Potrzeba budowy zarówno zamówionej już kamery Schmidta 
jak i projektowanego 2-metrowego teleskopu uzasadniona jest 
głównymi kierunkami badań w dziedzinie astrofizyki w ciągu 
najbliższych dziesiątek lat. Jako główne zadanie przyszłego 
Centralnego Obserwatorium w dziedzinie astrofizyki i astro
nomii gwiazdowej, uznano badanie stanu fizycznego i składu 
chemicznego gwiazd i materii międzygwiazdowej w aspekcie 
ewolucyjnym. Tak określone założenie planu badań obejmuje 
komplet zagadnień najpoważniejszych i najbardziej aktualnych 
w chwili obecnej, gwarantujących bogate możliwości na okres 
wielu lat i posiadających pierwszorzędne znaczenie ideologiczne. 
Podstawowe w zakresie astrofizyki przyrządy Centralnego 
Obserwatorium: kamera Schmidta i 2-metrowy teleskop będą 
służyć do bada:rria widm gwiazd i do mierzenia ich jasno'ci; 
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w zalu·esie promieniowania o większych długościach fal zasad
nicze te przyrządy zostaną uzupełnione teleskopami radiowymi, 
pozwalającymi rozszerzyć zakr s badań astrofizycznych na 
dziedzinę radioastronomii tak szybko i burzliwie rozwijającą się 
w ostatnich latach. W toku dyskusji nad planem perspekty
wicznym rozwoju astrofizyki zostały podkreślone w szczegól
ności jeszcze dwa momenty: potrzeba kształcenia kadr nauko
wych w bardzo zaniedbanej w Polsce dziedzinie astrofizycz
nych zastosowań elektroniki i konieczność powstania przynaj
mniej jednego dobrze przystosowanego do prac astrofizycznych 
zakładu budowy narzędzi astronomicznych. Brak dobrze wy
ekwipowanych warsztatów dla instrumentów naukowych jest 
(bez przes dy) klęską polskich astronomów. Nasi uczeni pra
cując w warunkach chałupniczych tracą nieproporcjonalnie 
dużo czasu na sprawy instrumentalne. Musi to hamować pro
dukcję naukową. 

W astrometrii, klasycznym i posiadającym wiekowe tra
dycje w naszym kraju dziale astronomii, plany perspekty
wiczne opierają się na problematyce uprawianej i zainicjowa
nej w Pracowni Astrometrii i Mechaniki Nieba Zakładu Astro
nomii PAN. Pracownia ta posiada świeżo wykończoną Stację 
obserwacyjną w Borowcu pod Poznaniem. 

Możliwości rozwojowe w astrometrii, podobnie jak w astro
fizyce, związane są w znacznej mierze ze sprawą modernizacji 
wyposażenia instrumentalnego. Projektuje się w ciągu najbliż
szych 15 lat zakup dla Centralnego Obserwatorium Astrono
micznego kilku drobniejszych przyrządów oraz dwóch dużych 
lunet: podwójnego astrografu (lunety do celów fotograficznych) 
o średnicy 40 cm i refraktora wizualno-fotograficznego, też 
o średnicy 40 cm. 

Problematyka astrom tryczna w Polsce obejmuje dość sze
roki wachlarz zagadnień. Jednym z najaktualniejszych - jest 
realizowane we współpracy z astronomią radziecką zadanie 
utworz nia tak zwanego katalogu gwiazd słabych; prace te 
mają na celu wprowadzenie nowego układu odniesienia, bar
dziej zbliżonego do układu racjonalnego niż układy dawniejsze. 
Stacja w Bomwcu rozwijać będzie w dalszym ciągu badania 
nad ruchem obrotowym ziemi a w szczególności prowadzić bę
dzie naukową służbę czasu. Kontynuowane będą doskonale się 
w Polsce od la:t rozwijające badania nad ruchami komet perio
dycznych. Weźmie też udział Centralne Obserwatorium Astro
nomiczne w ustalaniu położenia równika niebieskiego przez 
obserwacje fotograficzne położeń małych planet, jak również 
przez obserwacje satelitów dużych planet. lli)zwijać się będą 
daleJ długofalowe badania nad ruchami i figurą Księżyca. 
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Centralne Obserwatorium AstronoP1:czne będzie central
nym i najwazmeJszym ośrodkiem badań astrono ;licznych 
w Polsce - ale b)·najmniej nie jedynym. Wszystkie i stniejące 
w resorcie Ministerstwa Szkolnictwa Wyższ go obs · rwatoria 
uczelniane powinny być utrzymane jako placówki dydaktyczno
naukowe i powinny być w okresie 15-lecia doinwest wane do 
takiego stanu, by mogły być w nich wykonywane prace ma
gisterskie i doktorskie, oraz by pracownicy nauki mogli pro
wadzić prace naukowo-badawcze ewentualnie w oparciu o Cen
tralne Obserwatorium Akademii Nauk. W toku dyskusji nad 
planem perspektywicznym uznano za pożądane utrzymanie 
istniejącego podziału specjalizacji pomiędzy poszczególnymi 
ośrodkami astronomicznymi uniwersyteckimi. Te specjalizacje 
"regionalne" obejmą: w Krakowie - badania gwiazd zaćmie
niowych i fotometrię fundamentalną, w Toruniu - problem 
populacji gwiezdnych i w dziale radioastronomii badanie pro
mieniowania Słońca i Galaktyki, w Warszawie- fizykt: ośrodka 
międzygwiazdowego i statystykę gwiazdową, we Wrocławiu -
fizykę Słońca i zagadnienie atmosfer gwiazd niestacjonarnych. 
Obserwatorium Poznańskie. jedyne w Polsce obse1watorium 
uniwersyteckie prowadzące wyłącznie badania astrometryczne, 
powinno ulec w najbliższym dziesięcioleciu gruntow!1ej prze
budowie: powinno powstać nowe obserwatorium astronomiczne 
w Poznaniu. · 

W ramach specjalnych inwestycji, związanych z 600-leciem 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, znacznej rozbudowie ulegnie 
Obserwatorium Krakowskie, i w szczególności zostanie wybu
dowana filia zamiejska tego obserwatorium na Forcie Skała 
pod Krakowem. 

Próbując w jednym zdaniu ująć zamierzenia polskiej Astro
nomii na najbliższe 15-lecie, można powiedzieć: w ciągu 15 lat 
powinno powstać Centralne Obserwatorium Polskiej- Akademii 
Nauk; obserwatoria ~Uniwersyteckie powin11.y osiągnąć okre
ślony poziom wyposażenia i organizacji. 

JAN GADOMSKI - Warszawa 

KALENDARZ DLA KSIĘZYCA W SZKICU 

W kilka godzin po starcie rakiety kalendarz ziemski okaże 
się nieprzydatny. Zjawisko dnia i nocy zniknie. Czasu nie 
będziemy dzielić na dnie, miesiące i lata. W czasie lotu rakiety 
nie może być mowy o żadnym kalendarzu. Podstawą poMiaru 
czasu będą tylko zegary pokładowe, przechowujące czas ziem
ski głównie w tym celu, by poczynione w czasie lotu obser-
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wacje astrmtomiczne można było powiązać z pomiarami na 
Ziemi. 

Sytuacja ustabilizuje się dopiero z chwilą wylądowania 
rakiety na powierzchni jakiegoś ciała niebieskiego. Wtedy 
będzie już można przystąpić do ułożenia lokalnego kalendarza. 
Najbliższe zadania tego typu czekają nas na Księżycu. 

Podstawową miarą czasu może być na Księżycu tylko jego 
obrót dokoła osi, albowiem ruch wirowy ciał niebieskich odby
wa się z wielką regularnością i należy do najmniej zmiennych 
okresów czasu znanych astronomom. N a tej bazie opiera się 
pomiar czasu na Ziemi. 

Dokładny czas na Księżycu wyznaczymy więc za pomocą 
pozornego ruchu gwiazd wraz z tamtejszym firmamentem, po
sługując się tymi samymi instrumentami, których używamy 
na Ziemi. Ponieważ ruch wirowy globu księżycowego jest wie
lokrotnie wolniejszy od ziemskiego, przeto dokładność doko
nanych obserwacji będzie odpowiednio mniejsza. Firmament 
księżycowy obraca się poromie w tym samym kierunku co 
u nas. Północny biegun świata dla Księżyca leży w pewnym 
punkcie gwiazdozbioru Smoka odległym o 1,5 stopnia od pół
nocnego bieguna ekliptyki. Biegun południowy świata księży
cowego mieści się na "antypodach niebieskich" w gwiazdo
zbiorze Złotej Ryby. 

Punktem wyjścia dla sformowania kalendarza będzie doba 
księżycowa, która odpowiada jednemu obrotowi tego globu 
dokoła osi. Ten okres czasu zwiemy na Ziemi miesiącem gwiaz
dowym. Równa się on 27,321661 dni ziemskich. W ten sposób 
długość podstawowej jednostki czasu kalendarza dla Księżyca 
marny wyznaczoną z dużą precyzją, bo prawie 0,1 sekundy 
czasu. Gdybyśmy . chcieli w nowej sytuacji lmlendarzowej za
chować podział doby księżycowej na tradycyjne godziny, mi
nuty i sekundy to te jednostki czasu byłyby odpowiednio 
27,321661 razy dłuższe niż na Ziemi. Zdaje się jednak, że 
wygodniej pędzie operować dziesiętnymi ułamkarni doby księ
życowej. 

Kalendarz księżycowy będzie miał swój rok, równy do
kładnie rokowi gwiazdowemu Ziemi, tj. 1365,25636042 dni. 
A więc i tę jednostkę czasu dla Księżyca znamy z dużą dokład
nością, bo 0,001 sekundy. W ciągu roku księżycowego Słońce 
na tle gwiazd obiegnie pozornie dokoła księżycowy firmament. 
I to są jedyne dwie pods,tawowe wielkości kalendarzowe, które 
tak się zdarza - są nam ju'ż znane i to z dużą dokładnością. 
Zatem kalendarz dla Księżyca ma dobrą podstawę. Pomiar roku 
księżycowego nie będzie w praktyce łatwy, gdyż - w wyniku 
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ruchu Księżyca wokół Ziemi - Słońce obserwowane z Księ
życa opisuje na tamtejszym firmamencie w ciągu roku dodat
kowo 13,36882 pętli (epicykli) o przeciętnej średnicy kątowej 
8',8 (minut łuku), co komplikuje w znacznym stopniu obser
wacje. 

Oczywiście z tej samej przyczyny (obiegu Księżyca wokół 
Ziemi) pozorne ruchy planet na tle gwiazd oblicwne dla Ziemi, 
nie będą odpowiadać ściśle sytuacji obserwowanej z Księżyca. 
Planety opiszą dodatkowe drobne miesięczne pętle, odzwier
ciedlające obieg Księżyca wokół Ziemi. W rezultacie epicykle 
planet obserwowanych z Księżyca przybiorą postać linii wę
żykowatej. Współrzędnych ciał niebieskich obserwowanych 
z Księżyca nie będzie się zapewne odnosić do niebieskiego 
równika księżycowego, lecz - dla tradycji - do niebieskiego 
równika Ziemi. Gdybyśmy się ściśle trzymali tamtejszej sytua
cji, rektascensje i deklinacje ciał niebieskich na Księżycu wy
rażałyby się zupełnie innymi, niż na Ziemi, liczbami. 

Dla obserwatorów księżycowych przebywających na półkuli 
Księżyca zwróconej stale ku Ziemi, zajmie ona miejsce Księ
życa i da dla Księżyca "miesiąc ziemski", podobnie jak na 
Ziemi mamy ,,miesiąc księżycowy". "Miesiąc ziemski" równa 
się co do czasu trwania synodycznemu miesiącowi księżyco
wemu na Ziemi, tj. 29,530588 dni. A więc i tę jednostkę czasu 
znamy już z wielką precyzją (0,1 sekundy). Rok księżycowy 
liczy tych "miesięcy ziemskich": 12,36882. 

Dla odwrotnej strony Księżyca pojęcie "miesiąca ziem
skiego" wcale nie istnieje z tej prostej przyczyny, że Ziemia 
nie jest tam nigdy widoczna. 

Zatem, reasumując, możemy powiedzteć, że kalendarz dla 
Księżyca charakteryzują następujące równości: l rok księży
cowy = l rok gwiazdowy ziemski = 13,36882 'gwiazdowych 
miesięcy Ziemi = 12,36882 synodycznych miesięcy Ziemi. 
l doba księżycowa = l gwiazdowy miesiąc Ziemi = 683,04 
godzin ziemskich. 

Dla strony Księżyca stale zwróconej ku nam tarcza Ziemi 
ma - średnio biorąc - średnicę 4 razy większą, niż pozorna 
średnica Księżyca widzianego z Ziemi (rys. 1). Posiada blask 
około 80 razy intensywniejszy, niż Księżyc obserwowany 
w analogicznej fazie z Ziemi. Bo Ziemia wyświetla dla Księ
życa kolejno wszystkie fazy, które są zawsze uzupełnieniem 
faz Księżyca w tym samym czasie oglądanych z Ziemi (rys. 1). 

Dla obserwatorów księżycowych glob ziemski wiruje po
zornie nieco wolniej, niż w rzeczywistości, bo raz na 24,88 go
dzin. Jest to wynikiem obiegu Księżyca dokoła Ziemi. Tarczę 
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Rys. l. 

Ziemi w połowie skrywają oświetlone za dnia promieniami 
Słońca jasne pasma chmur, równoległe do równika. Lądy prze
zierają przez luki w obłokach jako jaśniejsze plamy na tle 
ciemnych oceanów. Zapewne nad biegun:1mi Ziemi żarzą się 
od czasu do czasu zorze polarne. Na biegun[lch ziemskich 
błyszczą niekiedy w słońcu czapki· lodowe. 

Tarcza Ziemi dla danego punktu Księżyca świeci zawsze 
niemal na tej samej wysokości nad horyzontem, wykazując 
tylko niewielkie oscylacje położenia wskutek pozomego koły
sania się Księżyca (libracji). Poza Ziemią obserwowaną z Księ
życa przesuwają się w rytmie gwiazdowego "miesiąca ziem
skiego" kulisy gwiaździstego nieba, wynik obiegu Księżyca 
wokół Ziemi. Dla punktów obserwacyjnych odległych od środka 
tarczy księżycowej zwróconej ku nam, Ziemia zniża się ku 
horyzontowi. Osiąga go, gdy obserwator znajdzie się na brzegu 
półkuli Księżyca widocznej z Ziemi. Jedynie tam Ziemia -
na skutek libracji - wschodzi i zachodzi, oczywiście w żółwim 
tempie. Na odwróconej stale od Ziemi półkuli księżycowej Zie
mia jest niewidoczna. 

Osobliwie przedstawiają się na Księżycu zjawiska zaćmic1l. 
w tej samej zresztą ilości co na Ziemi. Zachodzą tylko na 
zwróconej ku ziemi tarczy satelity. Na odwróconej jej części 
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nigdy nie ma zaćmień. Ziemskie zaćmienia Księżyca są zaćmie
niami Słońca przez Ziemię w fazie nowiu. Poprzedza je zawsze 
i kończy czerwona aureola prześwitującego przez atmosferę 
ziemską blasku Słońca. Ziemskie zaćmienia Słońca są na Księ
życu zaćmieniami Ziemi w fazie pełni i to zawsze częściowymi, 
nigdy całkowitymi. Wszystko więc odbywa się jakby na opak. 

Jeszcze jedno zjawisko nieznane na Ziemi akcentuje się na 
Księżycu. Mamy na myśli wygląd nieba, które za dnia i w nocy 
jest zasadniczo jednakowe, nie błękitne, lecz czarne, pełne nie
mrugających kolorowych gwia2'ld. Słońce występuje na nim 
zawsze w aureoH korony, z której - w płaszczyźnie równika 
słonecznego - promieniują w dwie przeciwne strony smugi 
światła zodiakalnego. Nawet gołym okiem można zawsze obser
wować wokół Słońca girlandę czerwonych języków chromo
sfery, którą widujemy na Ziemi jedynie w czasie krótkich chwil 
całkowitego zaćmienia Słońca. Za dnia księżycowego przyświe- · 
cają równocześnie: Słońce, Ziemia i gwiazdy w pełnym blasku. 
Od czasu do czasu przecinają niebo meteory, które zapalają się 
tam przypuszczalnie już na pułapie 300 km. Znaczniejsze z nich 
można niekiedy obserwować z Ziemi. 

Co do zegarów przydatnych na Księżycu, to najlepszą usługę 
oddadzą zegary kwarcowe odpowiednio wyskalowane według 
kalendarza księżycowego. Zegary wahadłowe okażą się leniwe. 
Zegar z tzw. sekundowym wahadłem na Ziemi, na Księżycu 
będzie się wahał z majestatyczną powolnością raz na 2.47 se
kundy, a to wskutek słabszej siły ciężkości w odniesieniu do 
ziemskiej. 

ANDRZEJ MARKS Warszawa 

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA ASTRONOMII (l) 
SŁU.ZBA CZASU 

Jeszcze i dzisiaj często słyszy się opinie, że z astronomii 
nie ma żadnych praktycznych korzyści i że jest ona nauką 
najbardziej od życia oderwaną. Co prawda nad poglądami 
takimi możnaby właściwie przejść do porządku dziennego, 
gdyż dzielenie nauk na "niepraktyczne" i "praktyczne", wzglę
dnie "czyste" i "stosowane" jest bardzo względne i dawno już 
straciło sens. Każda nauka jeSit "praktyczna". Choćbyśmy na
wet "dziś" nie umieli odrazu znaleźć zastosowania gospodar
.czego jakiegoś odkrycia, to "jutro" może się ono zupełnie 
niespodziewanie przyczynić do postępu w jakiejś dziedzinie. 

Nie wolno przy tym rozpatrywać poszczególnych dziedzin 
bacLań naukowych w oderwaniu od siebie. Wszystkie one są 
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złączone ze sobą niezwykle silnymi więzami. Postęp w jednej 
dziedzinie naukowej od razu odbija się na rozwoju innych. 

Niewątpliwie jednak istnieją osiągnięcia naukowe, z któ
rymi spotykamy się dosłowrue na każdym kroku (na przykład 
wykorzystanie elektryczności) i inne, które kryją się w za
ciszu laborato;riów. Z pozoru wydawałoby się, że osiągnięcia 
astronomii należą właśnie do tej drugiej grupy. 

Jak zwykle jednak pozory mylą. Istnieje kilka działów 
astronomii o bezpośrednich, codziennych, życiowych zastoso
waniach. Chyba najpowszechniejszym z nich jest... służba 
czasu. Trudno sobie wyobrazić życie bez dokładnego rozpla
nowania go w czasie. O czasie wiemy na ogół tyle, że jest 
to coś ao "płynie" lub "biegnie". Nie będziemy się tutaj 
wdawali w jego dokładne definiowanie, sprawia to bowiem 
nawet uczonym niejakie trudności, poprzestaniemy więc tylko 
na tym, że stosujemy umowny podział ilości upływaja.cego 
czasu na sekundy, minuty, godziny, doby, tygodnie, miesiące, 
pory roku, lata, wieki i tysiąclecia. Drugą niezwykle ważną 
sprawą jest ustalenie początkowego - zerowego :momentu, 
od którego ilość upływającego czasu będziemy mierzyli. Naj
ważniejsze jest ustalenie początku doby. W praktyce za mo
ment ten przyjmuje się umownie północ. 

Zarówno jedno jak i drugie zawdzięczamy astronomom . 
Regulując nasze zegarki według Tarliowych sygnćłlłów czasu 
nie zdajemy sobie na ogół sprawy, że istnieje na świec:e 
grupa ludzi, która nieustannie czuwa, aby dokładnie określić 
moment zerowy, a dokładność tutaj musi być nie byle jaka, 
gdyż sięga 0,001 sek. Co prawda w życiu zadowalamy się 
zwykle dokładnością l minuty, jednak dla niektórych celów, 
:;zczególnie naukowych, potrzebna jest wyższa dokładność, 
toteż moment początkowy należy określać z najwyższą osią
galną precyzją. 

Oczywiście moment początkowy można było ustalić do
wolnie. Logika jednak wskazywała, że najlepiej go związać 
z tym naturalnym zegarem regulującym nasze życie, jakim 
jest ruch obrotowy Ziemi wywołujący wschody i zachody 
Słońca, jego górowanie i dołowanie, następ two dni i nocy 
i pozorny obrót sklepienia niebieskiego ze wschodu na zachód. 

Oczywiści.e wschody (względnie zJachody) Słońca w róż
n·ych punktach Ziemi nie są równoczesne, należało wię-c 
w drodze umowy międzynarodowej ustalić jakiś punkt wspól
ny dla całej Ziemi w którym moment północy będziemy uwa
żali za międzynarodowy początek rachuby czasu. Powstał 
w ten sposób czas uniwersalny. Wybranym punktem jest 
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Obserwatorium A tronomiczne w Greenwich, przez które prze
chodzi południk O. 

Również i jedno tki czasu należało zwiąLaĆ' z ruchem obro
towym Ziemi. Ilość czasu, jaka upływa między dwoma kolej
nymi dołowaniami Słońca średniego w danym miejscu Ziemi, 
to znaczy między dwoma kolejnymi północami (względnie 
między dwoma kolejnymi górowaniami - południami), naz
wana została dobą i podzielona na 24 godziny. 

Co to jednak jest to Słońc śre>dnie. Otóż Ztemia nie krą
ży wokół Słońca po kole. lecz po elipsie, w zw1ązku z czym. 
jak wynika z IJ prawa Keplera. szybkcść jej ruchu wokół 
Słońca nie jest stała. W związku z tym nie jest stała rów
nież i szybkość pozornego ruchu Słońca po· ekliptyct, będą
cego właśnie odbiciem ruchu obiegowego Ziemi. 

Jeżeli teraz zaobserwujemv moment górowania Słońca, to 
w czasie, jaki upłynie do następn(·go górowania Słońca, odsu
nie się ono nieco po niebie na wschód; w czns.;e, jaki upłynie 
do jeszcze następnego górowania, Słońce odsunie się znowu, 
jednak o nieco inną niż poprzednio wielkość, gdyż nie po
rusza sie ono przecież po ekliptyce ruchem jednostajnym. 
W związku z tym ilość czasu, jaka upływa mi~dzy l i 2, a 2 
i 3 górowaniami Sło-ńca nie je~t jednakowa. Ponieważ stoso
wanie jednostki czasu, która nieustannie zmienia swoją dłu
gość, nie byłoby wygodne, więc wprowadzono pojęcie Słońca 
średniego, to znaczy takiego Slońca, które porusza s1ę po 
ekliptyce ruchem jednostajnym z szybkością będącą średnią 
szybkością ruchu Słońca prawdziwego. Pokrywa s ę ono ze 
Słońcem prawdziwym tylko w momencie ro-zpoczynania się 
wiosny i jesieni. Przez pozostałą część roku Słońce średnie 
bądź wyprzedza na ekliptyce Słońce p1 awdziwe, bądź też 
spóźnia się. 

W życiu codziennym stosujemy więc 1iredni CZ1S słoneczn;·. 
Prawdziwy czas słoneczny (oparty o położenie Słoóca praw
dziwego) stosowany jest tylko niekiedy dla celów naukowych. 

Obserwatorium zajmujące si~ ·łużbą czasu ma wi~c za za
danie wyznaczać momenty górowania Słońca - będą to mo
menty połowy doby - początek godziny l 2-tej. Oczywiście 
nikt nie obserwuje jakiegoś Słońca średniego lecz tylko praw
dziwe. Potrafimy jednak rachunkowo określić korelację mię
dzy tymi dwoma Słońcami, toteż w oparciu o obserwacje 
Słońca prawdziwego można obliczyć średni czas słoneczny, 
uwzględniając tak zwane równanie czasu. 

Oczywiście nie musi to być wykonywane koniecznie 
w Obserwatorium Grt?enWich. Również dowolne inne obser-
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watarium astronomiczne może się zajmować 'służbą czasu, 
byle tylko było dokŁadnie znane jego położenie względem 
Obserwatorium Greenwich, to znaczy jego współrzędne geo
graficzne, gdyż zaobserwowane w tym innym obserwatorium 
momenty górowania Słońca nie będą się oczywiście pokrywać 
z momentami górowania Słońca w Greenwich i tę różnicę 
czasu należy rachunkowo uwzględnić. 

Łatwo widać, że gdybyśmy chcieli, aby rachuba czasu była 
dokładnie dopasowana do ruchu Sło1'lca na niebie, to dla każ
dego południka Ziemi należałoby stosować inny moment po
czątku doby; byłby. to miejscowy czas słoneczny (średni lub 
prawdziwy). Nie byłoby to oczywiście wygodne. Zeby jednak 
znowu nie dopuścić do ogromnych dysproporcji w momencie 
rozpoczynania się doby w różnych punktach Ziemi, jakie wy
nikłyby, gdyby w życiu zastosować czas uniwersalny (w nie
których miejscach na Ziemi doba zaczynałaby się o wschodzie 
Słońca, gdzie indziej o zachodzie Sl,ońca, jeszcze gdzie indziej 
w południe, a tylko w Greenwich o "właściwej porze" -
o północy), wprowadzono czas strefowy różniący się od 
czasu uniwersalnego o pełną ilość godzin. W ten sposób 
istnieją więc na Ziemi 24 Sitrefy czasowe, których granice 
pokrywają się w zasadzie z pewnymi południkami (pomijając 
odstępstwa od tej ZJa,sady wynikłe ze względów administracyj
no-geograficznych). W ten sposób w każdej strefie - pasie 
czasowym moment początku doby w przybliżeniu dopasowano 
do momentu północy miejscowej. 

Małe kraje, takie jak Polska, mają tylko jedną strefę cza.:. 
sową, wielkie kraje. mają ich kilka. Przechodząc ze strefy do 
strefy należy przestawić wskazanie zegara o godzinę. Jeżeli 
przechodzimy do strefy leżącej na zachód od naszej musimy 
zegar cofnąć o godzinę . Jeżeli przechodzimy do strefy leżącej 
na wschód musimy zegar posunąć naprzód o godzinę. (Nie
kiedy zdarza się, że między sąsiednimi strefami jest różnica 
2 godzin czasu). 

Obserwatorium służby czasu musi nie tylko piec~ołowicie 
wyznaczać moment początku doby, ale również zawiadamiać 
o tym (czy też o początku dowolnego innego momentu) wszyst
kich zainteresowanych. Dokonuje si.ę tego dzisiaj za pośred
nictwem radia, przez które są nadawane sygnały czasu róż
nego rodzaju i o różnej dokładności. 

. Obserwatorium takie musi także pieczołowicie "przecho
wywać c21as", do czego służą różnego rodzaju zegary i chro
nometry. Niezwykle ważne jest, aby ruch takiego zegara był 
jak najbardz.iej . jednostajny, gdyż tylko to pozwala dokład'-
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nie stwierdzić w dowolnym momencie. "która jest godzina". 
Dzisiaj takimi najdokładniejszymi zegarami są zegary kwar
cowe i atomowe. 

Pozwoliły one wyznaczyć nieregularności w ruchu obro
towym Ziemi. Wynikłe stąd niedokładności w służbie czasu 
nie odgrywają co prawda praktycznej roli w naszym życiu 
codziennym jednak grają już pewną rolę w badaniach nauko
wych i komplikują problem dokładnej służby czasu. 

Opisywałem wyżej zasady, na jakich opiera się służba 
czasu i praca obserwatorium zajmującego się tym zagadnie
niem. W rzeczywistości są one o wiele bardziej skompliko
wane. Przede wszystkim w służbie czasu nie stosuje się dzi
siaj obserwacji Słońca, gdyż są one mało dokładne, ale obser
wacje gwiazd. Obserwuje się zwykle przejścia gwiazd przez 
płaszczyznę połud.ni.kJa miejsca obserwacji. Kolejne górowania 
lub dołowania tej samej gwiazdy wyznaczają okres czasu 
zwany dobą gwiazdową. Jest ona prawie o 4 minuty krótsza 
od średniej do~y słonecznej, gdyż położenie gwiazd na sferze 
niebieskiej można w praktyce uważać za niezmienne, podczas 
gdy Słońce w ciągu doby odsuwało się zawsze po ekliptyce 
nieco na wschód od swego poprzedniego położenia. Potrafimy 
jednak obliczyć korelacje między czasem słonecznym a gwiaz
dowym i przechodzić od jednego do drugiego. 

Czas gwiazdowy (miejscowy) jest bardzo często stosowany 
do celów naukowych. Ze względu na różną długość doby 
gwiazdowej i słonecznej początek doby gwiazdowej wypada 
w ciągu roku w coraz innym momencie doby słonecznej. Te 
dwie doby rozpoczynają się równocześnie tylko w momencie 
rozpoczęcia się wiosny. 

Do obserwacji przejść gwiazd przez południk stosuje się 
specjalne lunety, w polu widzenia których naciągnięty jest 
szereg cienkich nitek; wyznacza się właśnie momenty przej
ścia gwiazdy za tymi nitkami. Flaszczyzna obrortu lunety po
krywa się z płaszczyzną południka. Teleskop taki nazywa się 
instrumentem przejściowym. Stosuje się także i inne instru
menty i metody obserwacji. Stanowią one szczyt techniki 
precyzyjnej i dokładności obserwacji. 

Służba czasu prowadzona jest przy ścisłej współpracy mię
dzynarodowej wszystkich obserwatoriów astronomicznych zaj
mujących się tym zagadnieniem, co pozwala uzyskiwać nie
zwykle dokładne wyniki. 

Do badań służby czasu należy jeszcze dbanie o zachowanie 
nal żytej chronologii. wyznaczanie początków pór roku i, co 
jest rriezwykle ważne. wyznaczanie ·momentu początku po-
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Rys. l. Lamany instrument przę)scrowy Bamberga Obserwal.orium 
Astronomicznego w Białkowie. 

szczególnych lat. W życiu codziennym zadawalamy się tutaj 
zwykle dokładnością l dnia. Astr·onomowie wy-.ma.czają jednak 
te .momenty bez porównania dokładniej. 



URANIA 47 

Tak więc służba czasu wcale nie jest sprawą prostą i wy
maga wiele żmudnego i systematycznego wysiłku. Jest to 
praca niezwykle odpowiedzialna. Spróbujmy sobie tylko wy
obrazić, co by było, gdyby astronomowie popełniali w służbie 
czasu błędy, albo gdyby w ogóle jej nie było! 

Warto zwrócić uwagę, że ostatnio pojawiają sie pomysły 
oparcia służby czasu o jakieś inne nieastronomiczne zjawiska, 
gdyż "zegar ziemski ma być zbyt mało dokładny". O ile cho
dzi o nieregularności ruchu obrotowego Ziemi, to wpływ ich 
na rachubę czasu można wyznaczyć i liczbowo uwzględniać. 
Nie ma więc obaw, aby jakieś inne metody wyparły astrono
miczną służbę czasu. 

KRONIKA 

Czy tektyty J•ochcdzą spoza. układu słonecznegtJ? 

T. P. K o h m a n i W. D. E h m a n n z Max Planck Institute ftir 
Chemie {Mainz) ogłosili niedawno, że w niektórych tektytach*) {austra
lity oraz silikaglasy z Pustyni Libijskiej) znaleźli sztuczne pierwiastki 
promieniotwórcze, jakie mogą być wytwarzane przez promieniowanie 
kosmiczne. Ilość wykrytych pierwiastków promieniotwórczych jest znacz
nie większa od ilości znajdowanej w meteorytach kamiennych i większa 
od ilości, jaka mogłaby zostać wytworzona przez promieniowanie ko
smiczne na powierzchni Ziemi lub pod nią. Zdaniem autorów ten fakt 
wyklucza praktycznie nie tylko Ziemię, ale i Księżyc j'l.ko możliwe 
źr·ódło tektytów. Niektórzy, jak wiadomo, uważają, że tektyty, to spadłe 
na Ziemię odłamki wyrzucone z powierzchniowych warstw Księżyca 
podczas upadku wielkich meteorytów. Wykrycie dużej ilości sztucznych 
pierwiastków promieniotwórczych wskazuje więc, zdaniem autorów, że 
tektyty pochodzą spoza układu Ziemia-Księżyc. 

Poh rozsiewu tektytów (np. 53 X 130 km na Pustyni Libijskiej, 
2000 X 3000 km w Australii) są jednak znacznie większe od pól rozsiewu 
deszczów meteorytów, co wsk'lzuje, źe tektyty nie powstały z pojedyn
czego obiektu, lecz raczej z ich grupy. Z drugiej strony, grupy m::tłych 
obiektów obiegające Słońce, juź po jednym lub kilku obiegach rozsy
puja sie wskutek zaldócającej siły pt·zyciągania słonecznego na prze
strzeni większej niż średnica Ziemi. 

Trudności te rozwiązują się, jeśli przyjąć, że tektyty pochodza spoza 
układu słonecznego. Zwarta grupa obiektów wQdrująca przez przestrze
nie międzygwiezdne, gdzie działanie promieniowania kosmicznego po
woduje powstawanie pierwiastków promieniotwórczych, może wejść 
w obręb ukladu planetarnego i zetknąć się z Zitmią. POJJ.ieważ przed 
zderzeniem gmpa tylko przez krótki czas znajdowała się pod wpływe1~1 
przyciągania Słońca czy wielkich pl'łnet. więc nie zdążyła się rozsvpac 
i ellpsa rozsiewu na powierzchni Ziemi jest stosunkowo niewielk"l. 
Prawdopodobieństwo trafienia. Ziemi przez międzygwiezdnego .,pojróż
nika" jest nicwielkie i rzeczywiście, tektyty !:l)Otyka.my tylko w nic
wielu miejscaeh na Ziemi. 

•) P~trz przeglądowy arlykuł o tektytach, Urania, 1959 r., nr .3 4. 
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Autorzy są zdania, że dokładna analiza składu tektytów może wy
kaza~ jalcieś różnice ich składu iwtopowego materii układu słonecz
nego. 

(Wg Nature, nr 4630, str. 252, 1958 n) A. Wróblewski 

Czy Istnieją gwiazdy zielone? 

Czy obserwowana zielona barwa niektórych gwiazd istnieje w rze
czywistości, czy też jest wynikiem jedynie kontrastu z kolorem innej 
znajdującej się w sąsiedztwie gwiazdy lub też może wypływa tylko 
z subiektywnej nie ścisłej oceny obserwatora? 

Na pytanie to redakcja "Sky and Telescope" (April 1959, s. 321) od
powiedziała jednemu ze swych czytelników w tym sensie, że gwiazdy 
zielone w rzeczywistości nie istnieją a zielona ich barwa, przytaczana 
nieraz przez dawnych autorów, wynika jedynie z ich subiektywnych 
wrażeń. 

Odpowiedź na powyższe pytanie nie wydaje się jednak tak prosta ' 
Przecież zielona czy też szmaragdową barwę niektórych gwiazd przy
taczają doświadczeni obserwatorowie. Zacytuję chociażby F l a m m a -
rio n a, który 28 lipca 1878 r. obserwował zakrycie Antarcsa przez 
Księżyc. Stwierdził on wówczas, że zielone zabarwienie gwiazdy B 
tego układu (o. Sco B, 5';2, typ widma B4) z pewnością nie wynika 
z kontrastu z czerwonym zabarwieniem głównej gwiazdy. Powyższą 
obserwację tego autora potwierdziła A g n e s M. C lerce w pracy swej 
"The System of the Stars" (1905 r.). Flammarian wymienia również 
zielone zabarwienie gwiazdy B układu , Andromedy (5'!'1. typ widma 
AO), o. Her (5f!l4, typ widma F8) oraz v De! B (51P5, typ widma F8} 
i towarzysza p Lutni, a , Ku l i k o w ski zieloną barwę f Boo B 51Pl ; 
typ widma AO} i szmaragdową 'Y Her B (51P5}. Barwę zieloną nie
których gwiazd wymieniają i inne źródła. chociażby niektóre Atlasy 
gwiazdowe, jak np. znany z pewnością wielu naszym członkom ~Atlas 
Nieba Gwiazdzistego" Jer z e go D o brzy ck i c g o. 

Ostatnio J o h n C. D u n c a n ze Steward Obserwator~· (Tucson, 
Arizona) wspomina w ,.Sky and Telescope" (June 1959, str. 423) o swych 
obserwacjach Nowej Herkulesa w roku 1934, które wykonywał 2,5-me
trowym teleskopem na Mt Wilson. Otóż w pewnym okresie spadku 
jasności tej gwiazdy, gdy jej widmo ukazywało silną emisję linii 4959 A 
i 5007 A podwójnie zjonizowanego wodoru, gwiazda ta okazała się tak 
wyraźnie zielona, jak .. sygnał wolnego przejazdu w sygnalizacji ulicz
nej". Wprawdzie to zielone światło płynęło prawdopodobnie nie z samej 
gwiazdy a z otaczającej ją mglistej otoczki, jednak ta ostatnia była tak 
mała, że nie dawała się odróżnić od samej gwiazdy. 

Przy rozważaniu poruszonej na wstępie sprawy należy brać pod 
uwagę pewne własności oka ludzkiego, wiek obserwatora, czas i miejsce 
obserwacji oraz siłę światła obserwowanej gwiazdy. Jak zauważa 
A s t a p o w i c z (Mietlieornyje jawlienija w atmosferze Ziemli, Moskwa 
1958), wraz z wiekiem spada zdolność rozróżniania barwy niebiesko
fioletowej. W lecie światłoczułość oka (S) na kolor zielony jest o 6% 
niższa niż w zimie. Podobnie na wysokości 4,5 km S dla koloru zie
lonego jest o 3%, a dla czerwonego nawet o 42% niższa. Oko ludzkie 
(wciąż cytuję Astapowicza) może rozróżniać do 200 odcieni widma, lecz 
przy osłabieniu jasności pozostają tylko 3: czerwony, zielony i fiole
towy, a następnie giną dwa skrajne a pozostały zielony wydaje się 
szarym . 
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Gdyby ktoś z naszych czytelników chciał osobiście wykonać obser
wacje barwy chociażby wymienionych wyżej gwiazd, aby sobie wyro
bić na ten temat istnienia 'gwiazd zielonych własne zdanie, powinien 
brać pod uwagę badania I. S i e c z e n o w a (patrz książka Astapo
wicza. str. 89). że kofeina zawarta w kawie i herbacie wzmaga 
S o 50%, działając w czasie do 1,5 godziny, przy czym wzrasta ostrość 
wzroku i czułość na kontrasty i że przed obserwacjami obserwator po
winien być "wyspany". 

W każdym razie wydaje się, że pewne zielone, zielonkawe czy jak 
chcą niektórzy, szmaragdowe zabarwienie pewnych gwiazd istnieje 
w rzeczywistości. 

J. Pokrzywnicki 

Wykrycie wodoru na Jowiszu 
Przed około 25 laty R. W i l d t zidentyfikował najwyraźniejsze linie 

widma Jowisza jako linie amoniaku NH3 i metanu CH 1• Mała średn-ia 
gęstość Jowisza wskazywała, że na tej planecie występuje w znacznych 
ilościach wodór. Według Ram s a y a np. wodór stanowi około 80% 
masy planety. 

Dopiero jednak ostatnio udało się zdobyć bezpośredni dowód istnie
nia na Jowiszu wodoru. Grupa astronomów amerykańskich: C. C. Ki e s s, 
C. H. C o r l i s s i H. K. K i e s s wykryła w podczerwonej części widma 
Jowisza trzy linie cząsteczkowego wodoru H 2 , które już dawniej zostały 
sfotografowane przez G. H er z b er g a w jego doświadczeniach labo
ratoryjnych i zaobserwowane w widmie Urana. 

Grupa badaczy korzystała z wielkiego spektrografu o bardzo wyso
kiej zdolności rozdzielczej, tego samego, który w r. 1956 został użyty 
na szczycie Mauna Loa do badania widma Marsa*). Zbadano dokładnie 
widmo Jowisza w obszarze między 3600 i 8700 A przy dyspersji od 2 
do 5 angstremów na mm. Oprócz wykrycia wspomnianych trzech linii 
wodoru (około 8150, 8270 i 8500 A) -patrz fotografia na 3 str. okładki
stwierdzono również, że w krótkofalowej części widma, począwszy od 
42u0 A występuje ciągle pochłanianie niewiadom..ego pochodzenia. C. C 
Kiess i współpracownicy wskazują na podobieństwo tego pochłaniania 
do widma laboratoryjnego tetratlenku azotu N~o •. Jednak zdaniem nie
których uczonych istnienie tego gazu na Jowiszu jest mało prawdopo
<iobne. 

(Wg Sky and Telescope, August 1959 r.) A. Wróbleu·ski 

OBSERWACJE 

Członek-kandydat PTMA zaobserwował przelot bolidu, 
który dal spadek meteorytów 

Dnia 7 kwietnia 1959 r., o godz. 20.31 czasu środk.-europ., członek
kandydat PTMA Sławomir R u c i ń ski obserwując w Częstochowie 
przez lunetę mgławicę M 42 w Orionie, zauważył lewym okiem, kie
rującym lunetą, bardzo jasny bolid. Oto co donosił Oddziałowi PTMA 
w Warszawie w swym liście z 16 kwietnia 1959 r. : 

Bolid był .,kolon1 niebiesko-zielonego i mial jasność okoŁo - sm. 
Przebieg! widzialną przeze mnie drogę 9"-10° w e' ągu okolo 4 sek. 
DrÓga jego równolegŁa była clo linii Procjon-Riget i przechodziła po
między t i f Ori. 

*) Patrz Urania. 1957 r ., str. 308. 
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W chwili, gdy go zauważyłem, miaŁ charakterystyczny kształt ma
czugi t rozświetlił zachodnie niebo, tak że widziałem lekkie chmury. 
Następnie zgasł (schował się za chmury?) i zniknęŁo świecenie nieba. 
Po 4 sek. zauważy'!em rozświetlenie nieba nieco silniejsze niż przedtem 
o koLorze niebiesko- zielonkawo-żółtym". 

Na razie obserwacja ta, bardzo dokładna i typowa dla przelotu _u
perbolidów, z których mogły spaść meteoryty, nie zWiróciła na siebie 
naszej szczególnej uwagi. 

Tymczasem okazało się, że 7 kwietnia 1959 r. o 20"3om (C. S. E.) za
obserwowany został na całym terenie Czech i Moraw i sfotografowanv 
w Obserwatorium Astronomicznym Cz. A. N. w Ondrejowie bardzo 
jasny bolid o jasności od -18m do -19m. Bolid biegł w kierunku od 
m. Jihlawa, a więc z kierunku EES na WWN i zakończył swój bieg 
w okolicy m. Przybrama (Pfibram). Zjawiska dźwiękowe - jeden silny 
grzmot, kilka słabszych i grzechot, wywołane przelotem bolidu zano
towane zostały w odległości do 70 km od trasy bolidu. Obliczenia 
i obserwacje lokalne wskazały przybliżone miejsce ~Spadku :z. tego bolidu 
meteorytów, według .punktu jego rozpadu na wysokości ponad 13 km 
w pobliżu osady Luby niedaleko od m. Przybrama. 

Poszukiwania doprowadziły do znalezienia w osadzie Luhy na polu 
jednego z gospodarzy 4,5 kg meteorytu. Następnie w odległości 5 km 
znaleziony został i 80 g odłamek. Meteoryt okazał się kamiennym
chondrytem. 

Opisany wypadek jest ciekawy jako pierwszy wypadek zdjęcia foto
graficznego superbolidu, z którego padły meteoryty. Zdjęcie to (przy
J)U.S2lC'Lalnie łącznie z 80 obserwacjami z terenu) dało możność obli
czenia orbity kosmolitu: elipsy z afelium pomięd7.y orbitami Marsa 
i Jowisza. Obliczona jego masa przy wejściu do atmosfery oceniona 
została na około l tonę a prędkość tego wejścia na :!0.9 km/sek. (li~se 
Iivflzd, nr 7, 1959). 

Porównujac riane czeskie z danymi Rucińskiego widzimy całkowi
tą ich zgodność. A więc obserwacja Rucińskiego dotyczyła obserwacji 
przelotu kosmolitu, z którego spadły meteoryty ,.Luhy". 

Opisany wypadek jest ciekawy dla meteorytyki polskiej, poniewAż 
był pierwszym, jak się zdaje, wypadkiem obserwacji przez pol kiego 
amatora przelotu bolidu, z którego spadły meteoryty poza granicami 
P·olski. Zresztą przelot bolidu, z którego spadł w Czechach 14 lil;ca 
1847 r. o godz. 3.45 meteor żelazny Braunau, obserwowany był do
kładnie o tej porze w różnych miejscowościach Sląska i opisany przez 
astronoma z Obserwatmium Wrocławskiego Jer z e g o B o g u s l 'l w
ski e g o (Ann. d. Phys., r. 1854, IV, s. 16). 

Niech ten przykład będzie zachętą dla ng_szych członków do obser
wowania jasnych bolidów i komunikowania swych, możliwie dokład
nych obserwacji, Sekcji Met~orytyki nasztgo Towarzys~wa w War
szawie.lub Redakcji "Uranii". 

Jer:u Pokr:1rwnkki 

Obserwacje gwiazdy zmiennej ',' Cas 

W lat·.tch 1953-1958 obserwatorzy Sekcji Gwiazd Zmiennych PTM,\ 
wykonali ogółem 721 obserwacji gwiazdy y Cas, w tym: A. B isk u p
ski 155 obse-rwacji, H. Kaczmarek 90 obs., Z. Ki e ń ć 81 ob.· .. 
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A. M ar k s 48 obs., Z. M a ś l ak i e w i c z 5 obs., Z. W i e c z o re k 
12 obs., A. Wrób l e w ski 230 obserwacji. Obserwacje wykonywano 
gołym okiem, posługując się metodą Błażko-Nijlanda. 

W wyniku opracowania. po wyeliminowaniu wpływu ekstynkcji, 
otrzymano średnią krzywą zmian blasku w jednolitym systemie foto
metrycznym. W omawianym okresie gwiazda wykazywala niewielkie 
wahania blasku, tylko czasami amplituda nieznacznic przekraczała 0,1 
wielkości gwiazdowej. Na wykresie można również zauważyć zmiany 
średniego blasku 'Y Cas. Maksimum średniego blasku (2'1160) wystąpiło 

około momentu J. D. 2435850, w dalszym ciągu średni blask malał bar
dzo powoli aż do 2'1180. Jednak momentu minimum średniego blasku 
jeszcze nie z.aobs~rwowano. 

Pod tym kątem dobrze byłoby prześledzić wcześniejsze obserwacje 
tej gwiaZldy, aby przekonać się czy zaobserwowane zmiany średniego 

bla<>ku nie wykażą peWIIlyeh regularności. 

Także z tych względów, dalsze obserwacje y Cas byłyby bardzo 
pożądane. Szczegóły opracowania wraz z listą oryginalnych ocen za
mieszczone będą w Dodatku Naukowym do Uranii. 

Henryk Kaczmarek - Łódż 

PRZEWODNIK PO KSIĘZYCU 

Okolice Mare Serenitatis 

Lancuch Gór Haemus (Gory B:~łkańskie) stanowiący południowo

WS<:hodnią i południową granicQ Morza Jasności ma !długość około 

500 km. Są to góry niewysokic, najwyższe szczyty s!Qgają ledwie 
2400 m. Najdalej na zachód wysunięty jest Przylądek Achcrusia, masyw 
o wysokości 1450 m. Na wschodzie łańcuch gór Haemus siQga mniej 
więcej do krateru Aratus. Największym kraterem położonym wśród 

tych gór jest Menelaus (32 km średnicy), o wale wznoszącym się do 
2400 m. 

Góry Taut·us na zachodnim brzegu Mare Serenitatis są raczej roz
ległą pagórkowatą wyżyną niż łancuchem. Na południu sięgają kra
terów Maraldi (32 km średnicy), Vitruvius (29 km) i Littrow (30 km), 
oraz masywu Mt Argaeus (2400 m wysokości), na północy ciągną się 

aż do kraterów Geminus i Berzclius, leżących już blisko brzegu zwró
conej do nas półkuli Księżyca. Szczyty są na ogół niskie, rzadko prze
kraczaj . 1000 m, jedynie w okolicy BerzeliusaJ kilka gór ma ponad 
3000 m wysokości. 
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Krater Posidonius na północnym 
brzegu Morza Jasności · jest jednym 
z najbardziej imponujących krate
rów księżycowych. Prawie kolisty, 
o średnicy 100 km, tylko wskutek 
skrótu perspektywicznego wydaje się 
nieco eliptyczny. Wnętrze zawiera 
wiele ciekawych szczegółów, co wi
dać na zamieszczonym obok rysun
ku krateru. W pobliżu środka znaj
duje się krater Posidonius A (10 
km średnicy) a na północno-zachod
nim brzegu nieco większy Posido
nius B. Na dnie można dostrzec 
szereg ciekawych szczelin. Szczegól
nie wyraźna jest rozpadlina bie
gnąca prtez środek krateru, obok 
Posidoniusa A Można ją łatwo do
strzec przez 15 cm teleskop. Wały 

. Posidoniusa wznoszą się w najwyż-
szym punkcte do 2000 metrów, na wschodzie są jednak bardzo niskie 
i w wielu miejscach poprzerywane. 

Posidonius jest jednym z ciekawych kraterów dla obserwacji mi
leśniczych. Zamieszczony obok rysunek został wykonany przez ame
rykańskiego miłośnika (A. K. Herring) za pomocą 30 cm reflektora 
przy powiększeniu 228 X . Przez 15 cm reflektor można oczywiście 
dostrzec mniej szczegółów, ale obserwacji warto spróbować. 

Na północy wielka zatoka Morza Jasności nosi romantyczną nazwę 
Jeziora Snów (Lacus Somniorum). Na powierzchni tego jeziora leży 
wiele kraterów, między innymi: Daniell (30 km średnicy), Band (19 l<m), 
Maury (19 km), Mason (24 km), Plana (38 km). Mo·żna dostrzec wiele 
pozostałości dawnych kraterów, 111ajwidoczniej zalanych prze~ lawę, 
której pokrywa tworzy powierzchnię Jeziora Snów. 

A. Wróblewsk; 

NAJCIEKAWSZE OBIEKTY NASZEGO NIEBA 

Plejady 
Spośród gromad gwiazd najpiękniejsze i najłatwiejsze do obser

wacji są Plejady leżące na tle gwiazdozbioru Byka. Stanowią one tzw. 
otwartą gromadę gwiazd, tzn. gromadę, w której gwiazdy są rozmie
szczone stosunkowo luźno i nieregularnie. Gromadę tę widać już okiem 
nieuzbro)onym. Ludzie obdarzeni szczególnie bystrym wzrokiem mogą 
dostrzec w sprzyjających warunkach kilkanaście gwiazd tej gromady. 
Zwykły obserwator dostrzega ich wyrażnie kilka. Już jednak przez lor
netkę, a właściwie właśnie przez lornetkę przedstawia ona piękny widok. 
Widać wtedy jest kilkadziesiąt gwiazd. Przez duże zaś teleskopy widać 
ich sto kilkadziesiąt. Wbrew pozorom jednak widok gromady w du
żym teleskopie nie jest zbyt efektowny, gdyż możemy wtedy obserwo
wać jednocześnie tylko małe jej wycinki. Najjaśniejsza gwiazda gro
mady Alcjone, ma jasność 3m,5. Całkowita jasność gromady wynosi 
1m,4. Jedna z gwiazd groanady, Plejone, jest gwiazdą zmienną nie
znanego typu (warto obserwować). Grom!llda M 45, gdyż taki jest nu
mer gromady według katalogu Messiera, leży w odległości 490 lat 
światła od nas. Wobec tego, że je.j widoma kątowa średnica wynosi 
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120', jej średnicę liniową można określić na 16 lat światła. Jak wszyst
kie gromady otwarte tak i Plejady zwiększają powoli swe rozmiary, 
tak że z czasem gwiazdy gromady rozbiegną się w przestrzeni. Po
nieważ jasności wiekszości gwiazd gromady zostały dokładnie prze
mierzone, może ona być wykorzystana do wyznaczania zasięgu naszego 
instrumentu obserwacyjnego, lub też jako standart fotometryczny pr'\)' 
obserwacjach gwiazd zmiennych. Gwiazdy gromady, jako powstałe 
razem i w jednakowy sposób, mają zbliżone właściwości fizyczne. Na 
fotografiach gromady wykonanych przy użyciu wielkich astrofotogra
fów i przy długim okresie ekspozycji wid3.ć, że cała gromad'l tkwi 
w delikatnej mgławicy, stanowiącej prawdopodobnie resztki tworzywa, 
z którego powstały gwiazdy gromady. Ponieważ gromada leży w nie
dużej odległości od ekliptyki, więc stosunkowo czGsto zdarzają się wy
padki zasłoniGcia gromady przez Księżyc, co daje możność wykonania 
cennej obserwacji o charakterze astrometrycznym. W zasadzie wyko
nanie takiej obserwacji przy zachowaniu dużej staranności byłoby do
stępne nawet dla am::~torów. Okres dobrej widoczności Plejad przy
pada na okres październik-kwiecień. 

A. Marks 

TO I OWO 
"Gęstość" astronomów 

Poniżej zamieszczamy dość ciekawą tablicę, przedstawiającą liczbę 
astronomów i średnią "gęstość" astronomów w poszczególnych krajach. 
Srednia "gęstość" astronomów określona jest tu jako stosunek liczby 
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astronomów do ogólnej liczby ludności danego kraju. Tablicę t~ zesta
wiłem na podstawie spisu członków Międzynarodowej Unii Astrono
micznej z 1957 roku 1), obejmuje więc ona nie liczbę wszystkich astro
nomów danego kraju, lecz tylko tych, którzy są członkami Międzyna
rodowej Unii Astronomicznej. Można jednak założyć, że w danym kraju 
cv.łonkami Unii są ci astronomowie, których prace są (lub były) real
nym wkładem w rozwój astronomii. Dane o zaludnieniu poszczególnych 
krajów zaczerpnięte zostały z książki 2). Liczba ludności ZSRR wzięta 
została z pracy 3). Zamieszczona tablica uległa niewielkim zmianom po 
kongresie MUA w sierpniu 1958 r., aktualne dane o liczbach członków 
Unii nie zostały jednak jeszcze opublikowane. 

Pod względem .,gęstości" astronomów pierwsze mieJSCe zajmuje 
Watykan przed Belgią i Szwecją. Stany Zjednoczone stoją na 15 miej
scu. Polska zajmuje 18 miejsce, a ZSRR dopiero 19. 

Niewątpliwie wysoka "gęstość" astronomów nie świadczy o dużym 
wkładzie danego narodu w rozwój astronomii. Wkład ten w obecnych 
czasach jest bowiem przede wszystkim funkcją ogólnej ilości astrono
mów i wyposażenia instrumentalnego obserwatorów. Niemniej jednak 
względna liczba osób, poświqcających się pracy zawodowej w tej dość 
abstrakcyjnej i trudnej, a przede wszystkim nie posiadającej bezpośred
nich zastosowań technicznych dziedzinie nauki, może być uważana za 
jeden ze wskażników, świadczących o kulturze duchowej społeczeństwa 
danego kraju. 

Andrzej Pacho~czyk 

') Transaction oj the Internationa~ Astronamical Union, Vol . VIII, 
Cambridge 1957. 

t) Zarubieżnyje strany. Politiko-ekonomiczeskij sprawocznik. Poli
tizdat, Maskwa 1957. 

3
) Eżegodnik Bolszoj Sowietskaj Encyklopedii., 1957. Moskwa 1957. 

"Gęstcść'' 

Kraj T Lk,b• astronomów 
astronomów (na l milion 

mieszkańców) 

l. Watykan 4 4000 
2. Belgia 27 3.0 
3. Szwecja 19 2.7 
4. Dania 9 2.5 
5. Szwajcaria 12 2.4 
6. Norwegia 8 2.3 
7. Holandia 22 2.0 

8. Australia 18 1.9 
9. Finlandia 7 1.9 

10. w. Brytania (+Irlandia) 95 1.7 
11. Kanada 27 1.7 
12. Francja 71 1.5 
13. Czechosłowacja 19 . 1.5 
14. Liban 2 1.4 
15. U. S. A. 216 1.3 
16. Afryka Pld. 17 1.2 
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17. Niemcy 65 0.9 
18. Polska 19 0.7 
19. z. s. R. R. 112 0.6 
20. Argentyna 11 0.6 
21. Portugalia 5 0.6 
22. Izrael l 0.6 
23. Włochy 25 O.fl 
24. Hiszpania 14 0.5 
25. Nowa Zelandia l 0.5 
26. Jugosławia 8 0.4 
27. Grecja 3 0.4 
28. Egipt 7 0.3 
29. Chile 2 0.3 
30. Japonia 18 0.2 
31. Meksyk 5 0.2 
32. Alg er 2 0.2 
33. Węgry 2 0.2 
34. Austria l 0.2 

35. Rumunia l 0.06 
36. Indie lO 0.03 
37. Indonezja l 0.01 
38. Chiny l 0.002 

PRZEGLĄD NOWOSCI WYDAWNICZYCH 

l. F. S h er w o o d T a y l o r - "Historia nm1k przyrodniczych 
u• zarysie" - str. 273, cena zł 22.-. 

Autor niezwykle ciekawie przedstawia historię rozwoju nauk przy
rodniczych szczegółowo omawiając przy tym najważniejsze i najsłyn
niejse.e doświadczenia przeprowadzone na przestrzeni dziejów przez 
rozmaitych twórców teorii naukowych (między innymi astronomów). 
Na uwagę zasługują sporządrone przez A. R. T h o m s o n a ilustracje 
wyjaśniające pewne fazy, lub przebieg Olffiawianych doświadczeń, ma
jących dziś wartość historyczną. Książka przeznaczona jest dla wszyst
kich, którzy chcą uzupełnić wiadomości potrzebne do ogólnego wy
k ształcenia. 

2. P rac a z b i o r o w a - "Polscy badacze przyrody" - str. 380, 
c'f..na zl 28.-. 

W książce omówiono krótko rozwój astronomii, chemii, fizyki i nauk 
mineralogiczno-geologicznych w Polsce, oraz rpadano życiorysy najbar
dziej znanych polskich uczonych, którzy przyczynili się do rozwoju 
nauk przyrodniczych. Z astronomów uwzględniono M i koł aj a K o
pernika (opracował prof. J. Witkowski) i Jana Śniadec
k i e g o (opracował prof. E. Rybka). 

3. Ja n u s z T h c r - "Podróże poza Ziemię" - str. 151, cena 
zł 12.-. 

W książ.ce przedstawiono w popularny sposób rozmaite zagadnienia 
z zakresu astronautyki, a więc daWll1e fantazje i marzenia, historię 
rakiet, problemy ws:półczesnej astronautyki oraz plany przyszłych po
dróży kosmicznych. Klsiążka stanowi ciekawą lekturę dla wszystkich 
zainteresowanych astronautyką, posiadających wiadomości z astronomii, 
fizyki i matema~yk1 w zakresie szkoły średniej. 
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4.. W. Lewantowskij, W. Leszkowcew, L Racblin -
.,Sowietskaja rakieta istedujet kosmos" str. 127, cena zł 2.10 *). 

Krótkie zestawienie dotychczasowych naszych wiadomości o ciałach 
niebieskich .należących do układu słonecznego, omówienie niektórych 
problemów związanych z lotem rakiet, sztucznych satelitów i sztucz
nych planet, oraz przedstawienie pewnych wyników badań prowadzo
nych w celu poznania przestrzeni kosmicznej - to niewątpliwie po
żyte~zna lektura dla osób zainteresowanych znających język rosyjski. 

5. "Astronautyka" - Biuletyn Informacyjny Folskiego Towarzystwa 
AJ. tranautycznego nr 1-2 (4-5), czerwiec 1959 r., str. 56, cena zl 8.-. 

Niedawno ukaz.ał się po raz pierwszy w sprzedaży kioskowej po
pularno-naukowy Biuletyn Informacyjny Folskiego Towarzystwa Astro
nautycznego pi. "Astronautyka". Na treść podwójnego numeru składa 
się szereg interesujących artykułów z różnych dziedzin techniki rakie
towej i astronautyki oraz informacji o najnowszych o::;iągnięciach na 
polu zdobywania przestrzeni kosmicznej przez człowieka. Między inny
mi dr T. Przypko w ski omawia rewelacyjne fakty świadczące 
o bardzo wczesnym pojawieniu się rakiet na ziemiach polskich. Mgr 
inż. W. G e i s l er pisze o osiągnięciach radzieckich i amerykańskich 
w astronautyce oraz o samolocie doświadczalnym X-15, dr J. G a d om
sk i o planetach-olbrzymach krążących wokół niektórych najbliższ.ych 
gwiazd, mgr inż G. T h o r o aparaturze w jaką będzie musiała 
być zaopatrzona automatyC7..na rakieta lądująca na Księżycu, zaś 
mgr inż. Z. Brodzki o problemach. które musi rozwiązać tech
nika rakietowa, j·eśli statki kosmiczne mają bezpiecznie powracać 
na Ziemię. Bardzo ciekawe informacje na temat nowego rodzaju paliw 
chemicznych (tzw. wolnych rodników) zawiera artykuł mgr J. B ar
e i ck i e g o. Jeden z artykułów mgr inż. W. G e i s l er a poświęcony 
jest pierwszej wspólnej p Isko-radzieckiej wystawie astronautycznej 
.,Od Kopernika do Sputnika". Poza artykułami popularno-naukowymi 
wypełniającymi ponad 85% objętości zeszytu znajdujemy także arty
kuł naukowy prof. J. T e i s s e y r a o pionowym spadku ciał ze znacznej 
wysokości. Numer zamykają nowości ze świata i wiadomości z kraju. 
Czasopismo jest bogato ilustrowane. m9'>f1fVd v~.tvw 

*) Do nabycia w księgarniach radzieckich i klubach Międzynaro
dowej Książki i Prasy. 

Z KORESPONDENCJI 
Jeszcze o wodociągach Kopernika 

W związku z notatką "Mikotaj Kopernik - budowniCZ'!J wodocią
gów (Urania, 1960, nr l, str. 26) oraz wyjaśnieniem na str. 27 proszę 
o zamieszczenie uzupełnienia wyjaśnienia, iż zagadnienie budowy wo
dociągów przez Kopernika zostało szczegółowo naukowo opracowane 
przez inż. B o l e s ł a w a O r ł o w s k i e g o: "Kopernik nie budowal 
V' odociągu we Fromborku" w "Komunikatach Mazursko-Warmińskich", 
Olsztyn, 1959 r. (2/64), str. 121-149, które ukazały się w lipcu 1959 r. 
Naukowo obszernie opracowana dokumentacja tej pracy rozstrzyga to 
zagadnienie definitywnie. 

Tadeusz Przupkowski - Jęd-rzejów 

Errata: Urania, nr 12 (1959 r.), str. 410, w tabeli I zamiast Bolesław 
ski powinno być Bogusławski; str. 415, po lewej stronie drugiego wzoru 
(l) zamiast P powinno być P'; Urania, nr l (1960 r.), str. 2, w. 19 od 
dołu, zamiast meteoru powinno być meteorytu; str. 4, w. 11 zamiast 
Passyna powinno być Pessyna ; str. 5, w tablicy zamiast PiL!istter po-
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winno być Pillistjer; str. 6, w. 13, zamiast teLewizji v.rinno być wtz]t: 
str. 9, w. 10 od dołu zamiast wewnętrzna powinno być zewnętrzna; 
str. 25, w. 13, zamiast Pańkow powinno być Pańkóu;; gtr. 30, w tabeli 
Planety i Planetoidy opuszczono nazwę Ptuton. 

KON~·TRUKCJ A INSTRUMENTÓW l 
Prace konstruktorskie w Oddziale P. T. M. A. '"' Gdańsku 

W listopadzie 1957 roku zorganizowany byl w LudoWYm Obserwa
torium Astronomicznym Oddziału P. T. M. A. w Gdańsku kurs zlifo
wania zv.rierciadeł teleskopoWYch. Kurs ten prowadzony pod kierownic
twem J. Kalinowski e go zgromadził w pracowni Obserwatorium 
16 miłośników astronomii, którzy WYSzlifowali nast~pującc zwie11ciadła 
teleskopów. 

~-P·i Szlifował 

1 L. Wohlfeil 
2 P. Wójcik 
3 J. Talaska 
4 J. Kalinowski 
S H. Czarnawski 
6 J. Nienartowicz 
7 P. Wójcik 
8 W. Kohutnicki 
9 J. Łabęcki 

l O P. Martusewicz 
11 J. Talaska 
12 R. Popek 
13 L. W ohlfeil 
14 H. Czarnowski 
1S N. Maron 
16 Z. Kokot 
17 W. Papiernik 
18 W. Bem 
19 J. Jabłoński 
20 W. Kucie! 
21 Z. Sierżęga 
22 J. Kalinowski 

*) z otworem 

Tabela l 

Średnico 
mm 

ISO 
15\1 
150 
LSO 
ISO 
ISO 
1SO 
150 
150 
150 
150 
150 
ISO 
150 
150 
JSU 
JSO 
ISO 
150 
1SO 
150 
250 

Ogniskowo 
mm 

S 55 
S66 
S89 
603 
608 

1062 
1411 
1417 
1429 
1470 
1476 
147!1 
141l8 
1506 
1522 
1525 
15ól 
158H 
1615 
11i:i6 
1929 
12SO 

l 
Ś\\· i.atło- ~ 

s1ła 

l: ~.70 
3,77 
:-1,93 
·1,02 
4,115 
7 ,()łl 

9,11 
9,45 
9,:.3 
9,80 
9,84 
9,H5 
9,\12 

10,04 
10,IS 
lO, 17 
1o,.n 
10,59 
10,77 
10,91 
1Z,Q3 

5,00 

Powierzchnio 

paraboliczna 

.. *) 

sferyczna 

l 
paraboliczna 

W programie szlifowania były zv.rierciadla paraboliczne o ognisko
wej 600 mm oraz sferyczne o ogniskowej 1500 mm. 

Jak widać z powyższej tabeli najlepiej .. doszlifowali" J. T a l a ska, 
J. K a l i n o w s k i w jednym, a L. W o h l f e i l i H. C z a r n o w s k i 
w drugim wypadku. 

Podczas szlifowania zwierciadeł były one badane specjalnie skon
struowanym sferometrem. W pierwszej fazie polerowania badane byłv 
metodą prążkową Maksutowa., a w fazie końcowej - za tosowi!liśmy 
badania metodą cieniową - Foucaulta. 

Celem umożliwienia członkom Oddziału Gdańskiego budowy staty-
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wów do wyszlifowanych zwierciadeł, urządzono w styczniu 1958 r. 
kurs budowy statywów pod kierownictwem niżej podpisanego. 

Poniższa tabela podaje wyniki tego kursu: 

L. p. Konstruktor 

L. Wohlfeil 

2 P. Wójcik 

3 J. Tataska 

4 L. Wohlfeil 

5 H. Czarnewski 

6 J. Nienar1owicz 

7 W. Kohutnicki 

8 J. Łabęcki 

9 G. Martusewicz 

lO R. Popek 

ll L. Wohlfcil 

12 L. Wohlfeil 

13 Z. Kokot 

14 W. Papiernik 
15 W. Bem 
16 J. Jabłoński 
17 Z. Sierżęga 

Tabela 2 

l 
Zwierciadło l 
wg Tab. l 

l 

3-Lll 

4 

6 

8 

9 

lO 

12 

13 

15 

16 

17 
18 
19 
21 

Krótki opis teleskopu 

statyw wysoki drewniany azy
mutalny na łożyskach kulko
wych 
statyw niski drewniany para
laktyczny na łożyskach kulko
wych z wymiennym tubusem 
statyw metalowy kolumnowy 
paralaktyczny z ruchem mi
krometrycznym na łożyskach 
kulkowych 
teleskop typu Cassegraina -
statyw wysoki drewniany azy
mutalny na łożyskach kulk. 
statyw niski drewniany para
laktyczny z ruchem mikrome
trycznym na łożyskach kulko
wych z wymiennym tubusem 
statyw z mas plastycznych 
paralaktyczny na łożyskach 
kulkowych 
statyw niski drewniany azy
mutalny na łożyskach kulk. 
statyw niski drewniany para
Jaktyczny na łożyskach kul
kowych 
statyw metalowy składany pa
ralaktyczny na łożyskach kul
kowych 
statyw niski drewniany para
laktyczny na łożyskach kul
kowych 
statyw metalowy kolumnowy 
paralaktyczny na łożyskach 
kulkowych z ruchem mikro
metrycznym 
statyw niski drewniany azy
mutalny na łoizyskach kulk. 
statyw niski drewniany para
laktyczny na łożyskach kulko
wych 
statyw niski j. w. 

,. 
.. drewniany azy-

mutalny na łożyskach kulk. 
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Części do teleskopów z niewielkimi wyjątkami, np. koła zębate, 
wykonane zostały przez członków P. T. M. A. w pracowni Obserwa
torium. Tak np. tubusy wykonane zostały za pomocą specjalnie zbudo
wanych urządzeń z płyt pilśniowych. Tylko teleskop pod poz. 6 posiada 
tubus z mas plastycznych, a teleskop pod poz. 13 posiada tubus bla
szany. Teleskopy z wyjątkiem poz. 13 wyposażone są w szukacze z obiek
tywem o średnicy 30 mm, F = 120 mm. 

Dalsze wyposażenie każdego teleskopu to wyciąg okularowy, system 
osi i wykonane ze s•tali i odlewów alwniniowych, przeciwwaga, alumi
niowa oprawa> do zwierciadła, zawieszanie zwierciadła pomocniczego 
według Newtona i stojak do szukacza. Niektóre teleskopy wyposażone 
są w balansjery do równoważenia tubusów. 

Jako zakończenie całokształtu prac konstrukcyjnych zorganizowano 
w lutym 1959 r. kurs budowy okularów. Wykonano seryjnie okulary 
Ramsdena z ogniskową F ~ 40 mm, F = 32 mm, F = 28 mm i F= 17 mm. 
Obudowę okularów wytoczono z mosiądzu i aluminium. Ogółem człon
kowie Oddziału Gdańsk wykonali 59 okularów. 

L. ,Woh.lfei! 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 
Opracował G. S i tarski 

Luty 1960 r. 

Jasne planety przebywają w pobliżu Słońca, wobec czego Mars 
i . Saturn są praktycznie niewidoczne, a w :enus i Jowisz wschodzą nad 
ranem i świecą nisko nad horyzontem na południowym wschodzie. 
Merkury, po styczniowym złączeniu, oddala się od Słońca w kierunku 
wschodnim i od połowy miesiąca może być dostr.leżony zaraz po za
chodzie Słońca nisko nad horyzontem. 

Przez całą noc można natomiast poszukiwać przez lunetę niewi
docznego gołym okiem Urana, a w drugiej połowie nocy Neptuna. 
Urana łat'wo można odnaleźć nawet przez lornetkę. Należy w tym celu 
zaznaczyć w atlasie gwiazdowym położenie planety według współrzęd
nych a i J) (podanych na ostatniej stronie kalendarza), a następnie 
rozpoznać to miejsce na niebie według jaśniejszych gwiazd. Dalej ro
bimy przez lunetę dokładne rysunki niewielkiego otoczenia tego miej
sca, zaznaczając oołożenie wszystkich słabych gwiazd. Planetę odnaj
dujemy po zmianie położenia między gwiazdami, porównując rysunki 
z różnych nocy. 

Minima Algola (beta Persei): luty 9d3h15m, 12dQhQm, 14d2Qh45m. 
Minima główne beta Lyrae: luty 1QdQh, 22d23h. 
6d Po południu możemy obserwować przez lunety lub lornetki za

krycie gwiazdy pierwszej wielkości, Aldebarana (alfa Byka), rprzez 
tarczę Księżyca. Zjawisko przebiega w dzień, co uniemożliwia odszu
kanie Aldeoarana gołym okiem. Księżyc, na kilka dni przed pełnią, 
będzie miał większą część tarczy oświetloną przez Słońce. Na kilkanaś
cie minut przed początkiem zaćmienia Aldebaran będzie świecił blisko 
lewego (patrząc gołym okiem), nieoświetlonego brzegu tarczy Księżyca. 
Dla obserwacji bardziej dogodny będzie zatem moment zniknięcia gwiaz
dy za niewidoczną, ciemną częścią tarczy Księżyca, niż jej ukazanie się 
spoza oświetlonego brzegu tarczy (po prawej stronie, nieco u góry). 
Podajemy momenty początku i końca zakrycia dla niektórych miast 
w Pol.sce (według Rocznika Obserwatorium Krakowskiego): Poznań: 
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początek 15h291'J11, koniec· 16h301'J11; Wrocław: p. 15h26 ~ 0, koniec 16h29m2: 
Toruń: p. 15h3II'J13, k. I6h321'J19; Kraków: p 15h24'~'5, k. 161132~3: 
Warszawa: p. 15h30I'J13. k. 16h351'J15. 

7dUh30m Wenus w złączeniu z Saturnem przechodzi blisko na pół
noc bd niego. 

lQd Umn najbliżej Ziemi (w odległości ponad 2,6 mld km). 
I7d3h30m Wenus przechodzi o l o nad Marsem. Tuż przed wschodem. 

Słońca · można nisko nad horyzontem zobaczyć Wenus, a w pobliżu 
niej próbować odnaleźć Marsa. 

19d16h24m Słońce wstępuje w znak Ryb, czyli jego długość eklip'
tyczna równa jest 330°. 

19d-26<l Promieniują meteory z roju o wspóh·zędnych radiantu: 
rekt. Uh48m, deki. + 10° na pograniczu gwiazdozbioru Lwa i Panny. 
W tym czasie również dogodne warull11ki do obserwacji słabej smugi 
światła zodiakalnego, wieczorem, po zupełnym ściemnieniu się, na po
łudniowym zachodzie. 

22dOh30m Księżyc przechodzi o 5° nad JowiszE:m. 
23d Merkury w największym wschodnim odchyleniu od Słońca. Kąt 

tego odchylenia wynosi 18°. Merkurego można za.tem obserwować zaraz: 
po zachodzie Słońca. 

23d4'h54m Księżyc przechodzi o 4° nad Saturnem. Nad ranem można 
zobaczyć nisko nad horyzontem wąski sierp Księżyca (3 dni przed no
wiem). Złączenie z Saturnem następuje blisko 40 minut po wschodzie 
Księżyca , prawie w chwili wschodu Saturna (w Wa-rszawie). W godzinę 
później można próbować odnaleźć Saturna w odległości około 8-miu 
średnic tarczy Księżyca na południe od niego. 

24d O 7h54m Księżyc przechodzi o 5° pod Marsem, a o 141112m o 4" 
pod Wenus. 

25d Pluton w najmniejszej odlegŁości od Ziemi (ponad 4,9 mld km)_ 
Na niebie świeci jako gwiazda 14 wielkości w gwiazdozbiorze Lwa 
między gwiazdami gamma i delta. 

27d Wieczorem, zaraz po zachodzie Słońca, można obserwoKać 
Merkurego w pobliżu bardzo wąskiego sierpa Księżyca (tuż po nowiu). 

28d1ł130m Księżyc przech<Jdzi o 3° na południe od Merkurego. 
Wszystkie momenty zjawisk podano w czasie środkowo-europejski :-n. 

Redaktor naczelny: ANDRZEJ WROBLEWSKI 

RADA REDAKCYJNA: 

Przewodniczący: WŁODZIMIERZ ZONN 

Czl01!1kowie: TADEUSZ ADAMSKI, JAN GADOMSKI, 

ANTONI PIASKOWSKI, KONRAD RUDNICKI 

REDAKCJA: Warszawa, Al. Ujazdowskie 4. 

ADMlNISTRACJA i biura Zarządu Głównego PTMA: KrakÓW, ulica 
L. Solskiego (dawniej św. Tomasza) 30/8. - Tel. 538-92. - Biuro czynne 
codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt w godz. 9-13 i 16-19, w soboty: 
9--13. Konto Zarządu Głóvv"JJego PTMA: PKO 4-9-5227. NBP II OM 
Kraków 706-9-383. 
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Luty 1960 r . 

lh czasu Szczecin 
"' środk . -europ . 
"aj 
~ r.czaau J (1, l o wsch. l zach. 

Dl b 1J1 n h m h Dl 

l. 31 - 13.3 20 50 - 17.7 7 51 16 il 
11 . lO - 14.3 2131 - 14.7 7 33 17 on 

20 -14.0 22 lO - 11.4 7 13 17 20 
III. l - 12.5 22 48 - 7.7 6 50 17 4'1 

11 - 10.2, 2:j 25 ,- 3.8 6 27 17 58 

lb czaou 
\\-nrszau;a 

"" "' "aj 
~rodk .europ . 

"aj 
~ a. l o tLsch. j zach . ~ 

-
b m o hm h m 

11. l 23 59 - 0.5 9 06 21 48 11. 11 
2 o 49 + 3.6 9 31 22 56 12 

l 3 l 37 + 7.4 9 57 -- 13 
4 2 25 + 10.7 lO 23 o 02 14 
5 3 13 + 13.6 lO 53 l 05 15 
6 4 Ol + 15.8 !l 26 2 os 16 
7 4 su +17.4 12 05 3 00 17 
8 5 40 + 18,2 12 49 3 51 18 
9 6 30 + 18.2 1340 <140 19 

10 7 20 +17.4 14 37 5 22 20 

SŁOS"CE 

Poznań Wrocław 

wsch . l zach. wsch . j zach. 

b Dl b m b m / h Dl 

7 37 16 35 7 331 16 39 
7 20 16 53 7 17 16 56 
7 Ol 17 12 6 58 17 15 
6 39 17 31 6 38 17 32 
6 16 1749 6 16 17 49 

.K SIĘZYC 

!b CZaiU 
\\'arszawa 

środk . -europ . 

a. l o wscb .J zach. 

b m J ~m h m 
Bll t 15.8 15 38 s 59 
9 Ol 13,4 16 44 6 31 
9 52 + 10,4 17 52 7 00 

lO 41 + 6.8 19 Ol 7 27 
ll32 + 2,8 20 13 7 53 
12 22 - 1,3 21 25 8 18 
13 13 - 5,4 22 37 8 45 
1406 - 9,4 23 51 9 14 
tS Ol - 12,8 -- 948 
15 57 -15.6 Ol 01 10 21! 

Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Bi ałys tok 

wsch . j zach. wsch . j zach. wach . l zac h. wach. ! zach, wsch. ! zach . 

h m b m b Dl 

h "' ' 

b Ul b Ul b m b m h m h m 
7 38 16 20 7 17 16 ilO 7 21 16 19 7 (49 16 22 7 15 16 07 
7 19 16 40 7 02 16 47 7 04 16 38 6 54 16 39 6 57 16 26 
6 58 17 01 6 43 17 os 6 44 16 57 6 35 16 57 6 37 16 46 
6 35 17 21 6 24 17 22 6 23 17 l ~ 6 16 17 14 6 15 17 051 
6 10 17 41 6 03 17 31l 6 00 17 33 5 55 17 30 5 52 17 2.31 

lb czasu 
Fazy Księżyca : 

"' 
Warszawa 

d " 
Pierwsza kw. II. 4 15 "(;i 

~rodk . -europ . 

~ a. l o 
h .n o 

11. 21 16 56 -17.4 
22 17 56 -1B.2 
23 18 56 -17.8 
24 19 56 - 16.3 
25 20 55 -13.7 
26 21 51 -10,4 
27 22 46 - 6,5 
28 23 38 - 2.3 
29 o 29 + 1,9 

--
wach .j zach. 

h m h m 
2 13 lll5 
3 16 12 12 
4.11 13 17 
4 58 14 29 
5 37 15 44 
610 16 50 
6 39 18 13 
7 07 19 26 
7 32 20 36 

l 

Pełnia II. 12 18 
Ostatnia kw. II. 20 Ol 
Nów II. 26 19 
Pierwsza kw. III . 5 12 

Kslętyea rednlea Odległośe l ś 
ed Ziemi tarezy 

d h 

Najw. II. 7 071 29.5 

Najm. II. 23 01 32.5 
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Merkury Wenus 
CIS .... 
CIS 
Q o. l o o. l o 

h m o h m o 
l. 31 21 05 -18.8 18 20 -22.3 
11. 10 22 14 -12.4 19 13 -21.8 

20 23 14 - 45 20 05 -20.3 
III. 1 23 40 + 0.9 lO 56 -17.8 

li 23 18 - 0.6 21 45 -14.4 

wsch. zach. wsch.l zach. 

h m hm h m h m 
l. 31 749 16 21 5 26 13 12 
11. 10 741 17 30 5 37 13 30 

20 7 17 1 1835 :> 40 13 52 
III. l 6 36 18 43 5 36 U20 

11 5 42 17 30 5 24 14 51 

~g. ~ g g t1. ~ ~ l:' '- N 
(D rt) 11) C' 

8:€~ ... ~ ? 3 ~ ~ C.'< li> c. 
'!'E?.~ te tl :E 2 ::s ~ 11> .., 

... ~ "'::s - llQ ~· cn 
· -:re. en et o..- ~~ . .iD oaga :l c.o. n"' ::S• N :l g o N n N ::S 'O 
~~ ~~'<2. 11> N 

11> :l o C.::S[Il 
:::: "' --· N tn §. g'::s§. 

"" 'O ;>;' "' .., "' (") aoo o o '< c. l" 
c. Q, &l g~ 

N 
o .., "' ;;;- ::s ~ -

' Q, ' ' ' "' 

PLANETY i PLANETOIDY 

Mars Jowisz Saturn Uran Neptun Pluton 

o. l 1l o. l 1l o. l 1l o. l o o. l o o. l 1l o. l 1l 

h m\ o hm o h "' o h "' o h mi o h m o h m o 
Ul 55-23.5 17 38 -22.9 18 56 - 22,3 9 :.!8 t 15.7 14 29 - 12.9 lO 48 + 21.3-- -
19 27-22.7 17 46 -23.0 19 00-22.2 9 27 15.8 14 29 -12.'1 lO 47 + 21.4-- - -
19 59-21.5 17 53 -2:1.0 19 05-22.1 9 25 16.0 14 29- 12.8 lO 47 + 21.5-- --
20 31 - 19.9 18 ()0 -23.0 19 09-22.0 9 23 + 16.1 14 29- 12.8 lO 46 + 21.6 - - - -
2103 -lB.O 18 os -23.(1 1912,-21.9 9 22 + 16.2 14 28- 12.8 10 45 + 21.7- - , --! 

wsch. <ach. wsch. zach. wsch. zach. wsch. zach. wsch. zach. wsch. j zach. , wsch. l zach. j ,_ 1- 1- ----- - -
h m b m h m h m h m b m hm hm hm b m hm h m hm h u, 

6 li 13 37 4 48 12 23 6 02 13 45 1651 752 036 lO 18 17 44 9 45 -- - -
5 58 1:536 4 18 1151 5 26 13 11 16 17 711 2 53 9 39 17 os 9 06 - - --
542 1337 345J lllll 451 1238 1535 631 23 131 9 00 16 22 8 28 - - --
523 1341 313 1046 415 1204 1454 551 22 34 8 21 15 41 7 49 - - - -
5041346 240 1012 3 38 11271414 511 21 54 7 41 15 Ol 7 10 -- - -

Wschody i zachody podano dla Warszawy ' 

e. 'g ~ 2. e.a-g ~ ~ -~ ~ llQ :E~ :E :E N-~ ~~:E~ E. t"' ~· ~· ~· ~&~ <t> N en t""~§'o.O: ") N tn "' (") ~ " n ~ :E g. ~e~ o. ~ ~g. ::s c. O' o - · o :l c. O' :>;':>;'c><t>g 
~· o llQ o O' (") -· o 11> - (") et ~· ~ 
"' Ul c. 0 :E 0 N "' Ule. <t> N • g Q. N 

§_-N c. '< .., ::s ;jS"ti Q>::s,;J llQ (") o g ::s (DC'D::s 
o - ::s3«« :E - c.n'< cn <+ '< 

0.;:1- ;; ::s- n 11> :>;''< o (") '< tl .., :E N 'tl ~ll> llQ '<:E o .... 'tl 
(") "' e ~~ 

:E n o 'O :>;' .., 
N 3 :l cd! :il [ ~ ~ ~§.g p. '< 0 N 9 . ., rg:~ -'ó~ 11> :E 3 ::l 0 • N 11> .., 

~ ~ ~ ~~'t! s:: 
... .., 

'O o cn S iJQ c. n ... N(") 
;;JIJQ g&::s ~ 11) ~ :E o e;. '< <> ~ "' ., 
;>;'O ., -"' N -.. c. "' o., ::s . 'O "' .;.... c. ~ IJQ.w::S(..I., ~- :E Jll '< N ~ §: 'tl ;;; .., "" -·o 
~ S" 

., ::s 
~= (") (") 'tl ~;-g 

"' "' o ;>;' ;>;' ... "' o ':3§:~9 '""' l ... t o '~ ' n ?t'Jn 
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OBJAŚNIENIA DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE 

Pierwsza strona okładki: 
Gromada galaktyk w gwiazdozbiorze Warkocz Bereniki według foto-

grafii przez 5-metrowy reflektor z Mt Palomar. 
Znak Zodiaku: Ryby. 
Druga strona okładki: 
Przykłady teleskopów wykonanych w Oddziale PTMA w Gdańsku. 
l - Typowy teleskop zwierciadlany o średnicy 150 mm, ogniskowej 
1500 mm, ze statywem azymutalnym. 2 - Teleskop zwierciadlany, 
średnica 150 mm, ogniskowa 600 mm, statyw paralaktyczny. 3 - Te
leskop zwierciadlany o średnicy 150 rmn, ogniskowa 1500 mm, statyw 
kolumnowy metalowy, ruch mikrometryczny. 4 - Tubus teleskopu 
o światłosile l : 3,7 przy średnicy zwierciadła 150 mm, ·statyw drew-

niany, azymutalny. Patrz: Konstn~kcja instr11mentów. 
Trzecia strona okładki: 
U góry: Fotografia wycinka podczerwonego widma Jowisza (a) i dla 
porównania widma Księżyca (b). Wyraźne linie absorpcyjne w obu 
widmach pochodzą ze Słońca (linie w widmie Jowisza są przesunięte 
wskutek zjawiska Dopplera). Strzałkami zaznaczone są trzy miejsca, 
w których pomiary mikrofotometryczne wykryły linie wodoru. Na 
reprodukowanym pozytywie linie te są prawie niedostrzegalne. Patrz: 

Kronika. 
U dołu: Zegary kwarcowe Obserwatorium w Greenwich. 
Czwarta strona okładki: 
Gromada gwiazd kulista M 22 w gwiazdozbiorze Strzelca. Fotografia 

przez 150 cm reflektor z Mt Wilson. Ekspozycja 3,5 godziny. 

INFORMACJE O ODDZIAŁACH P. T. M. A. 

Luty 1960 rok 
B1ała Po<llaska - Powlatowy Dom Kultury. 
Białystok - Ul. Killńskiego l, Zakład Fizyki Akademii Medycznej. 
łłlecz - Przedmieścle 618. 
Częstochowa - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym 

w Parku Staszica. Sekretariat czynny codziennie, oprócz sobót w godz. 16-19, 
pokazy nieba do godz. 21-szej. 

ł'rombork - Sekretariat w lokalu własnym przy ul. Katedralnej 21, czynny we 
wtorki i piątki w godz. 18-20. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek 
mles•ąca. Pokazy nieba w każdy pogodny wieczór. 

Gdańsk - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym -
Gdańsk-Oliwa, ul. Plastowska 32, telefon 6-419. Sekretariat czynny we śro.dy 
i piątki w godz. 17-18. 

Gdynia - ul. 10-go Lutego 24, w biurach Polsklch Linii Oceanicznych. 
Gilwice - Siedziba Oddziału w gmachu Biura Projektów Przemysłu Węglowe,:to 

przy ul. Marcina Strzody 2. Sekretariat czynny w czwartki, w godz. 17-19. 
Przy sekretariacie czynna Biblioteka. Pokazy nieba odbywają się w katdy 
bezchmurny wieczór po uprzednim telefonicznym porozumleniu sie z J. Kas;o;_ą, 
Ruda Sląska l, ul. Obrońców Stalingradu 32 (tel. 52-481). 

Jc;drzejów -Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym, Ry
nek 8, teł. 78. Pokazy nieba i zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wyciet'l.t'k 
l.głoszonych listownie lub telefonicznie na umówlony termin. 

Katowice - Szopena 8, m. 3, z list. Cezarego .Janiszewskiego. 
J{ielce - Oddział nie posiada wla~nego lokalu. 
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Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. Solskiego 30 m. 4. Sekretariat czynny 
w poniedziałki i czwartki, w godz. od 17-20. Biblioteka czynna we czwartki 
w godz. 18-20. Pokazy nieba na Wawelu w bezchmurne wieczory od godz. 
19-21. 

Krosno n/\\' - Sekretariat w lokalu własnym, przy ul. Nowotki Nr l I p., (Jan 
Winiarski). Pokazy nieba odbywaja się w każdy pogodny wleczÓI" z wyjątkiem 
niedziel i i,wiąt, po uprzednim zgłoszeniu. 

I .ublin - Oddział nie posiada własnego lokalu . 
Lódź - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18. V p., pokój 511, 

tel. 250-02. Sekretariat l biblioteka czynne w poniedziałki w godz. 18-20 
i w czwa• tki w godz. 17-19. Zebrania aktywu Oddziału o godz. 18 w każdy 
ostatni poniedziałek miesiąca. Teleskopowe pokazy nieba od wczesnego zmroku. 
w każdy b e zchmurny wieczó•· na placu przed lokalem Oddziału. 

Myślenice - Oddział nie posiada własnego lokalu . 
.1\owy Sącz - SiedzilJa Oddziału w lokalu własnym przy ul. Jagiellońskiej 50'1, 

teł. 30-52. Sekretariat czynny codziennie w godz. 17-19. Pokazy nieba w be7.
chmurne wieczory w punkcie obserwacyjnym na szczycie budynku, będącegq 
siedzibą Odd~iału. 

Olsztyn - Zarząd Oddziału mieści się w Muzeum Mazurskim, I piętro. te!. 24-74 
(W, Radziwonowicz). Zebrania wraz z odczytami i pokazami nieba - raz 
w miesiącu na Zamku. Pokazy dla wycieczek po uprzednim zawiadomieniu 
telefonicznym. 

Ol,lole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Bytom•kich 3, Woj. Dom 
Kultury, pokój 45. Sekretariat czynny codziennie w godz. 16-18 . Pokazy nieba 
w kopule obserwacyjnej na tarasie Miejskiego Pałacu Młodzieiy. 

O~trowiec Swiętokrzyski - Siedziba Oddzialu w lokalu własnym w Zakładowym 
Domu Kultury, AL l-go Maja, III piętro. 

Oświęcim - ul. Władysława Jagiełły 2. Pokazy nieba o clbywaJa ~ię w każdy bez
chmurny czwartek od zmroku i po uprzednim porozumieniu: H. Stupkowa, ul. 
Młyńska 145. Biblioteka czynna wc czwartki w god z. 18-20. 

Płock - ul. Tumska 12, z list. Napoleona Sidorowskiego. 
poznań - Lokal własny przy ul. Chełmońskiego l. Sekretarial i Biblioteka czynne 

we wtorki i czwartki od godz. 17 do 19. W tymże czasie czynna pracowoja 
szlifierska. Publiczne pokazy nielJa w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy 
i czwartkowy na terenie Dostrzegalni P.T.M.A. w Parku im. Kasprzaka. 

Racib órz - ul. J. Kasprowicza 11. Liceum Ogólnoksztnłcące . 
.Rzeszów Oddział nie posiada własnego lokalu. 
Szczecin - Sekretariat mieści się przy Katedrze Fizyki Politechniki czynny Y{e 

środy w godz. 20-21. Pokazy nieba odbywają się w każdą pogodną ~rodę. 
W razie niepogody rezerwowanym dniem jest czwartek. 

Szczecin ek - Siedziba w lokalu własnym przy ul. T. Kościuszki 10, m. 3. Poka>~Y 
nieba odbywają się w kopule obserwacyjnej na budynku, w którym m;eści się 
lokal Oddziału, w pogodne wieczory - za zgłoszeniem teł. 58G. 

Tarnów - Oddział nie posiada własnego lokalu. 
'.rcruń - Lokal własny przy ul. Kopernika 17. Sekretariat i biblioteka czynne 

w poniedziałki l czwartki w godz. 18-20 oraz w soboty w godz. 17--19. W dniach 
l , 8, 15. II. o godz. 18 zebrania Oddziału. W dn. 20. II. o godz. 19 "Akademia 
Kopernikowska". Pokazy nieba w każdy bezchmurny poniedziałek i czwar
tek w godz. ~0-22. 

Warsza\l<a ·- Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat i Sekcje sa czynne we wlo<ki, 
czwartki i soboty w godz. 18-21. 

\\'roc:ław - Siedziba w lokalu własnym na Wzgórzu Partyzantów przy ul. Ks. 
Piotra Skargi. Sekretariat czynny od 18-19, w poniedziałki, środy i piątki 
z wyjątkiem przypadających na te dni świąt. Seanse w Planetarium dla wy
cieczek zbiorowych odlJywają się za uprzednim porozumieniem z Sekretail~
tem (teł. nr 47-32). Pokazy nieba lunetami w każdy bezchmurny wieczór. 

Zakopa n e - Oddział nie posiada własnego lokalu. 
Zielona G óra - Oddział nie posiada własnego lokalu. 
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TADEUSZ JARZĘBGWSKI - Wrocław 

POLA MAGNETYCZNE GWIAZD (I) 
Wyniki obserwacji pól magnetycznych 

O becnośC:: pola magnetycznego ziemskiego zdradza nam usta
wiająca Slię stale w kierunku północ-południe wskazówka 

kompasu. Fakt ten many był już z pewnością przed trzema, 
a przypuszczalnie llil!Wet czterema tysiąc1arui lat. Natężenie pola 
magnetycznego ziemskiego przy biegunach magnetycznych wy
nosi około 0,6 ersteda (d1a porównania dodajmy, iż np. pole 
magnetyczne między bie,gunami zwykłeg~ magnesu w ks:zJtał
cie podkówki jest rzędu 100 erstedów). Pole to nie jest stałe -
obok okresowych zmian dobowych, 27-dniowych, rocznych, 
11-letnich, hadanJia z !dziedziny paleomaginetyzmu wskazują, 
że zarówno położenie biegunów magnetycznych ja:k i natęże
nie pola podlegały :zJnacznym zmianom, prz:ypuszcza się nawet, 
że zachodziło w przeszro,ści zjawisko odwrócenia biegunowości. 

Tych kilka słów na temat pola magnetycznego naszej Zie
mi - przejdźmy teraz do ciał niebieskich. 

Można przypusz'czać, że pola magnetyczne występują rów
nież i na innych planetach. Nie znamy, jak dotąd, żadnych 
możliwości badan~a obecności pól ma:gnetycmych na planetach 
zewnętrznych, natomiast w wypadku planet wewnętrznych, 
Wenus, Merkurego (jak również w wypadku Księżyca) taka 
możliwość iSitnieje. Słońce, jak wiadomo, wysyła promieniowa
nie korpuskularne wyw;ołujące szereg zjawisk na Ziemi (zo
rze polarne, burze magnetyczne itp.). Otóż, jeżeli planeta Mer
kury czy też Wenus ztnajdme się Illa linii Ziemia-Słońce, wów
czas jej pole magnetyczne, o ile istniałoby, winno zmieniać bieg 
tego promieniowania, co wpłynie również na wspomniane zja
wiska na Ziemi. Otóż w wypadku Merkurego i Wenus wie
loletnie obserwacje zdają się potwierdzać tego rodzaju kore
lację, co wskazywałoby na obecność pól magnetycznych na tych 
planetach. Wyniki te są jednakże stosunkowo mało pewne, na 
potwierdzenie czego możnaby przytoczyć na przykł,ad ten 
szczegół, iż niektórzy obserwatorzy podobny wpływ stwierdzali 
również i w wypadku Księżyca, , natomiaS't aparattura "Łun
nika II", jak wiadomo, nie wykryła obecności pola magnetycz
nego przy powierz'chni naszego satelity. 

Po Ziemi, drugim z kolei ciałem niebieskim, na którym 
obecność pola magnetycznego została stwierdzona, była naj
bliższa nas gwiazda- Słońce· Sugestię co do możliwości istnie
nia pola magne:tycZitnego na Słońcu wysuwał jeszcze B i g e
l o w około roku 1889 zwracając uwagę na :liakt, iż kształt pro-
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Rys. l. - FotogrRfia ko
rony słonecznej (z roku 
1891l). Zwróćmy uwag~ 

\\ na kształt promieni ko
ronabych, przypomina
jących przebiegiem linie 
sił pola magnet:vcz::~ego. 

mieni koranalnych Słońca przypomina bardzo przebieg linii 
sił pola magnetycznego, jak to widzimy na rysunku l. Odkry
cie pól magnetycznych na Słońcu wiąże się jednakże dopiero 
z imieniem amerykańsldego astronoma H a l e'a. W roku 1908 
odkrywa on pole magnetyczne plam słonecznych, w których 
natężenie pola może dochodzić do około 4 tysięcy erstedów. 
Cztery lata później, około roku 1912, stwierdza on obecność 
ogólnego pola ma1gnetycznego Słońca o natężeniu około 50 erste
dów, jakkolwiek późniejsze obserwacje wyników tych nie po
twierdziły i kwestia występo,wania ogólnego pola magnetycz
nego Sł01'lca poddawana była w wątpliwość. Wykonywane 
obecnie przez B a b c o ck a obserwacje potwierdzają wystę
powanie ogólnego pola magnetycznego Słm1ca, j~kolwiek uzy
skiwane wartości natężenia pola są znacznie m.nieisze - rzędu 
l ersteda. Pole to jest dość nieregularne i zmienne, wysuwa 
się nawet przypuszczenie co do możliwości odwrac:mia biegu
nowości. 

Jak można wykryć obecność pól magnetycznych na Słońcu 
lub na gwiazdach? - Otóż badania te oparte są na pomiarach 
tzw. podłużnego efektu Zeemana. Zja,wisko to polega na tym, 
iż jeżeli promieniujący atom znajduje się w polu magnetycz
nym, wówczas linie widmowe wysyłane przez ten atom ulegaj~ 
rozszczepieniu. Gdy kierunek pola magnetycznego jest równo
legły do kienmku rozchodzenia się promieniowania, wówczas 
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obserwujemy rozszczepienie linii na 
dwa składniki, które są spolaryzowane 
kołowo o znakach przeciwnych. To roz
szczepienie linii widmowych na dwa 
składniki jest jednakże stosunkowo 
bardzo niewielkie - na przykład prze
sunięcie składników o l angstroem na
stępuje dopiero przy polach magne
tycznych rzędu 100 000 erstedów. Z te
go powodu obydwa składniki bqdą 
zwykle zlane razem i zaobserwujemy 
tylko niewielkie rozszerzenie linii wid
mowych a nie rozbicie na dwa oddziel
ne składniki. Aby móc jednak zmierzyć 
odległość tych nakładających się na 
siebie składników postępuj e się tu w ten 
sposób, iż (przy użyciu ćwierćfalówki 
i kryształu kalcytu) całe widmo gwia
zdy roz's,zczepia się na dwa oddzielne, 
przypadające obok siebie obrazy, gdzie 
na jednym obrazie występuje jeden 
składnik a na drugim drugi. Na rysun
ku 2 przedstawione są właśnie dwie fo
iograflie widma, rozszczepionego na ta
kie dwa obrazy. Nie trudno zauważyć, 
iż poszczególne składniki linii widmo
wych na sąsiednich obrazach są wza
jemnie przesunięte, przy czym na 
pierwszej fotografii kierunek przesu
nięcia jest inny niż na drugiej, bo 
w pierwszym wypadku pole magne
tyczne miało wartość dodatnią a w dru
gim - ujemną. Odpowiadające tym 
przesunięciom natężenie pola magne
tycznego wynosiło około +lO 000 erste
dów w pierwszym wypadku i około 
-10 000 erstedów w drugim. 

Odkrycie pól magnetycznych na 
gwia:zdach wiąże się z imieniem ame
rykańskiego astronoma H. W. B a b
c o ck a z Mount Wilson i Mount Pa
loma:r. P~erwszą gwiazdą, której pole 
magnetyczne zostało odkryte, była 
gwiazda 78 Vir; miało to miejsce w ro-
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Rys. 2. - Dwie rózne foLografie widma gwiazdy 53 Cam z okresu ma
ksimum dodatniej i ujemnej wartości pola magnetycznego. Każda foto 
grafia składa się z dwóch oddzielnych obrazów, na których wyrażnie 

wirlać. iż ~k1 2rniki roszcz::gólnych linii są wzajE'm•1:c przcsu :1i<;~ 0 . 

ku 1947; otrzymana z ówczesnych pomiarów wartość natęże
nia pola magnetycznego tej gwia~dy wynosiła około 5000 erste
dów (jest to wartJOść pola magnetycznego odpowi.adająca bie
gunom magnetycznym gwiazdy). 

Do chwili obecnej ~anych jest już ponad 90 gwiazd, u któ
rych obecność pól magnetycznych została stwierdzona z całR 
pewnością. Są to w większości gwiazdy o typie widmowym A 
i o osobliwym widmie. Łączna ilość gwiazd dotychczas bada
nych przez Babcacka wynosi około 350. Ponieważ jednakże 
w tej liczbie jest wiele gwiazd o zbyt rozmytych liniach, w któ
rych podłużnego efektu Zeemana wykryć tym samym nie 
można, a ponadto pomiary tego efektu możliwe są tylko w wy
padku pól o natężeniu co najmniej kilkuset erstedów, wię:~ 
można stąd wysunąć ogólny wniosek, iż pola magnetyczne 
w gwiazdach będą raczej zjawiskiem powszechnym i że wystę
pują przypuszczalnie u wszystkich prawie gwiazd. 

Ciekawym szczegółem jest fakt, iż obserwowane pola magne 
tyczne gwiazd nie mają stałej wartości lecz są zmienne (na 
marginesie zwróćmy dla porównania uwagę, że pole magne
tyczne Ziemi i Słońca też podlega zmianom). Otóż obserwowane 
pola magnetyczne gwiazd podlegają na ogół bardzo szybkim 
zmianom, przy czym w większości wypadków zmieniają się nie 
tylko wartości natężenia pola lecz również i znak, czyli zacho
dzi zmiana biegunowości. Obserwowane zmiany pola magne
tycznego są albo nieregulaTne albo też okresowe. Zgodnie 
z wprowadzoną przez Ba beocka klasyfikacją , te gwiazdy, 
w których pole magnetyczne zmienia się okresowo, nazywamy 
zmiennymi magnetycznymi typu alfa (od typowego przedsta
wiciela a2 Canum Venaticorum) - znamy ich dotychczas 
siedem. 

Omówimy teraz kilka najciekawszych gwiazd magnetycz
nych. 

53 Cam (czyli gwiazda oznaczona numerem 53 w gwiazdo
zbiorze Żyrafy). Jest to gwiazda szóstej wielkości o typie wid
mowym AOp. Obserwowane wartości pola magnetycznego tej 
gwiazdy zmieniają się w granicach od około -17 000 erstedów 
do + 12 000 erstedów (podajemy tu wartości pola odpowiada
jące biegunom magnetycznym gwiazdy). Zmi·any te zachodzą 
okresowo w okresie 8,0 dni. W tym samym okresie zachodzą 
pewne zmiany w widmie gwiazdy i zmienia się nicznacznie je.: 
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blask (w granicach 0,015 wielkości gwiazdowej), przy czym 
minimum blasku przypada w fazie maksimum ujemnej wartości 
pola magnetycznego. 

HD 215441 (czyli gwiazda oznaczona numerem 215441 w ka
talogu Draperowskim). Jest to słaba gwiazda' około 9 wiel
kości, u której wykryto najsilniejsze pole magnetyczne wśród 
wszystkich . dotychczas badanych gwiazd. Obserwacje tej 
gwiazdy zostały rozpoczęte dopiero w 1959 roku i nie były 
jeszcze publikowane - wiadomość ta pochodzi z prywatnego 
komunikatu otrzymanego od Babcocka. Jak przypuszcza Bab
cock, pole magnetyczne tej gwiazdy winno zmieniać się przy
puszczalnie okresowo. Ponieważ w Obserwatorium Wrocław
skim stwierdzono, iż blask tej gwiazdy zmienia się regularnie 
w okresie 9,5 dni (z amplitudą 0l"fl14), więc taki będzie przy
puszczalnie również okres zmian jej pola m agnetycznego. 

HD 188041. Jest to jedyna zmienna magnetyczna długookre
sowa. Okres zmian pola magnetycznego tej gwiazdy wynosi 
226 dni. W tym okresie wartości pola magnetycznego zmieniają 
się w średnich granicach od około + 1000 do + 5000 erstedów. 
przy czym zmiany te wykazują wiele nieregularności, jak to 
widać na rysunku 4. 

HD 125248. Fole magnetyczne tej gwiazdy zmienia siq 
w średnich granicach od -6000 erstedów do + 7000 erstedów 
w okresie 9,3 dni. W tym samym okresie zmienia się blask 
gwiazdy z amplitudą 0,05 wielkości gwiazdowej, przy czym 
faza minimum blasku przypada w momentach maksimum do
datniej wartości pDla magnetycznego, a więc odwrotnie niż 
w wypadku 53 Cam. W tym samym okresie zachodzą również 
bardzo znaczne zmiany w widmie gwiazdy (zmiany tzw. sze
rokości równoważnych linii); największym zmianom podlegają 
linie pierwiastków ziem rzadkich, zwłaszcza zjonizowanego 
europu (Eu II), przy czym maksimum natqżenia linii europu 
przypada w fazie maksimum dodatniej wart<Jści pola magne
tycznego . . W tym samym okresie obserwuje się również zmiany 
tzw. prqdkości radialnych. Na rysunku 3 podane są dla tf:j 
gwiazdy krzywe omawianych tu zmian pola magnetycznego, 
blasku, natężenia linii europu i prędkości radialnych. 

u.~ CVn. Jest to jasna gwiazda trzeciej wielkości, znana 
i obserwowana od dawna jako gwiazda o osobliwym widmie. 
Fole magnetyczne tej gwiazdy zmienia się okresowo w okre
sie 5,47 dni w średnich granicach od około -3500 do +5000 
erstedów. W tym samym okresie, podobnie jak i w wypadku 
poprzedniej gwiazdy, zachodzą zmiany blasku, szerokości rów
noważnych mektórych linii oraz prędkości radialnych. Cieka-
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R ys. 3. - Przebieg krzywych pola magnetycznego, blasku, prędkości 
radialnych i linii zjonizowanego europu w gwieździe magnetycznej 

okresowej HD 125248. 

wym jest jednak fakt, iż o ile np. w wypadku omawianej po
przednio gwiazdy maksimum natężenia linii zjonizowanego 
europu przypadało w fazie maksimum dodatniej wartości pola, 
to tutaj jest odwrotnie - maksimum linii europu przypada 
w fazie maksimum ujemnej wartości pola magnetycznego. Po
dobne przeciwieństwa obserwuje się i w wypadku linii innych 
pierwiastków, na przykład neutralnego i zjonizowanego chromu. 

Omówienie tych gwiazd magnetycznych wskazuje nam od 
razu na szereg nowych i ciekawych problemów astrofizycz
nych powstałych z chwilą odkrycia pól magnetycznych gwiazd. 
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Pierwszym i zasadniczym problemem byłby tu sam fakt 
istnienia tych pól magnetycznych, następnie problem ich 
zmienności (z czym znowu wiążą się ob'serwowane zmiany 
prędkości radiailnych) - te zagadnienia omówimy szczegółowo 
w drugiej części artykułu. 

H p 

+5000 

o 

--.: . . ..... : . 
..... . ' 

226 d.ai -

Rys. 4. - Przebieg zmian pola magnetycznego w gwieździe magnetycz
nej długookresowej HD 188041. 

Dalszym problemem byłby tu fakt występowania okreso
wych zmian natężenia niektórych linii widmowych, który znany 
był zresztą jeszcze przed odkryciem pól magnetycznych. Wyja
śnienie tego zjawiska, zwłaszcza po odkryciu pól magnetycz
nych, natrafia na wiele trudności. Próbowano na przykład wy
suwać hipotezę, iż niektóre pierwiastki miałyby tendencję do 
grupowania się przy określonym biegunie magnetycznym. 
Przypuszczenie takie nie ma jednak żadnych podstaw z fi
zycznego punktu widzenia i pozostawałoby zresztą w sprzecz
ności z danymi obserwacji, gdyż, jak już o tym wspomniano, 
wynikałoby stąd np., iż w wypadku a2 CVn europ koncentro
wałby się przy ujemnym biegunie magnetycznym, natomiast 
w HD 125248 - przy dodatnim. Zjawisko to wiąże się przy
puszczalnie z ewentualnymi oscylacjami zachodzącymi w gwieź
dzie magnetycznej, jakkolwiek bliższych prób wyjaśnienia tego 
zjawiska na gruncie takiego założenia dotychczas nie czyniono. 

Innego rodzaju problemem dotyczącym gwiazd magnetycz
nych jest fakt, iż, nieza.Ieżnie od omawianych tu okresowych 
zmian natężenia niektórych linii widmowych, badania szero
kości równoważnych linii wskazują, że obfitość występowania 
pewnych pierwiastków jest tu znacznie większa. Na przykład 
w gwieździe a2 CVn obfitość występowania pierwia'stków ziem ~ 
rzadkich jest średnio około 900 razy większa niż w "normal- 10 

nych" gwiazdach. Celem wyjaśnienia tej anomalii B u r b i d g e 
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wysuwa hipotezę, iż tak wielka obfitość tych pierwiaSitków 
w gwiazdach magnetycznych mogłaby ewentualnie wynikać 
z reakcji jądrowych, które zachodziłyby na powierzchni gwia:zrly 
w wyniku przyśpieszania cząstek w polu magnetycznym. 

Ostatnim wreszcie i najnowszym problemem dotyczącym 
gwiazd magnetycznych jest zagadnienie obserwowanej zmien
ności blasku tych gwiazd. ZagaJdnienie to wynikło w zasadzie 
dopiero w ubiegłym roku jako rezultat obserwacji fotometrycz
nych gwiazd magnetycznych wykonywanych w Obserwatorium 
Wrocławskim. Wyniki tych obserwacji wskazują bowiem, iż 
u wszystkich dotychcz·as badanych gwiazd magnetycznych 
okresowych (typu alfa) występują niewielkie zmiany blasku, 
przy czym te zmiany blasku są ściśle związane ze :zmianami 
pola magnetycznego. Ta zależność zmian blasku i pola magne
tycznego wynika z następujących stwierdzonych faktów: 
l. obydwa zjawiska zachodzą w tym samym okresie, 2. krzywe 
blasku i polru magnetycznego każdej z gwiazd wykazują wy
raźne podobieństwo (jaik to widać np. na rysunku 3), 3. eks
trema blasku i pola magnetycZlilego przypadają dokładnie 
w tych samych epokach. ZaJleżność tę można wytłumaczyć na 
gruncie tzw. teorii oscylacji, którą omówimy bliżej w drugiej 
części artykułu. 

ANDRZEJ MARKS - Warszawa 

PRAKTYCZNE ZAS'fOSOWANIA ASTRONOMII (II) 

NAWIGACJA ASTRONOMICZNA 

T rudno byłoby sobie wyobrazić dzisiejsze życie bez stałej 
morskiej i powietrznej łączności komunikacyjnej między 

oddalonymi punktami globu ziemskiego. Sprawne jej funkcjo
nowanie zail.eży w głównej mierze od umiejętności wyznacza
nia położenia statku czy samo•lortu na powli.erzchni Ziemi. N a 
ogromnych obszaJrach oceanów i mórz nie ma punktów orien
tacyjnych, to też sprawa wyznaczania położenia płynących po 
nich statków czy lecących ponad nimi samolotów wcale nie 
jest prosta i od jej pomyślnego rozwiązania zależy w ogóle 
możliwość utrzymania takiej komunikacji. Również i orientacja 
w wypadiku dalekich lotów ponad kontynentami, szczególnie 
w nocy, lub wtedy, gdy powierzchnia Ziemi zakryta jest chmu
rami lub mgłą, nie jest sp118!Wą prostą. 

Obecnie istnieje szereg metod wyznaczania pozycji statku 
czy samolotu, t2m.. określania współrzędnych punktu Ziemi, 
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w którym one aktualnie się znajdują. Poczesne miejsce zajmuje 
wśród nich metoda astronomiczna. Co prawda, mało kto o tym 
wie. Powszechnie sądzi się, że ma tu zastosowanie radar. 

Jest to typowy przykład 

l 
przeceniania ostatnich od
kryć naukowych i przypisy

. wania im takich możliwości 
_./~·i i zastosowań, jakich nie po
. siadają. Radar rzeczywiście 

jest wspaniałym wynalaz
kiem ale jego zastosowanie 
na pełnym morzu ogranicza 
się w zasadzie tylko do za
bezpieczenia przed zderze
niem z innym statkiem lub 
górą lodową. Znajduje on 
także zastosowam.ie w czasie 
żeglugi przybrzeżnej czy 
wpływania do portów. Jed
nak na pełnym morzu, ze 

Rys. l. Zasada wyznaczania 
położenia za pomocą dwóch 

kół pozycyjnych 
względu na ograniczony za

sięg ultrakrótkich fal radarowych, nie może on być wykorzy
stany do wyznaczania pozycji staktu. Znajdują wtedy co 
prawda zastosowanie metody radiowe. Zależą one jednak od 
prawidłowego funkcjonowania aparatury radiowej na statku 
i na lądzie i od dobrego rozprzestrzeniania się fal radiowych, 
co nie zawsze przecież ma miejsce. Czynniki te p ::l wodują, że 
metody radiowe nie są niezawodne. 

Tymczasem astronomiczne metody wyznaczania pozycji sa
molotu czy sta·tku zależą tylko od pogody - od widoczności 
ciał niebieskich. Jest to co prawda okoliczność wysoce niedo
godna dla żeglugi morskiej, w wypadku jednak żeglugi po
wietrznej samolot może wznieść się ponad warstwę mgieł czy 
chmur, co umożliwi nawigatovowi wykonanie obserwacji. Wła
śnie ze względu na swoją niezależność od jakichkolwiek urzą
dzeń na lądzie czy statku, a także ze względu na swoją pro
stotę i dużą dokładność, metody astronomiczne w pełni doce
niane są przez nawigatorów. 

W zasadzie powszechnie stosowana jest tutaj metoda Sum
nera. 

Zasada jej opierru się na pomiarze wysokości dwóch ciał 
niebieskich, tzn. na pomiarze kątów między płaszczyzną po
ziomu a kierunkiem na dane ciała niebieskie. Znając jeszcze 
moment wykonania obserwaJcji na podstawie wskazania chro-
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nometru, można obliczyć w jakich punktach Ziemi te ciała 
niebieskie są widoczne na tych samych co w miejscu obser
wacji, wysokościach. Punkty te można teraz nanieść na ma'Pę 
i przeprowadzić przez nie linie. Otrzymamy w ten sposób hnie 
jednakowej wysokości dla jednego i drugiego ciała niebieskiego. 
Są to linie krzyv.re przecinające się w dwóch punktach. Właśnie 
w jednym z tych punktów przecięcia wypada pozycja naszeg•J 
statku czy samo1otu. Identyfikacja, w którym z tych dwóch 
punktów, nie nastręcza ża:dnej trudności, gdyż przybliżona po
zycja statku czy samolotu zawsze jest znana. 

.m 

Rys. 2. Sekstans morski 

Aby łatwiej zrozumieć tę zasadę, spróbujmy wyobrazić so
bie jak przebiega na Ziemi linia1 jednakowej wysokości Gwiazdy 
Polarnej. Jak wiadomo Gwiazda Polarna nie leży dokładnie 
w punkcie będącym biegunem niebieskim, dla uproszczenia 
jednak przyjmijmy, że tak jest. O ile znaleźlibyśmy się teraz 
na północnym biegunie Ziemi, to Gwiazdę Polarną widzieli
byśmy dokładnie ponad naszymi głowami, to znaczy na wyąo
kości 90°. Linia jednakowej wysokości Gwiazdy Polarnej spro
wadzałaby się ·na powierzchni Ziemi do jednego punktu -
punktu bieguna. Jeżeli oddalimy się teraz, powiedzmy, o 1000 km 
od bieguna, to Gwiazda Polarna nie będzie już znajdować się 
dokładnie ponad naszymi głowami, jej wysokość będzie mniej
sza niż 90°. Punkt, w którym się znajdujemy, nie jest jednak 
jedynym punktem, gdzie wysokość Gwiazdy Polarnej jest 
właśnie taka. We wszystkich punktach Ziemi odległych od 
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bieguna o 1000 km wysokość Gwiaroy Polarnej będzie właśnie 
taka. Punkty te leżą więc na okręgu koła, którego środkiem 
jest biegun. Linie jednaikowej wysok!Ośai Gwiazdy Folamej 
pokrywają się więc z równoleżnikami. 
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Rys. 3. Schemat konstrukcji sekstansu morskiego 

Wróćmy teraz do pomiaru wysokości dwóch dowolnych 
ciał niebieskich. Linie jednakowej wysokości jednego i dru
giego ciała są okręgami kół. Środki tych okręgów wypadają 
w tych miejscach Ziemi, w których te ciała niebieskie znaj
dują się w momencie obserwacji w zenicie. Nawigator musi 
więc obliczyć współrzędne tych punktów, a następnie nanieść 
je na mapę i zatoczyć wokół tych punktów okręgi jednakowei 
wysokości, o promieniu wynoszącym tyle mil morskich (w skali 
mapy) ile minut kątowych wynosiła odległość zenitalna (kąt 
między kierunkiem na zenit, a kierunkiem na dane ciało nie
bieskie, będący dopełnieniem wysokości do kąta prostego) da
nego ciała niebieskiego. Wynika to stąd, że przesunięcie się 
po powierzchni Ziemi o l milę morską powoduj e zmianę po
zycji ciała niebieskri.ego o l minutę kątową, a więc okrąg koła 
jednakowej wysokości leży w takiej odległości w milach mor
skich od jego środka, ile wynosi odległość zenitalna tego ciała 
wyrażona w minutach kątowych. 
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Rys. 4. Schemat konstrukcji 
sekstansu lotniczego: l. ża
rówe~a. 2. libelka z pęche
rzykiem powietrza. 3. pryz
mat. 4. soczewka. 5. zwier
ciadełko. 6. matowe szkło. 
7. mechanizm zegaroWY. 8. gał
ka 9. opornica. 10. regulacja 
pęcherzyka libelki. 11. WY
łącZllik oświetlenia. 12. oku-

lar. 13. światłofiltry 
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Najbardziej obrazowo operacja ta wygląda na globusie 

(rys. 1). Globusy są jednak zbyt mało dokładne, aby użyć ich 
dla celów nawigacji, to też wykonuje się ją zwykle na ma
pach. Unie jednakowej wysokości, wrysowane na mapę, nie 
są jednak okręgami kół, ale innymi krzywymi, ponieważ pła~ 
ska mapa nie stanowi wiernego odwzorowania kulistej po
wierzchni Ziemi. 

Oczyw]ście to, co wyżej napisałem, to jest tylko zasada me
tody. W rzeczywistości, przy jej praktycznym stosowaniu po
stępuje się inaczej, w szczególności nie kreśli się całych linii 
jednakowych wysokości, a tylko małe ich wyciniki, zwane li
niami pozycyjnymi. Poza tym, przy obserwacjach i oblicze
niach uwzględnia się takie czynniki, jak refrakcja astrono
miCZilla c'l.y depresja horyzontu. Nie obserwuje się dowolnych 
ciał niebieskich, ale odpowiednio je dobiera (w dzień obser
wuje się Słońce i K:siężyc). Do wykonania obliczeń używa się 
różnych pomysłowych tablic, nomogramów i suwaków rachun
kowych. Ułatwiają one obliczenia tak dalece, że astronomiczne 
wyznaczenie pozycji statku czy saJmolotu trwa zaledwie kilka 
minut. Wszystko to nie zmienia oczywiście zasady metody. 

Do pomiaru wysokości ciał niebieskich używa się w nawi
gacji przeważnie sekstansów. 



78 URANIA 

Sekstans morski (rys. 2.), pozwala na jednoczesne obserwo
wanie danego ciała niebieskiego i horyzontu, co pozwala na 
pomiar wysokości tego ciała niebieskiego (po uwzględnieniu 
depresji horyzontu, tzn. kąta między płaszczyzną poziomu, 
a kierunkiem na horyzont- kąt ten zależy od wysokości miej
sca obserwacji ponad powierzchnią morza). Zasadę konstrukcji 
sekstansu wyjaśnia rysunek 3. 

Sekstans lotniczy (rys. 4), jest nieco inaczej skonstruowany. 
Wynika to stąd, że z samolotu nie widać zwykle linii hory
zontu, a jeżeli jest ona widoczna, to bardzo niewyraźnie. 

Sekstans został skonstruowany dlatego, że przy pomiarze 
wysokości ciał niebieskich na morzu lub w powietrzu instru
mentu pomiarowego nie można ustawić na jakiejś nierucho
mej podstawie, tak jak to się robi na Ziemi, gdyż pokład statku 
czy samolotu nieustannie się chwieje. W związku z tym instru
menty pomiarowe mu:SZą być trzymane w ręku . Odbija się to 
oczywiście na dokładności pomiaru, która nie przekracza 0',1, 
a przeważnie wynosi 1'. Pozwala to wyznaczać pozycję statku 
(współrzędne geograficzne tego punktu) z dokładnością do 
1 mili morskiej, co jest w praktyce wielkością zupełnie wystar
czającą. 

ANDRZEJ WROBLEWSKI - Warszawa 

POSZUKIWANIE INTELIGENTNYCH SPOŁECZEŃSTW 
WE WSZECHSWIECIE 

P rzed kilku miesiącami w angielskim czasopiśmie nauko
wym "Nature" ukazał się niezwykle ciekawy artykuł 

dwóch wybitnych uczonych: Włocha G i u s e p p e C o c c o
n i e g o i Amerykanina P h i l i p a M o r r i s o n a , pracu
jących obecnie w Cornell University (Ithaca, New York). Po
glądy wyrażane przez autorów są tak śmiałe i pasjonujące, że 
wspomniainy artykuł zatytułowany "Poszukiwanie lqczności 
międzygwiezdnej" czyta się jednym tchem, jak najdekawszą 
powieść. 

Nie ma w obecnej chwili teorii, które umożliwiły by d o
kła dną ocenę prawdopodobienstwa tworzenia planet, powsta
nia życia i wreszcie rozwoju istot rozumnych, społeczeństw 
osiągających wySIOki poziom naukowy i techniczny. Robiono 
dotychczas wiele prób statystycznej oceny ilości ożywionych 
planet w Galaktyce, wszystkie oparte na mniej lub bardziej 
rozsądnych założeniach. Nie wdając się w s~zegóły start;ystyki 
można jednak stwierdzić, że m o ż l i w e jest istnienie w na
szym układzie gwiazdowym wielu tysięcy siedlisk istot ro-
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zumnych. M o ż l i w e, że nawet w układach planetarnych naj
blii!szych nam gwiazd rozwijają się społeczeństwa, mające już 
dziś możliwości naukowe i techniczne, dużo większe od naszych 
obecnych. 

Dla obywateli podobnego społeczeństwa okolica Słońca 
musi się przedstawiać jako miejsce odpowiednie dla ewolucji 
życia. Jest wysoce prawdopodobne, że już od dłuższego czasu 
spodziewali się rozwoju nauki w pobliżu Słońca. Może już 
dawno ~tworzy li oni środek łączności, który poznamy pewnego 
dnia, i cierpliwie czekają na sygnał odpowiedzi z kierunku 
Słońca, będący dla nich dowodem, że do wspólnoty inteligencji 
weszło nowe społeczeństWIO. 

Jak można zrealizować taką łączność. Przesyłanie sygna
łów vr przestrzeni międzygwiazdowej możliwe jest jedynie 
przy użyciu fal elektromagnetycznych. Cel tych, którzy obsłu
giwali by źródło sygnałów - to znalezienie nowo rorzwiniętego 
społeczeństwa, należy więc przypuszczać, że użyliby wiązki fal 
najbardziej odpowiedniej ze względów ekonomicznych i tech
nicznych. Wi·adomo, że fale radiowe o czę·stości porużej l Mc/sek 
(długość fali powyżej 300 m) i powyżej 30000 Mc/sek (długość 
fali mniejsza od l cm) są pochłaniane w atmosferach plane
tarnych· Z innych możliwych pasm, które atmosfery przepu
szczają, pasmo promieniowania y jest nieodpowiednie ze wzglę
du na konieczność stosowania bardzo skiomplikowanych technik, 
a pasmo ,światła widzialnego - ze względu na koniecmość 
olbrzymich mocy źródła. Jedyny rozsądny wybór to pasmo fal 
radiQWych w zakresie od około l cm do około 100 metrów. 

Przeszukiwanie całego tego pasma byłoby niezwykle pra
cochłonne i długo;tTwałe. Zwróćmy jednak uwagę, że w tym 
właśnie uprzywilejowanym zakresie częstości leży jedyny obiek
tywny standall'd częstości, który musi być znany każdemu 
obserw8Jtorowi we Wszechświecie: jest to linila 21 cm 
(1420 Mc/sek) neutralnego wodoru. Rozsądne jest przypuszcze
nie, że w jakimkolwiek inteligentnym społeczeństwie, w pierw
szych stądiach rozwoju radioastronomii budowane są detek
tory tej właśnie częstości. Tak rozumowali by przypU.sr.lczal
nie operatorzy domniemanego źródła sygnałów. Najbardziej 
obiecujące jest więc chyba poszukiiwanie właśnie w sąsiedztwie 
długości fali 21 cm. 

Chmury neutralnego wodoru skupiają się przeważnie 
w pŁasz.czyźnie Galaktyki, ich intensywne promieniowanie po
woduje, że lini~ 21 cm wyróżnia silę z ogólnego tła promienio
wania radiowego dochocl.zącego do Ziemi z tego kierunku. We 
wszystkich pozostałych kierunkach promientiowani~ netutral-
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nego wodoru jest kilkadziesiąt razy słabsze i linia 21 cm ni? 
wyróżnia się z ogólnego tła. Wynika stąd, że przyntl'jrnniej 
w pierwszym stadium poszukiwań badanie gwiazd połcżonych 
zdała od płaszczyzny Galaktyki byłoby bardziej ekon(}miczne. 

Cocconi i Morrison, opiwając się na danych o intensywności 
tła w sąsiedztwie 21 cm w kierunkach poza płaszcz37m.ą ga
laktyczną, obliczają moc nadajnika, konieczną dla przesłania 
sygnału do gwia:zJdy odległej o 10 lat świetlnych, aby w tamtej
szym domniemanym odbiorniku sygnał ten był co najmniej 
porównywalny z tłem. Jeśli zwierciadło nadającego radiotele-

-skop u miałoby średnicę około 80 metrów (np. Jodrell Bank 
w Anglii), io moc konieczna dla talkiego przedsięwzięcia mu
siałaby wynosć 104 watów/c/sek, co jest nieosiągalne przy na
szych obecnych możliwościach. Gdyby jednak radioteleskop 
miał średnicę około 200 m (tak jak budowany obecnie przy
rząd w Zach. Wirginii; patrz Kronika), to moc konieczna jest 
wielokrotnie mniejsza i przedsięwZiięcie staje się realne. Dla 
wy.~yłania sygnałów w kierunku gwiarzd typu Słońca w naj
bHższym sąsiedztwie, trzeba by zbudować około 100 takich 
zwierciadeł, co chyba nie stanowiłoby zbyt dużego ciężaru dla 
bardziej rozwiniętego społeczeństwa. Możemy zatem mieć na
dzieję, konkludują autorzy, wykrycia wiązki fal skierowanej 
w naszym kierunku z układu którejkolwiek podobnej do 
Słońca gwtiazdy połooonej w odległości mniejszej niż 10 lat 
świetlnych. 

Autorzy podają następnie wyniki daJszych rozważań i prze
widywań odnośnie natury sygnałów. Można się np. spodzie
wać, że sygnały z układów położonych w płaszczyźnie Galak
tyki, gdzie tło linili 21 cm jest większe, byłoby nieco od tej 
linii odsunięte; domniemani operatorzy źródła starali by się 
ułatwić ewentualnym odbiorcom spostrzeżenie i badanie sygna
łów. Sygnały mogą być przesyłane przez całe dziesiątki lat, 
ewentualnie kontynuowane w podobnych porcjach w pewnych 
odstępach czasu. Ewentualni operatorzy sygnałów zdają sobie 
sprawę, że nawet po odebraniu sygnału, odpowiedź moie na
dejść dopiero po kilkudziesięciu lart:ach. Dla ułatwienia inter.
pretacji sygnałów, jako wytworronych sztucZillie, mogą one za
wierać np. sekwencję impulsów odpowiadających małym licz
bom pierwszym, albo też proste sumy arytmetyczne. 

Pierwszym zadaniem jest oczywiście zbadanie najbliżej po
łożonych gwiazd. W promieniu 15 lat świetlnych 7 gwiazd ma 
jasność i wiek zbliżony do Słońca (przyjmujemy, że te mogą, 
jak Słońce, mieć planety). 4 z nich - 't Wieloryba, o2 Rzeki 
Eirydan, E Rzeki Eryelan i E Indianina -leżą w obszarze ma-
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łego tła; tak się składa, że wszystkie mają deklinację połud
mową. Trzy pozostałe - a Centaura, 70 WężOIWil.ika i 61 Ła
będ:zlia- leżą w pobliżu płaszczyzny galaktycznej, w z,nacznie 
większym tle promieniowamia radiowego; badaiilie tych gwiazd 
trzeba będzie odłożyć na później, choć mogłoby być ono naj
bardziej obiecujące z tego względu , że wiemy na pewno o ist
nieniu ciemnych towarzyszy a Centaura i 61 Łabędzia. W obrę
bie 50 lat światła można naliczyć około 100 gwiazd o odpo
wiednich charakterystykach. 

"Czytelnik może zakwalifikować powyższe spekulacje do 
dziedziny fantastyki (science-fiction). My jednak uważamy, że 
przedstawiona argumentacja wykazuje, że możliwość istnienia. 
sygnałów międzygwiezdnych jest najzupełniej zgodna z całą 
naszą obecną wiedzą, i że jeśli takie sygnały istnieją, dysponu
jemy już dziś środkami do ich wykrycia. Niewielu ludzi może 
wątpić w niezwykłe znaczenie, praktyczne i filozoficzne, jakie 
miałoby wykrycie sygnałów międzygwiazdowych. Jesteśmy 
więc przekonani, że warto zdobyć się na znaczny nawet wy
siłek w celu podjęcia takich poszukiwań. Praw d o p o d o
b i e ń s t w o s u k c e s u t r u d n o j e s t d o k ł a d n i e o c e
n i ć, jeśli je d n ak n i gdy n i e s próbuj e my, s z a n s a. 
wy n o s i d okład n i e z er o". 

Przytoczone zakończenie artykułu Cocconiego i Morrisona 
jest bardzo znamienne. O wrażeniu, jakie artykuł ten wywo
łał może świla/dczyć fakt, że w obserwatorium radioastrono
micznym Green Bank (Zach. Wirginia, USA) postanowiono 
przystąpić do podobnych poszukiwań, na razie przy użyciu 
23-metrowego radioteleskopu, już od początku bieżącego roku. 
Na wyniki będziemy czekać z n:e:::ierpliwością. 

KRONIKA 

Komety 1959 roku 

W r. 1959 sygnalizowano pojawienie się 10-ciu komet: 5-ciu nowych 
i 5-ciu periodycznych, wszystkich przynale·żnych do "rodziny" Jowi
sza. (Jedenasta kometa 1959g-Sharova okazała się po bliższym zbada
niu kometą periodyczną Giacobini-Zinnera - 1959b). Najjaśniejszy 
blask widomy osiągnęła kometa Aloocka--1959f, która w dniach 4-5 XI 
1959 miała jasność 51'!1, a. więc mogła być w tym czasie obserwowana go
łym okiem, co - jak wiemy - zdarza się rzadko. Przyczyną było 
zapewne perihelium komety odległe od Słońca tylko o 25 milionów kilo
metrów, gdzie natężenie promieniowania słonecznego jest 36 razy sil
niejsze, niż w sąsiedztwie Ziemi. 

Wyjątkowe szczęściE' dopisało obserwatorowi brytyjskiemu A l c o c
k o w i, który w odstępie 5 dni wykrył 2 jasne komety. Jako odkrywca 
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był czynny nada.l A. M r kos, który w ostatnich 8-miu latach przy
sporzył nauce 8 nowych komet (1952c, 1952f, 1953a, 1955e, 1955i, 1956b, 
1957d i 1959j), tak że -odkąd zabrał się on do tej pracy - corocznie 
przeciętnie jedna nowa kometa odchodzi od Ziemi w głębie przestrzeni 
okołosłonecznych z .,etykietą": Mrkos. 

Pov,rracające komety periodyczne są zazwyczaj w chwili odszul{ania 
bardzo blade (18m-20m) to też wykrywa się je za, pomocą długoczaso
wej fotografii dużymi teleskopami lustrzanymi w obserwatoriach wy
s<•kogórskich. W r . 1959 w tej dziedzinie poszukiwań były czynne nastę
pujące placówki: Łomnica w Tatrach (2634. m), Flagstaff w Arizonie 
(2210 m) i Mount Harnilton (1283 m) w USA. Odszukanie tak słabo świe
c cych obiektów umożliwiają efemerydy publikowane przez astrono
mów .,rachmistrzów". 

Oto wykaz obiektów, które przewinęły się w r. 1959 przez ziemskie 
nieba: 

-- - - -
•CJ 

Nazwa "" o q Q p 
prowizoryczna Miej•ce odkrycia Data 1::: i n 

(/) j.a. j. a. lat komety et! ..., 
--

(obserwatorium 1959a (Slaughter- 1958 m f 

Burnham) Lowella, Flagstaff XII 10 16 8 2,54 7,73 l 11,64 
1959b = 1946 V Obserwatorium 1959 

(Giacobini- Lowella, Flagstaff V 8 20 31 0,94 5,04 5 6,43 
Z in ner) 

1959c = 1951 V Obserwatorium 1959 
(Arend-Rigaux) Lowella, Flagstaff VII 6 19 - 1,39 5,73 2 6,71 

1959d Boyden St:ation 1959 
(Bester-Hoff- VII 26 8 13 1,24 - l -
meister) 

1959e (Alcock) Anglia 1959 
VIII 25 lO 48 1,15 - l -

1959f (Alcock) Anglia 1959 
VIII 30 6 107 0,17 - l -

1959g = 1959b Krym 1959 
(Sharov) Vlll 31 - - - - - -

1959h Mount Harnilton 1959 
(Schaumasse) IX 30 19 15 1,2 6,92 6 8,18 

195!1i (VlHsaUi) Skalna te Pleso 1959 
XI 4 18 11 1,75 7,85 2 10,52 

l 959j (Mrkos) Łomnica 1959 
XII 3 8 20 1,25 - l -

1959k (Burnham) Obserwatorium 1959 
Lowella, Flagstaff XII 30 11 160 0,52 - l -

W. tabeli znajdujemy następujące oznaczenia: i - nachylenie pła
szczyzny orbity komety do płaszczyzny eklirptyki, q - perihelium, 
Q - afelium, n - ilość powrotów komety zaobserwowanych od jej od-
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krycia, P - okres obiegu dokoła Słońca. Kometa 1959f porusza się ru
<Chem wstecznym. 
<(wg Cyrkularzy M.U.A. Nr 1664-1704) 

' 

J. Gadomski 

Nowe ciała niebieskie stworzone w r. 1959 

W r. 1959 astronauci wykazywali dużą aktywność. Oto wykaz no
wych ciał niebieskich przez nich stworzonych. 

Rakiety kosmiczne 

----====~ 
Data l Okres Masa A~ aratura Cel 

Naz" a l startu Charakter obiegu k, na ~ kowa głównv 
r. 1959 dni kg 

Łunnik I I. 2 p la neto i da l 447 1462. 361,3 prom. 
kosm. 

Pionier IV III. 3 planetoida 2 302 6,03 prom. 
kosm. 

Łunnik II IX. I L nowe kratery - 1511· 390,2 traflen te 
t-- siężyć a 

Łunnik III = X, 4 satelita: ok. 15 1553. 35,0 foto 
= Sputnik IV Ziemi i Księ- J<siężyca 

życa 

~) Wraz z ostatnim ozlionem rakiety, bez paliwa 

Sztuczne satelity 

J azwa 
- ~ Data l Okres PHI- -"1 

;~a1~t~ obiegu g~~m 
------------~-------.d~----m--~ 

Vanguard II 

'Discoverer I 

Discoverer II 

Exp.orer VI 

Discoverer V 

Discoverer VI 

Vanguard III 

Sputnik IV = 
Lu . nik III 

Explorer VII 

Dlscoverer VII 

Dlscoverer VIII 

II. 17 125,86 

II. 28 93,6 

IV. 13 94,10 

VIII. 7 766.4 

VIII. 13 

VIII. 19 

IX 18 

X. 4 

X" 13 

XI, 7 

XI. 20 

93,77 

94.o7 

130,19 

ok. 15 dni 

101,32 

94,92 

102,7 

560 

~04 

250 

243 

21R 

181 

507 

ok. 
47000 

558 

167 

192 

~po-~ geum 
km 

3322 l 
720 

720 

42480 

720 

859 

3700 

k. 
470000 

1084 l 
885 

1600 

Masa l kg 

10,4 

590 

68,4 

765 

7€5 

45 

278,5 

41 

767 

760 

C . l 

badania 
meteorologiczne 

prom. kosm., 
lądowanie 

prom. kosm. 
lądowanie 

prom. kosm. 
lądowanie 

p1om. kosm. 
lądowanie 

prom. kosm. 
pr. Rentgena 

magnetyzm, 
pr. Rentgena 

fotografia 
Księżyca 

prom . kosmiczne 

lądowanie 

lądowanie 

Cztery udane odstrzały do Księżyca (4 były nieudane) miały na celu 
w.stępne zwiady przed zamierzonym w przyszłości lądowaniem czło
wieka na naszym sąsiedzie. Bogata lista 10 nowych satelitów Ziemi 
wskazuje ,na intensywne ·badianie przestrLeni okołoziemskiej, przede 
wszystkim zgęszczenia w niej promieniowania kosmicznego. Discove
rery I-11, V-VIII, strzelane ponad bieguny ziemskie, ponad którymi 
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nie ma pasów zagęszczonego 

promieniowania kosmicznego, 
mają specjalnie na widokLt 
praktyczne rozwiązanie pro
blemu lądowania pojemnika 
na Ziemi. Dotychczas tylko 
niektóre pojemniki Discove
rerów odłączały się od satelity 
na rozkaz radiowy z Ziemi, 
by potem - również na zle
cenie Ziemi uruchomić 
w odpowiednim momencie sil
nik haJmujący. Celem tego 
skomplikowanego manewru 
jest opadnięcie wyhamowa
nego pojemnika na wody 
oceanów w upatrzonej okoli
cy, w której oczekuje na nie
go flotylla okrętów i eskadry 
samolotów, orientujące się 
w poszukiwaniach sygnałami 
radiowymi pojemnika. Dotych
czas jeszcze żadnego ze spa
dłych na Ziemię pojemników 
nie udało się odszukać. Wi
docznie te "wtórne starty", 
tym razem z satelity ku Zie
mi, były jeszcze niezbyt celne. 
Wody oceanów pokrywają 

ogromne przestrzenie, a po
jenmiki są małych rozmiarów, 
haryront zaś okrętów i samo
lotów ograniczony. 

Najwidoczniej w odstrza
Rys. l. Start rakiety Thor

Able Explorera VI. 
łach Discovererów idzie o 

praktyczne rozwiązanie lądowania w przyszłości pojemnika z załogą, 
która - wracając z wyprawy kosmicznej - pozostawi swój staJtek na 
"redzie" okołoziemskiej, tj. orbicie satelitarnej, sama zaś z materiałami 
obserwacyjnymi powróci cało na Ziemię. Są też czynione próby od
strzału rakiet w kierunku sztucznych satelitów okrążarjących już Ziemię. 
Tutaj chodzi o wysłanie w przyszłości nowej załogi statku w miejsce 
zluzowanej. 

Zwraca uwagę odległe apogeum Explorera VI, które sięga dystansu 
7,9 promieni ziemskich, licząc od środka globu. Godne uwagi jest też 
wysokie perigeurn (560 km) Vanguarda II, które rokuje mu stuletni 
pobyt na orbicie. 

Osobną pozycję zajmuje Łunnik III, który jest pierwszym satelitą 
układu Ziemia-Księżyc. Mimo rekordowo rozległej orbity (a = 472 500 
km, większe niż u Księżyca) nie będzie on jednak satelitą "wiecznym", 
gdyż zakłócenia ze strony Księżyca mają go - według obliczeń B. Ku
kark i n a - po 11-12 obiegach, tj. po upływie pół roku, skierować 
z powrotem na Ziemię, gdzie ma ulec zniszczeniu w atmosferze. Łun-
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nik III miał z początkiem listopada 1959 r. awatrię. Jego baterie sło
neczne i radiostacje przestały działać, prawdopodobnie wskutek spot
kania się z jakimś większym meteorem. 

J. Gadomski 

Nowe radioteleskopy 

W górach zachodniej Wir
ginii, w bezludnej okolicy 
trwa budowa gigantycznego 
radioteleskopu o średnicy 
zwierciadł:a 183 m . Radio
teleskop, budowany przez 
Marynarkę USA kosztem ok. 
80 milionów dolarów, ma być 
ukońcwny w r. 1962. Teore
tyczny zasięg radioteleskopu 
ma wynosić 38 miliardów lat 
świetlnych (prawie 20 razy 
więcej, niż zasięg optyczny 
największego telesk01pu świata 
z M t Palomar), co będzie mia
ło kapitalne znaczenie dla 
ukształtowania się naszych 
poglądów na strukturę Wsz·ech
świata (zagadruienie zakrzy
wi.eni.a przestrzeni). Załąezone 
zdjęcie przedstawia model 
radio teleskopu; o jego roz
miarach daje pojęcie porów

nanie z samochodami na szosie. Zwierciadło wraz z rusztowaniem ma 
ważyć 20 000 ton . 

W Australii ro2lpoczęto już budowę radioteleskopu o średnicy zwier
ciadła 64 m. Budowa teleskopu będzie kosztować l 700 000 dola:rów, 
ukończenie ptrzewidziane jest w początku 1961 r. Przez pewien okres 
czasu, do chwili zbudowania olbrzyma z Witrginii, będzie to więc drugi 
co do rozmiarów radioteleslmp na świecie, po radioteleskopie z Jodrell 
Bank (Anglia), o średnicy 76 m. Nowy radioteleskop będzie ustawi•ony 
z daJ.a od wielkich ośrodków miejskich, w dolinie około 300 km na z:a
chód od Sydney. 

A. Wróblewski 
Dwie komety Burnhama 

Szczęście sprzyja amerykańskiemu astronomowi R. B urn h a m o
w i, który odkrył w ostatnich latach już kilka komet. 

Ostatnia z komet 1959 r. została odkryta przez Burnhama w dniu 
30 XII jako mgiełka 11 wielkości gwiazdowej na tle gwiazdozbioru Wie
loryba. Obliczenia Otrbity komety 1959k oparte na dotychczasowych 
obserwacjach dały nieoczekiwany wynik. Okazuje się, że pod koniec 
kwi!etnia i w pierWiszych dniach maja kometa zbliży się Z!Ilacznie do 
Ziemi. Warunki obserwacji będą przy tym bardzo dobre: od 26 IV ko
meta Burnh.ama stanie się ciałem niezachodzącym i będzie się przesu
wać kolejno na tle gwiazdozbiorów: Łabędzia, Cefeusza, SmQka, Małej 
i Wielkiej Niedźwiedzi!cy. 27 kwietnia komletę będzie od nas dzielić za
ledwie 31 milionów kilometrów. Jej ruch na niebie będzie w tym okre
sie bardzo szybki (około 10 stopni na dobę). Jasność według rprzewidy-
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wań może dojść nawet do 3 wielkości gwiazdowej - kometa może więto 
być dostrzegalna gołym okiem i roz.winąć duży warkocz. Dokładniejsze 
dane o położeniach komety zostaną podane w Kalendarzyku Astrono
micz:nY'ffi w następnym numerze. 

21 stycznia br. Burnham odkrył pierwszą kometę roku 1960. Ko
meta 1960a była widocz:n.a na tle gwiazdozbioru Byka, w pobliżu Ple
jad jako mgiełka 14 wielkości gwiazdowej, a więc dostrzegalna tylko
przez duże teleskopy. Po obliczeniu orbity okazało się że kometa od-· 
dala się już od Ziemi, dzieli ją od nas obecnie już ponad 300 milio1 
nów km. Ciekawe jedn'łk, że w jesieni ub. r., kiedy kometa znajdowała! 
się najbliżej Ziemi, musiała być na niebie poludniowym obiektem dość
jasnym; mimo to jednak pozostała niezauważona. 

(Wg Cyrkularzy Międz. Unii Astr., nr nr 1706, 1707, 1711, 1712). 
A. W1·óbLewski 

Osobliwy satelita 

Jest nim Explorer VI, który - oprócz planet - jest jedynym cia
łem niebieskim o ruchu "mieszanym' , tj. na przemian prostym (od za
chodu na wschód) i wstecznym (od wschodu na zachód). Wszystkie jego 
poprzedniki, okrążając Ziemię wielokrotnie w ciągu doby, wyprzedzały 
kątowo jej ruch wirowy dokoła osi , wskutek czego przesuwały się na 
tle gwiazd zawsze ruchem wstecznym; wschodziły na zachodzie. z:lcho
dziły na wschodzie, jak Fobos dla obserwatora marsyjskiego. Do tego 
zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Tymczasem Explorer VI wyłamuje się 
z tej reguły. Orbita jego jest wyjątkowo rozległa i sięga w apogeum dO" 
pułapu 42 480 km. Skutek tego jest taki, że na częściach orbity bliż,zych 
Z·iemi, niż 35 800 km Explorcr VI biegnie ruchem wstecznym, lęcz w od
ległości 35 800 km pozornie się zatrzymuje, stając się przez chwilę tzw. 
satelitą stacjonarnym. Następnie, gdy tę odległość przekroczy, zawraca 
i biegnie ruchem prostym. 

Opisana zmiana kierunku pozornego ruchu satelity dochodzi do skutku 
dwukrotnic w czasie jego obiegu dokoh Ziemi, trwającego 121:l46fl14 czyli 
realizuje się cztery razy na dobę. U planet podobne zmiany kierunku 
biegu na tle gwiazd odbywają się w rytmie rocmym. Z tak osobliwym 
ciałem niebieskim, jak Explorer VI, nie mieliśmy dotychcza> do czynie
nia. CiekaNe byłoby wykreślenie na mapie nieba tej ogromnych rozmia
rów kątowych pozornej pQtli s<:~telity. 

J. Gadomski 

X I Kongres Międzynarodowej Unii Astronomicznej 

Po pierwszej wojnie światowej została założona Międzynarodowa 
Unia Astronomiczna. Celem jej jest przede wszystkim lepsza organi
zacja badań nieba, zwłaS""zcza w dziedzinach wymagających wieloletniej 
współpracy całych grup obserwatoriów. Fostanowiono co 3-4 lata od
bywać plenarne kongresy kolejno w różnych krajach. Oto wykaz do
tychczasowych kongresów: 

I - Rzym (r. 1922), II - Cambridge w Anglii (1925), III - Lejd':l 
(1928 IV- Cambridge w USA (1932), V - Paryż (1935), VI - Sztokholm 
(1938), VII - Zurich (1948), VIII - Rzym (1952), IX - Dublin (1955), 
X - Moskwa (1958). 

Dziesięcioletnia przerwa między VI i VII kongresem była wynikiem 
drugiej wojny światowej. Ostatnio uchwalono, że XI kongres odbędzie 
się w Kalifornii,' w Berkeley, w dniach 15-24 sierpnia 1961 r. Ma swoją 
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wymowę stworzenie nowej 44 komisji, "Obserwacji astronomicznych 
spoza atmosfery ziemskiej". Przewodniczącym tej Komisji został wy-. 
brany P. S w i n g s, astrofizyk belgijski. 
(Wg Inter.wtionrtl Astronom. Union, Information Bttlletin No 2). 

J. Gadomski 

Z HISTORII ASTRONOMII POLSKIE.T 

W 150. rocznicę śmierci Marcina Poczobub 

W dniu 20 lutego br. (8 II starego stylu) upływa 150 lat od śmierci 
M ar c i n a P o c z o b u t a, którego zasługi w historii astronomii pol
skiej są ogromne. Nie tu miejsce na przedstawienie całokształtu b:>gatej 
działalności Poczobuta, ale wydaje się rzeczą nic tylko słuszną, ale · 
konieczną przypomnienie pamięci współczesnych tej pięknej postaci. 
Urodził się Foczobut w r. 1728. Ukończywszy szkoły jezuickie w Grod
nie, w r. 1745 wstąpił do zakonu Jentitów w Wilnie. W r. 1754 wyslan ') 
go do Pragi w celu wydoskonaleni'l się w językach greckim i łaciń
skim, jak również w m 1tematycc, a w r. 1761 - do Francji i do Włoch 
w celu spccjali7owania się w astronomii. W lVIrrsylii, a p0źnicj w Avi
gnon pracował pod kicrunkiem ks. P e z e n a s a i z tego okresu pozo
stały pierwsze jego obserwacje. Po powrocie do Wilna zaczął organi
zować powstałe w r. 1753 Obserwatorium astronomiczne. Korzystając 
z zapisu Elżbiety z Ogińskich Puzyniny, SPl'Owad.d nowe 
przyrządy i rozpoczął długą serię obserwacji. Wyjeżdżał na dłużej za 
granicę jeszcze w r. 1768, gdy przez Danię, Niemcy, Holandię dotarł do 
Anglii, zatrzymując się dłużej w Greenwich, po czym zwiedził ob~er
watoria paryskie. Zamówił w Anglii i Fran;:ji dóllsze przyrządy, wzbo
gacając inwentarz Obserwatorium wileńskiego, któremu dał piękną 
szatę zewnętrzną z napisem, tak silnie przemawiającym do duszy astro
noma: Hinc itur ad astl·a. 

Za piei"IITsz.e prace, wykonane w Wilnie, uzyskał od Króla S t a n i
s ł a w a A u g u s t a tytuł astronoma królewskiego. 

W r. 1773 wyszło breve papieskie, zamykające zakon Towarzystwa 
Jezusowego. Nie myślał wówczas Foczobut o swoim losie. Znany jest 
list, pisany do J. C h re p t o w i c z a ; w liście tym błaga Chreptowicza 
o ratowanie losu Obserwatorium. W tymże roku pow>tala Komisja Edu
kacji Narodowej, która miała zająć się ratowaniem i zorganizowanizm 
szkolnictwa. Ciężka praca spadła wkrótce na barki Poczobuta. W okre
sie 1780-1799 był Rektorem zkoły Głównej, a okres ten przysporzył 
mu wiele pracy, raz po raz odrywają~ od pracy naukowej. Przypom
nijmy tylko rok 1789, gdy został wezwany do Warszawy w celu opra
cowania prawodawstwa szkolnego, (wów;:zas to poznał się z J a n e m 
śni a d e ck i m, delegatem Szkoły Głównej w Krakowie). Przypomnieć 
należy również rok 1793, gdy dwaj wymienieni astronomowie ponownie 
spotkali się na sejmie grodzieńsJdm, gdzie dzielnie bronili funduszów 
edukacyjnych. Nie sposób nie wspomnieć, że w związku z odbywają
cym się sejmem dwaj nasi astronomowie obserwowali w dniu 5. IX. 
1793 r. w Augustowie - w obecności Króla - zaćmienie Słońca za 
pomocą lunet, spmwadzonych z Wilna. Foczobut obserwował bardzo.. 
gorliwie i wiele. Znane są jego liczne obserwacje Merkurego. Przesyłał 
je astronomowi francuskiemu L a l a n d e'owi, który korzystał z nich 
przy opracowywaniu ruchu tej planety. Obserwował zaćmienia, zakry-
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cia gwiazd przez Y..siężyc, wielkie planety. aż wreszcie, JUZ na początku 
19-go wieku, obserwacje nowo odkrywanych małych planet absorbo
wały go bardzo. 

Pamiętać należy, że Poczobut lata młodzieńcze przeżywał w okresie 
smutnej epoki saskiej, kiedy trudno było znaleźć podnietę do pracy 
naukowej. Poroima to - obok wrodzonych zdolności -- żarzyły się 
w dtiszy jego umiłowan~e nauk, ukochanie astronomii, które sprawiły, 
że stanął w szeregu znanych astronomów, cz,ego pośrednim dowodem 
było powołanie go na członka Akademii paryskiej. 

Bo długiej przerwie w dziejach astronomii polskiej wypłynęła w dru
giej połowie 18-go wieku jasna postać Poczobuta, odnowiciela astro
nomii polsk!iej, którego pamięci składamy hołd głęboki. 

Władysław Dziewulski 

OBSERWACJE 
Złączenie komety Giacobini-Zinner z gwiazdą stałą 

Kometa Giacobini-Zin
ner (1959b), która w dn. 
7 października znajdo
wała się na północ od 
gwiazdy beta Wężowni
ka złączyła się o godz. 
211;135f!l z gwiazdą ok. 
9-tej wielkości. Kometa 
widoczna była jako roz
myty obiekt 9-tej wiel
kości gwiazdowej z wy
raźnym jądrem o wy
glądzie lekko rozmytej 
gwiazdy. Warkocz dłu
gości 4 minut łuku bar
dzo słabo widoczny z !po
wodu małej wysok,ości 
komety nad horyzontem. 
Obserwacje wykQillano 
teleskopem o śr . 30()mm. 

Zjawisko miało na
stępujący przebieg: 

211;125f!l Kometa 
zbliża się do gwiazdy. 

211;130 - Jądro komety 
bardzo blisko gwiazdy. 
Głowa komety świeci na 
tle gwiazdy. 

211;135fll - Jądro ko
mety i gwia:zJda tworzą 

jeden obiekt. Zaclnych zmian w jasnosc1 nie zaobSiel'wowano. 
2lh4Q -Jądro komety oddziela się od gwiazdy. 2lih45 - ~ometa się 

oddala. Gwiazda znajduje ,się tylko na tle zewnętrznej części głowy 
komety. 

Na załączonej fotografii widzimy (w środku) kometę o godz. 191;116m, 
powyżej gwiazdy (wskazanej ,strzałką), która uległa złączeniu. Odle
głość kątowa na tym zdjęciu wynosi około 7 minut łuku. 

L. Wohlfeil 
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TO I OWO 

Ja n H e w e l i u s z urodził się 28. I. 1611 r. a zmarł w dniu swych 
UTodzin w r. 1687. Heweliusz pod:Pisywał się różnie: Hevelke, Howelke, 
Hoewelke, Hoefelke, Hoefelius, Hevelius i Heweliusz. Ojciec Heweliusza, 
Abrahann, miał trzynaścioro dzieci, natomiast Heweliusz miał trzy córki 
i jednego syna, który zmlarł w dZJieciństwie. Zyjący w Niemczech Ja
hann H e vel k e podaje, że jesrt potomkiem Jana Heweliusza z dru
giej linii. 

(Wg manuskryptu " Historia selenographiae" F. F i s c h er a z Pragi)' 
S. R. Brzostkiewicz 

Liczbę kraterów o średnicy powyżej l km na widocznej z Ziemi po
wierzchni ~siężyca ocenia się na około 300 000. Ilość k!rarterów o średnicy 
większej niż d km, można w przybliżeniu obliczyć ze wzoru: 300 OOO /d 2 

(słuszne dla d mniejszego od 200 km). 
(Wg Sky and Telescope, October 1959 r.). 

Odległości siedmiu gwiaJzd .. wo,zu" gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwie
dzicy wynoszą (w latach świetlnych): a (Dubhe) - około 105 l. św., 
f3 Gl\IIerak) - 78, 'V (Phekda) - 90, ll (Megrez) - 63, E (Alioth) - 68, 
t (Mizar) - 88, 11 (Benethnash lub Alkadd) - 210. 

H. H. N i n i n g er, znany badacz meteorytów, badał niedawno· 
australijski krater w pobliżu Mt Doreen 1), i doszedł do wniosku, że nie 
jest on pochod2lenia meteorytowego, jak dotychczas podejrzewano. Kra
ter leży poś,ród słonej pustyni, nie ma wzniesionego wału i jest po prostu 
wzniesioną "wyspą" z depiresją pośrodku (wg Sky and Telescope, June 
1959 r.). J. Pokrzywnicki 

W maju i czerwcu 1959 r., po raz pierwszy użyto Księżyca do prze
słania przez Atlantyk depeszy radiowej. Sygnały (alfabet Morse'a, czę
stość 201 Mhz) zostały nadane przez radioteleskop w Jodren Bank 
(Anglia) i po odbiciu od powierzchni Księżyca odebrane przez 25-m=
trowy radioteleskop w Sagamore Hills (stan Massachusetts, USA). 

Według zestawienia zamieszczonego w Sky and Telescope (Octobel~ 
1959 r.), w Stanach Zjednoczonych Am. Płn. istnieje aż 284 różnych zor
ganizowanych towarzystw, klubów i stowarzyszeń miłośników astrono
mii. Odrębne stowarzyszenia istnieją w poszczególnych stanach, od
dzielne w wię~ch mias,tach (w największych - nawet po kilka, np. 
3 towarzystwa w Chicago). Niektóre stowarzySZJenia no;zą nieszablonowe, 
romantyczne nazwy, np. ,,Gromada gwiazd Santa B1.rbara" (miasto San1a 
Barbara, sta:n Kalifornia), "M 31" (Ede, Pensylwania), "Towa1·zystwo 
Astronomiczne Gwiazdy Polarnej" (Bristol, Pensylwania), "Drapacze 
chmur" (North Scituate, Rhode Island), itd. 

F. D. Dr ak .e, odkrywca ;promieniowania railiowego Jowisza (dłu
gość fali 22 cm), które wskazują na istnienie wOik:ół tej planety potężnych 
pierścieni Van Allena 1), doniósł niedawno o odkryciu podobnego zja
wiska przy obserwacjach innej planety-olbrzyma, Saturna. Zadne bliż
sz,e s2lCzegóły nie są dotychczas znane. 

Jeden z Czytelników z największą powagą zapytuje , dlacz<!go w "Ura
nii" nie zamieszczono żadnej wzmianki o pewnej obserwacji Księżyca. 
Otóż według tygodnika japońskiego ,,Mainichi" (numer nie znany): 

1) Patrz "UTania", 1960, nr l, str. 12 
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., W dniu 29 września 1958 r., wzgLędnie w nocy z 29 1w 30 IX 1958, 
uczony japoński dr Kenzaburo T o y o d a, profesor uniwersytetu 
w Mciji, w trakcie obserwowania przez teLeskop Księżyca dokonat nadEr 
ważnej i interesującej obserwacji. Zauważył on mianowicie dwa wyrJzy
py AX i JWA, widoczne poniżej Mar e Serenitatis, nieco w lewo od Mar z 
Tranqutit:rtis. Litery byly czarne, łatwo dostrzegaLne. Słowa te widziale 
przez teLeskop dwóch innych świadków. Stary profesor był zdumionv . 
.Jest on przekonany, że slowa te muszą posiadać jakieś znaczenie" . 

Czytelnik 'prosi, aby wiadomość tę podać w sposób poważny, bez zło
-śliWYch komentarzy. Tak też czynimy. 

Zakryci~ Regulusa przez Wenus w dniu 7 VII 1959 r., było przy
puszczalnie pier'Wlszym wypadkiem tego zjawiska w historii. Istnieje 
jeszcze tylko jedna relacja, pochodząca od astronoma arabskiego I b n 
Jon n i s a, według której w dniu 9 IX roku 885 p. n. c. podobne zakry
cie nastąpiło na godzinę przed wschodem Słońca. W r. 1874 jednak astro 
nom angielski J. R. H i n d obliczył dokładną pozycję Wenus i Regu
łusa w tym momencie, wykazując, że zakrycia w rzeczywistości nie było: 
najmniejsza odległość między obu ciałami WYnosiła 1,7 minut łukowych; 
przy obserwacji gołym okiem gwiazda zniknęła więc w blasku Wenus. 

A. WróbLewski 

Oto kilka autentycznych odpowiedzi egzaminacyjnych z różnych kie
Tt;nków studiów: 

l) Czym planety różnią się od gwiazd? Gwiazdy spadają nl Ziemię 
a pLanety nte. 

2) Ile razy do roku bywa pełnia Księżyca? Dwa raz11, na WieLkano ; 
i na Boże Narodzenie. 

3) Jak się wyznacza odległości gwiazd? Mierzy się czas, jaki upływa 
od chwiLi, gdy światło opuszcza gwiazdę, do chwili przyjścia jego na 
Ziemię. Dzieląc to przez 300 000 km/sek otrzymujemy odLegłość. 

4) Co Pan może powiedzieć o warkoczach komet? Warkocz komety 
stanowi jej silę napędową. 

5) Jakie jest nachylenie ekliptyki do płaszczyzny równika? W czasie 
1·6wnonocy 0°, w czasie przesileń 23°,5. W, Zonn 

NAJCIEKAWSZE OBIEKTY NASZEGO NIEBA 

Podwójna otwarta gromada g .vhzd h i X w Perseuszu 

Mniej więcej na połowie drogi między środkową gwiazdą gwiazdo
zbioru Kasjopei i najjaśniejszą gwiazdą w gwiazdozbiorze Peneusza, 
na pograniczu tego ostatniego znajdują się dwie otwarte grom:~dy gwiazd 
noszące nazwy h i "f Perseusza. Gromada h je>t położona w punkcie 
o współrzędnych a = 2h18m,9 i b= + 56°53', a gromada y w bezpośred
niej jej bliskości, w punkcie o współrzędnych a= 2''15m,5 i /l = + 55055' 
dl:~ epoki 1950. O). Ponieważ grom:Jdy zachodzą na siebie i są położone 
w tej samej odległości od m.s, wynoszącej około 4300 lat światła, mamy 
właściwie do czynienia z jedną gromadą podwójną. Jasność gromad 
wynosi odpowiednio 4m,4 i 4m,7, toteż są one widoczne (aczkolwiek 
z pewną trudnością) okiem nieuzbrojonym. Jasność najjaśniejszych 
gvviazd gromad przekracza 7m. Gro.nady widziane przez lornetkę nie 
przedstawiają zbyt ciekawego widoku, ale już w małej lunecie są obiek
tem bardzo efektownym. Poniewa;i deklinacja gromad jest duża, więc 
stanowią :me w Polsce obiekt nigdy nie zachodzący i mogą być obser 
wowane przez cały rok. Gromada h Per liczy około 350 gwiazd, a y Per 
około 300 gwiazd. Każda z gromad zajmuje na niebie obszar nieco 



URANIA 91 

większy niż tarcza Księżyca (średnica kątowa każdej z gromad wynosi 
36'), co daje rozmia.ry liniowe dla każdej z gromad około 40 lat świa
tła. (Według jednego z nowszych źródeł odległość gromad od nas wy
nosi około 8000 lat światła, liniowe ich rozmiary wynosiłyby wtedy po 
około 77 lat światła). Według numeracji New General Catalogue gro-
mada h Per ma numer 869, 31 y Per ma numer 884. A. Marks 

PRZEGLĄD NOWOŚCI WYDAWNICZYCH 

Z o f i a A m e i s e n o w a. Gtobus Marclna Byt'icy z Oliwsza i mapy 
·nieba na wschodzie i zachodzie, str. 55+46 ilustracji. Cena 15 zł. 

Monograficzna praca omawiająca szczegółowo konstrukcję, wygląd 
i wartość globusa Marcina Bylicy. Autorka podaje również ciekawe 
wiadomości o dawnych mapach nieba. Starannie wykonane fotografie 
podnoszą wartość tej pracy przeznaczonej dla zainteresowanych histo-
rią astronomii. Maria Pańków 

SPROSTOW ANIE. Przepraszam Czytelników za przykry błąd, jaki 
wkradł się do mojego artykułu o służbie czasu (Urania, nr 2, 1960). Na 
tr. 43, wiersze 25-31 są błędne. Słońce śrcdnte porusza się po równiku 

a nie ,po ekliptyce. Czas ś~edni słoneomy równa się czasowi praWidzi
wemu cztery r~zy do roku: około 16 IV, 15 VI, l IX i 25 XII. 

IiALENDARZYK ASTRONOMICZNY 
Opracował G. S i t ar s k i 

Marzec 1960 r. 

A. Marks 

Z jasnych planet widoczny jest w ostatnich godzinach nocy tylko Jo
wisz i Satum. Obie planety wschodzą dopiero po północy (najpierw 
Jowisz, potem Saturn) i świe.cą w gwiazdozbiorze Strzelca dość nisku 
nad horyzontem, w związku z czym nie ma jeszcze dobrych warunków 
obserwacji ruchów księżyców Jowisza. Mars i Wenus prz':!bywają w są
siedztwlie Słońca i są praktyczm.ie niewidoczne, a Merkurego można po
szukiwać na krótko rprzed wschodem Słońca dopiero pod koni€<! mie
siąca. 

Pluton dostępny jest tylko pnez wielkie teleskopy, Neptuna możn.1 
odszukać przy pomocy lunetki, a Urana nawet przez lornetkę. 

Większej lunety wymaga już odszukanie dwóch planetoid: nr 29, 
Amphitrite i nr 7, Iris, których opozycje przypadają kolejno 20 i 30 marca. 
Obie plane,tki świecą jako słabe gwiazdki 10.5 wielkości w tej sam€j 
okolicy nieba, w gwiazdozbiorze Panny, i dość szybko przesuwają si~ 
wśród gwiazd, ;przebywając w czasie jednej doby drogę równą prawie 
połowie średnicy tarczy Księżyca. Można więc nawet w ciągu jednej 
nocy odszukać planetoidy, sporządzając przez lunetę w odstępie kilku 
godzin dokładne rysunki okolicy nieba W3kaz:mej przez współrzędne pla
netki. 

Na ostatniej stronie kalendarzyka, obok współrzędnych słabych pla
net i planetoid podana jest w czasie środkowo europejskim chwill 
przejścia planety przez południk warszawski , czyli moment górowania 
}Jlaneiy w Warszawie. W chwili górow.ania planeta znajduje się naj
wyżej nad ho,ryzontem w c.iągu danej doby i jeśli chwila ta przypad::t 
w nocy, io mamy wówczas w tych godzinach najlepsze warunki obser
wacji pJ.anety. Warto przypomnieć, że w ch,.vili górowania miejscowy 
czas gwiazdowy równa się rektasoenzji górującego ciała niebieskiego. 

1<1 Merkury nieruchomy w rektascenzji. Wieczorem dobre warunki 
dla obserwacji światła popielatego Księżyca. 



92 TJ R A N I A 

4d Księżyc, tuż przed pierwszą kwadrrą, przechodzi bardzo blisko Alde
barana i na trzy godziny przed zachodem zakrywa stopniowo kilka 
gwiazd z gr01mady otwartej Hiady w gwia7ldozbiorze Byka. Gwiazdy zni
kają poza nieoświetloną częścią tarczy Księżyca, z lewej strony u góry 
(patrząc gołym okiem). GV(iazda 4 wielkości, teta l Byka zostanie za
kryta jako jedina z pierwszych: w Poznaniu o 21h47m<8, we Wrocławiu 
o 211151m3, w Toruniu o 21 •h46';'8, w Kimkowie o 21i;l55JT1l, w Warszawie 
o 21h49'!'6 (Według RocznJika Obserwatorium Krakowskiego). 

lOll Dolne złączenie Merkurego ze Słońcem. O 19h Kstiężyc na trzy 
dni :przed pełnią Tnija o 4° niewido=ego gołym okiem Urana i zbliża 
się do Regulusa. 

13d Całkowite zaćmienie Księżyca, niewidoczne w Polsce (Wiidoczne 
w Ameryce, na Oceanie Spokojnym, na Antarktydzie oraz we wschod-· 
niej części Australii i Azji). 

20'il2h K:stiężyc w ostatniej kwadrze przechodzi o 5° na północ od 
Jowis:za.. O 16'h początek wiosny .astronomicznej. Słońce znajduje się 
w punkcie równonocy wiosennej (0° długości ekliptycznej) i wstępuje 
w znak Barana. Nie znaczy to jednak, że Słońce znajduje się w gwiazdo
zbiorze Barana. Znak Barana jest jedną z dwunastu części, na jakie 
została podzielona ekliptyka począwszy od punktu równonocy wiosen
nej. Punkt równonocy, na skutek zjawiska precesji, stale przeSitlwa się 
diaku, ale nazwy ich zachowały się od czasów Hipparcha, kiedy leżały 
wolno wśród gwiazd, a wraz z nli.m przesuwają się wszystkie znaki ze
jeszcze w gwiazdozbiorach o tych samych nazwach. Obecnie znak Ba
rana ZJnajduje się w gwiazdozbiorze Ryb. 

21<i15h Saturn w złączeniu z Księżycem, który mija go o 4° na płn. 
23d Merkury po raz drugi w tym miesiącu nieruchomy w rektascen

zji. O 21) Jowisz w kwadraturze ze Słońcem. 
24d5h Mars w złączeniu z Kisiężycem. Nad ranem widoczny na wscho

dzie wąsiki sierp Księżyca ze światłem pop~elatym. Na krótko przed 
wschodem Słońca przy dobrej widoczno.ści mo,żna próbować ods:zukać 
Marsa, poniżej sierpa Księżyca w odległości 8 średnic jego tarczy. 

25li9h Wenus w złączeniu z Merkurym w odległości 2°. O 13h na
stąpi złączenie Księżyca z Wenus i z Merkurym, przy czym tarcza Księ
życa zakryje Merkurego. Zjawisko przebiega w dzień, więc obserwacje 
możliwe są tylko przez lunety. Już samo odnalezienie bardzo wąskiego 
sierpa Księżyca mo:ile nastręczać trudności, ze względu na blask Słońca. 
Księżyc będzie się znajdował na zachód od Słońca, w odległości około 
00° od niego, czyli prawią na jednej trzeciej odległości Słońca od punktu 
zachodu na horyzoncie. Na kilkanaście minut przed zakryciem, Merku
rego należy szukać blisko lewego (patrząc gołym okiem) jasnego brzegu 
tarczy Księżyca, u góry. Poniżej Merkurego, w odległości 4 średnic 

. tarczy Kstiężyca, można odnaleźć znacznie jaśniejszą Wenm. Merkury 
skryje się poza jasną częścią tarczy Księżyca, od strony Słońca, u góry, 
a po godzinie ukaże się spoza nieoświetlonej, niewidocznej części tar
czy, z (prawej strony u dołu, zatem dokładne uchwycenie momentów po
czątku i końca zakrycia jest bardzo trudne. Podajemy je tylko dla War
szawy: początek o 13h14m'3, koniec o 14h18"'14. 

26d Wenus w punlkcie odsłonecznym swej orbity. 
27 11 Częściowe zaćmienie Słońca, niewidoczne w Polsce (widoczne na 

półkuli południowej). 
28d Merkury w wężle zst@ującym swej orbity, przechodzi na część 

orbity położ.oną pod płasZiczyzną ekliptyki. 
Minima Algola: marzec 3d1h45m, 5ll22h30'!', 28c;I211;10rp 
Minima główne bety Lutni: marzec 6d21h, 19d19h. 
Momenty W3zystkich zjawisk podano w czasie środkowo-europejskim. 



Marzec 1960 r . 

lh czasu Szczecin 
<1S środk . -europ . ..... 
<1S 
~ r. czasu / a l o wsch. l zach. 

m h Dl o h m h m 
III. l -12.5 22 48 - 7.7 6 50 17 40 

11 -10.2 23 25 -- 3.8 6 27 17 58 
21 -7.4 O Ol + 0.2 6 03 18 17 
31 - 4.3 o 38 + 4.1 5 39 18 35 

Yl. 10
1
- 1.4 114 + 7.9 s 15 18 53 

Jh czasu 
\Varszawa 

<1S <1S 

~ 
środk . europ. ..... 

<1S 
~ a l o msch ./ zach . ~ 

h m o hm hm 
III. l 119 + 5.8 7 57 2144 III . li 

2 2 08 + 9.4 1!24 22 49 12 

l 3 2 56 +12.5 8 53 23 52 13 
4 3 45 + 15.0 9 25 14 
5 4 34 + 16.8 lO Ol o 51 15 
6 s 23 + 17.9 lO 43 144 16 
7 6 13 t 18.2 1132 2 33 17 
8 7 03 17.7 12 25 3 17 18 
9 7 54 + 16.3 13 24 3 56 19 

lO 8 44 +14.2 14 28 4 30 20 

-------------- - --- ---- ----------- - ---

SŁO!Q'CE 

Poznań Wrocław 

wsch . / zach . wach . / zach. 

h mi h m h mi h m 
6 39 17 31 6 33 17 32 
6 16 1749 6 16 1749 
s 53 18 07 s 53 18 07 
s 30 18 21 s 31 18 23 
s 06 18 42 s 08 18 41) 

KSIĘZYC 

)h CZ81U 
Warszawa 

środk . -europ . 

a l ii wsch. / zach. 

h m J b m h m 
9 34 + 11.4 15 35 5 00 

lO 25 + 8.0 16 46 5 21! 
lll5 + 4.2 17 57 s 54 
12 07 ·- 0.0 l91l 6 21 
12 59 - 4.2 20 26 6 48 
13 52 - 8.3 2141 7 17 
1447 -12.0 22 54 7 50 
15 44 -15.0 -- 8 29 
16 43 -17.1 00 os 913 
1742 -18.1 Ol lO lO 07 

--- -----

Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

wscb .j zach. wsch. / za ch. wsch . l tac b. wsch./ zach , wsch.j r.acb. 

h m h m h m h mi h "' 
6 35 17 02 6 24 17 22 6 23 
6 10 17 41 6 03 17 33 6 00 
s 46 18 00 s 41 17 54 5 ::!7 
s 21 1819 s 20 18 10 5 14 
4 56 18 38 4 58 18 26 4_51 

Ib czasu 
as Warszawa 

~ 
środk.-europ . 

~ a l a w1ch., zach . 

h m o h m h m 
III. 21 18 42 -lll.O 2 07 ll 08 

22 19 40 -16.8 2 55 12 H 
23 20 38 -14.5 3 36 13 28 
24 2134 - 11.5 410 14 40 
25 22 27 - 7.8 4 40 15 54 
26 23 19 - 3.1! 5 07 17 07 
27 o 10 + 0.3 s 33 18 17 
28 l 00 + 4.4 5 58 19 26 
29 l 49 + 8.1 6 24 20 33 

h m h m h m hm h m 
17 15 6 lo 17 14 6 15 17 05 
17 33 s 55 17 30 s 52 17 23 
17 51 s 33 1746 5 28 17 42 
18 09 5 12 181!2 s 04 18 O(ll 
18 25 4 50 18 18 4 40 18 18 

Fazy Księżyca: 

Nów 
d h 

II. 26 19 

Pierwsza kw. lll. 5 12 
Pełnia HI. 13 9 
Ostatnia kw. III. 20 8 
Nów lll. 27 9 
Pierwsza kw. IV. 4 8 

Księżyca rednica Odległofle l ś 
ed Złerui tarczy 

C: 
~ 

~ 

z 
H 

~ 

30 2 38 +l1.5 6 52 21 381 
31 3 21! + 14.2 7 23 22 3RI 

----

--dhf- , 11 

Najw. ITI. 6 3 29,5 
Najm. TII. 19 8 l 32.3 ~ 
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Marzec 1960 r PLANETY PLANETOIDY 

l 

Data 
1960 

III. 

III. 

l 
ll 
21 
31 

l 
11 
21 
31 

MERKURY 

lh czasu 
środ.-europ. 

-

Warszawa 

WENUS 

lh czasu 
środ.-europ. 

Warszawa 

- -~ -- ~----,----1----.,------1~----.---1 

l o wsch. l zach. a l o wsch. J zach. 
--7----+----+-~~~~ 

hm hm' hm hm hm hm 
23 40 
23 18 
22 54 
23 02 

+ o:9 6 36 18 43 20 56 - d8 s 36 14 20 
- 0.6 s 42 17 30 21 45 - 14.4 s 24 14 51 
-5.3 503 1605 2333 -10.4 509 1517 
- 6.9 4 40 15 26 23 19 i - 5.Q 4 51 15 49 

Pod koniec miesiąca widoczny ni
sko na horyzoncie przed wscho
dem Słońca, jako gwiazda + l 
wielkości. 

MARS 
20 31 -19.9 5 23 l3 41 
21 03 -18.0 5 04 13 44 
21 33 -15.8 4 40 1347 
22 03 -13.2 4 15 13 54 

Wschodzi na godzinę przed Słoń-
cem; praktycznie niewidoczny. 

SATURN 

Stale zbliża się do Słońca i coraz 
trudniej odszukać ją nad ranem 
nisko na horyzoncie. 

JOWISZ 
18 00 -23.0 314 lO 46 
18 05 -23.0 2 40 10 12 
18 lO -23.0 2 05 9 37 
18 13 -23.0 l 29 9 02 

Pod koniec nocy widoczny dość 
nisko na południowym wschodzie 
jako jasna gwiazda -1.5 wielk. 
w gwiazdozbiorze Strzelca. 

URAN 

1

-22.0 l 4 15 
-21.8 3 02 
-21.8 1 46 

III. 1119 09 
21 19 15 

Y. l o 19 18 l 
12 04 
lO 50 

9 34 

9 23 l + 16.1 114 53 l 
9 20 + 16.1 13 31 
919 +Hi.l 1211 

5 51 
4 30 
8 10 

IIJ. 3 
23 

IV. 12 

11. 26 1 III. 7 
17 
27 

IV. 9 

Widoczny pod koniec nocy w 
Strzelcu, na wschód od Jowisza, 
jako gwiazda + 0.5 wielkości. 

l w połud.j 

NEPTUN 

h m] l o , l 14 28 .Q - 12 48 
14 27.G - 12 40 

h m 
3 21 
2 01 
on 1425.8 l -1231 l 

Po północy widoczny na pólnocny 
zachód od gwiazdy 3 wielk. alfa 
Wagi (8 wielk. gw.). 

P1anetoida 29 
12 20.6 l -
12 12.9 l -
12 03.8 -
11 54.4 -
1115.6 + 

AlVlPHITRITE 
l 46 l 3!! 
l 20 l o 50 
o 46 o 02 
o 10 23 01.1 
023 2221 

Widoczna przez całą noc na po
graniczu Lwa i Panny, 10.4 wlelk. 
gw. 

Widoczny przez całą noc w Lwie, 
na zachód od Regulusa (6 wielk. 
gw.). 

a 

h m s 
lO 45 29 
lO 43 36 
10 42 02 

l w połud. 

PLUTON 

+ 21°37:2 1 + 2147.2 + 2152.6 l 

h m 
23 34 
2214 
20 54 

Widoczny przez całą noc w Lwie 
tylko przez wielkie teleskopy 
(14.5 wielk. gw.). 

Planetoida 7 I R I S 
13 02.2 - J443 l 219 
12 56.4 - 14 24 l 33 
12 48.6 - 13 46 l o 47 
12 39.6 - 12 52 23 54 1 
12 30.3 - 11 47 23 os 

Widoczna przez całą noc w po- ' 
bliżu Spiki (Kłos Panny), 10.3 w. 
gw. 

Planetoidy rozpoznaje się po ich szybkim ruchu wśród gwiazd porównując ~;y
~unki z kilku nocy (a nawet z tej samej nocy w odstępie kilku godzin) okolicy 

nieba według podanych wyżej współrzędnych. 
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OBJASNIENIA DO ILUSTRACJI NA ORŁADCE 

Pie rwsza stron~ oklatki: Fotografia Marsa wykonana w dniu 23. VIIL 
1956 r. za pomocą 152-c2niymetrowcgo reflektora z Mt Wilson. Z pra
wej strony widoczna lejkowata ciemna plama Wielkiej Syrty. 

Znak Zodiaku: Baran. 
Drttga strona okładki: 
U góry: Satelita amerykański Explorcr VI z ,.łopatkami" baterii sło

necznych. 
U dołu: Najjaśniejsza z zeszłorocznych komet - kometa Alcocka 

(1959f) według fotografii wykonanej l. IX. 1959 r. za pomocą 102-centy
metrowego reflektora obserwatorium Flagstaff. 

Trzecia strona okladki: 
U gÓ1'y: Podwójna gromada gwiazd h i y PcrsC'u,za. Fotografia za 

pomocą 60-centymetrowego reflektora, ekspozycja 3 godz!Lny. Pairz: 
Najciekawsze obiekty naszego nieba. 

U dolu: Słynna ciemna mgławica ,.S" Barnarda. Jest to powiększony 
.fragment fotografii na czwartej stronie okładki. 

Czwarta strona okładki: Fragment Drogi Mlecznej w gwiazdozbiorze 
Wężownika; w środku - ciemna mgławica w kształcie litery S. Patrz 
powiększenie na trzeciej stronic okładki. 

INFORMACJE O ODDZIAŁACH P. T. M. A. 

~larzec 1960 rok 
Biała Potllaska- Powlatowy Dom Kultury. 
Białystok - Ul. Kilińskiego l, Za kład Fizyki Akademii Medycznej. 
Ulecz - Przedmieście 618. 
Częstochowa - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznyrn 

w Parku Staszica. Sekretariat czynny codziennie, oprócz sobót w godz. 10-10, 
pokazy nieba do godz. 21-szej. 

Frombork - Sekretariat w lokalu własnym przy ul. Katedralnej 21, czynny we 
wtorki i piątki w godz. 18-20. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek 
miesiąca. Pokazy nieba w każdy pogodny wieczór. 

Gdańsk - Sicdz:ha Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym -
Gdańsk-Oliwa, ul. Piastowska 32, telefon 6-419. Sekretariat czynny we środy 
i piątki w godz. 17-18. 

Gdynia - ul. 10-go Lutego 24, w biurach Polskich Linii Oceanicznych. 
Gliwice - Siedziba Oddziału w gmachu Biura Projektów Przemysłu Węglowego

przy ul. Marcina Strzody 2. Sekretariat czynny w czwartki, w godz. 17-19 
Przy sekretariacie czynna Biblioteka. Pokazy nieba odbywają się w każdY' 
bezchmurny wieczór po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z J. Kas~a. 
Ruda Sląska l, ul. Obrońców Stalingradu 32 (tel. 52-481). 

Jędrzejów - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym, Ry-. 
nek 8, tel. 78. Pokazy nieba i zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wyciec~ek 
zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówlony termin. 

Katowice - Szopena 8, m. 3, z list. Cezarego Janiszewskiego. 
Kielce - Oddział nie posiada własnego lokalu. 
Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. Solskiego 30 m. 4. Sekretariat t'ZYnnY' 

w poniedz!alki i czwartki, w godz. od 17-20. Biblioteka czynna we czwar!ki 
w godz. 18-20. Pokazy nieba na Wawelu w bezchmurne wieczory od godl. 
19-21. 

Krosno n / W - Sekretariat w lokalu własnym, przy ul. Nowotki Nr l I p., (Jar> 
Winiarski). Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór z wyjątkiem 
niedziel l świąt, po uprzednim zgłoszeniu. 

Lublin - Oddział nie posiada własnego lokalu. 
Lódź -Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, V p., pokój 511. 

tel. 250-02. Sekretariat i biblioteka czynne w poniedziałki w godz. 18-20> 
i w czwartki w godz. 17-19. Zebrania aktywu Oddziału o godz. 18 w każdY' 
ostatni poniedziałek miesiąca. Teleskopowe pokazy nieba od wczesnego zmroku . 
w każdy bezchmurny wieczór na placu przed lokalem Oddziału. 

1\Iyślenice - Oddział nie posiada własnego lokalu. 
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Kowy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Jagiellońskiej 50a, 
tel. 30-52. Sekretariat czynny codziennie w godz. 17-19. Pokazy nieba w be;~:
chmurne wieczory w punkcie obserwacyjnym na szczycle budynku, będącego 
siedzibą Oddziału. 

Olsztyn - Zarząd Oddziału mieści się w Muzt!um Mazurskim, I piętro, tel. 24-74 
(W. Radzlwonowicz). Zebrania wraz z odczytami l pokazami nieba - raz 
w miesiącu na Zamku. Pokazy dla wycieczek po uprzednim zawiadomleniu 
telefonicznym. 

Opole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Bytomskich 3, Woj. Dom 
Kultury, pokój 45. Sekretariat czynny codziennie w godz. 16-18. Pokazy nieba 
w kopule obserwacyjnej na tarasie Miejskiego Pałacu Młodzle7y. 

Ostrowiec Swlętokrzyskl - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym 
Domu Kultury, Al. l-go Maja, III piętro. 

Oświęcim - ul. Władysława Jagiełły 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy be'!'
chmurny czwartek od zmroku i po uprzednim porozumieniu: H. Stupkowa, ul. 
Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18-20. 

l'łock - ul. Tumska 12, z list. Napoleona Sldorowsklego. 
.Poznań - Lokal własny przy ul. Chełmońskiego l. Sekretariat i Biblioteka czynne 

we wtorki i czwartki od godz. 17 do 19. W tymże czasie czynna pracowola 
szlifierska. Publiczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy 
l czwartkowy na terenie Dostrzegalni P.T.M.A. w Parku im. Kasprzaka. 

Racibórz - ul. J. Kasprowicza 11. Liceum Ogólnokształcące. 
Rzeszów - Oddział nie posiada własnego lokalu. 
Szczecin - Sekretariat mieści się przy Katedrze Fizyki Folitechniki czynny we 

środy w godz. 20-21. Pokazy nieba odbywają się w każdą pogodną środJ:. 
w razie niepogody rezerwowanym dniem jest czwartek. 

Szczecinek - Siedziba w lokalu własnym przy ul. T. Kościuszki 10, m. 3. Pokazy 
nieba odbywają się w kopule obserwacyjnej na budynku, w którym mieści sie 
lokal Oddziału, w pogodne wieczory - za zgłoszeniem tel. 586. 

Tarnów - Oddział nie posiada własnego lokalu. 
Toruń - Lokal własny przy ul. Kopernika 17. Sekretariat i biblioteka czynne 

w poniedziałki 1 czwartki w godz. 18-20 oraz w soboty w godz. 17-19. Po
kazy nieba w każdy bezchmurny poniedziałek i czwartek w godz. 2G-22. 

Warszawa - Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat i Sekcje są czynne we wtork;i, 
czwartki 1 soboty w godz. 18-21. 

'"'rocław - Siedziba w lokalu własnym na Wzgórzu Partyzantów przy ul. Ks. 
Piotra Skargi. Sekretariat czynny od 18-19, w poniedziałki, środy i piątki 
z wyjątkiem przypadających na te dni świąt. Seanse w Planetarlum dla wy
cieczek zbiorowych odbywają się za uprzednim porozumleniem z Sekretar1a
tem (tel. nr 47-32). Pokazy nieba lunetami w każdy bezchmurny wieczór. 

Zakopane - Oddział nie posiada własnego lokalu. 
Zielona Góra - Oddział nie posiada własnego lokalu. 
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ROK XXXI KWIECIEN 1960 

URANIA 
CZASOPISMO ASTRONOMICZNE 
POPULARNONAUKOWE 

Nr ł 

ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTW A MIŁOSNIKOW ASTRONOMil 

KRAKOW 1960 
Pismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1950 r., 
Nr Oc-506/50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich 

T RE Ś C Nr 4: 

ARTYKUŁY 

W ł o d z i m i e r z Z o n n : O pierwszym międzynarodowym sym-
pozjum poświęconym nauce o przestrzeni kosmicznej 98 

T a d e u s z J a r z ę b o w s k i : Pola magnetyczne gwiazd (II) 
Teorie pól magnetycznych gwiazd ~ 

A n d r z ej M a r k s : Wykorzystanie zwierząt do badań astro-
nomicznych 108 

KRONIKA 
Odkrycie jasnej Nowej. - Ładunek cząstek elementarnych 
i ekspansja Wszechświata. - Prądy gazów w fotosferze sło- . 

nE'cznej. - Baterie słoneczne. - Gwiazda Nowa osobliwego t ypu 111 

OBSERWACJE 
J o. n M er g e n t a l er : Aktywność Słońca w 1959 r. 114 

Je r z y E r d m a n : Obserwacje wschodu Słońca w Platonie 
w dniu 5. II. 1960 r. 116 

GWIAZDY NASZEGO NIEBA 
Capella 117 

NAJCIEKAWSZE OBIEKTY NASZEGO NIEBA 
Otvvarta gromada gwiazd Praesepe w Raku (M 44) (NGC 2632) 118 

PRZEWODNIK PO KSIĘŻYCU 
Mare Vaporum i okolice 119 

f PRZEGLĄD NOWOŚCI WYDAWNICZYCH (Opr. Maria Pańków) 120 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY (Opr. Grzegorz Sitarski) 120 

OBJAśNIENIA DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE 127 
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WŁODZIMIERZ ZONN - Warszawa 

O PIERWSZYM MIĘDZYNARODOWYM SYMPOZJUM 
POŚWIĘCONYM NAUCE O PRZESTRZENI KOSMICZNE.T 

Przed kilku laty stworzono międzynarodową organizację
nauleową o dość dziwnej jatk na pierwszy rzut oka, nazwie: 

Komitet do Badań Przestrzeni (Comittee of Space Research). 
W skrócie: COSP AR. Trudno jednak byłoby znaleźć dla niej 
inną nazwę, bardziej nam bliską, dlatego że organizacja ta jed
noczy wszystkie nauki związane pośrednio lub bezpośredniO' 
z tym, co dawniej, dość niefortunnie moim zdaniem, nazwano 
"astronautyką". Bo ro1a astmnautyki w zespole tych nauk jest 
podobna do roli techniki komunikacji w zespole nauk o Ziemi. 
Jakżeż mamy nazwać zespół nauk obejmujących wszy s t
ki e zagadnienia najbliższej nam przestrzeni kosmicznej, nie 
wysuwając żadnej z nich na czoło? Chyba tak właśnie, jak go 
nazwano. 

COSPAR łączy w sobie następujące specjalności: technikę 
lotów kosmicznych (a więc astronautykę we właściwym tego 
słowa znaczeniiu), geofizykę, astronomię, chemię, i niektóre 
nauki biologiczne. Przedstawiciele tych właśnie nauk spotkali 
s,ię w styczniu br. na międzynarodowym sympozjum COSPAR 
w Nicei. MOIŻ.na by rzec, że sympozjum to było nie tylko mię
dzynarodowe, lecz też i międzynaukowe. 

Tutaj pozwolę sobie na małą dygresję. Większ,ość ludzi 
wrażliwych na spz;awy kultury od daJWDa już dostrzega duże . 
niebezpieczeństwo w nazbyt daleko posuniętej specjalizacji 
nauk. Ktoś porównał je z orkiestrą złożoną z doskonałych wir
tuozów, oddzielonych jednak od siebie dźwiękoszczelnymi 
ściatnami. W tym stanie rzeczy z niepokojem oc:?Jekujemy, kie
dyż orkiestra ta zacznie falszawać (a może to już nastąpiło?). 
Nic też dziwnego, że z optymizmem witamy każdą mniej lub 
bardziej udaną próbę usuwania owych dźwięko,szczelnych ścian, 
niezależnie od tego na jakim gruncie to się odbywa. Rozwój 
astronautyki sprawił, iż uczeni różnych specjalności m u s i e l i 
jakoś się porozumieć i poszukać wspólnego języka, i w tym 
widzę główne znaczenie tego typu organizacji naukowych. Nie 
trzeba być prorokiem, aby przewidzieć, że z biegiem czasu 
w skład Komitetu do Badań Przestrzeni wejdą przedstawiciele 
nauk o Ziemi, być może nawet prawnicy i socjologowie. Powsta
nie jakiś rzetelny sejm naukowy, stworzony nie na zasadzie 
zbierania ludzi najwybitniejszych wokół nieistniejących proble-
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mów naukowych- jak to ,się dzieje w Akademiach Nauk
lecz ludzi ró:lmych wokół jedlnego, żywego i jakże aktualnego 
zagadnienia. 

To co przed chw.iJ.ą powiedziałem" tłumaczy jednocześnie, 
dlaczego 'W COSP AR, obok przedstawicieli narodów gnających 
pierwsze skrzypce w badaniach przestrzeni znaleźli się też 
uczeni różnych krajów, które nie wysyłały ani sztucznych sa
telitów, ani nawet dalekosiężnych rakiet. Do nich, obok Fol
ski, należą kraje o wyższym od naszego potencjale naukowym: 
Francja, Włochy, Holandia, kraje skandynawskie. Bo bezpo
średnie badania empiryczne przestrzeni kosmicznej pobudzają, 
mobilizują i odmładzają wiele nauk dość dalekich od tego, co 
przynoszą nlam łunniki i rakiety. 

Aby to zilustrować przedstawię tu sprawę badań nad na
szym najbliższym sąsiadem - Księżycem. Ciało to interesuje 
nas nie tylko jako takie, lecz głównie dlatego, że obecny stan 
powierzchni Księżyca nie wiele się różni od tego, jakim był 
w czasie powstaWia11ia Księżyca i całego układu planetarrnego. 
Powierzchnie planet musiały ulegać dużym zmianom wywoła
nym obecnością na nich rozległych a,tm:lsfer. Dlatego też obecny 
stan powierzchni Ziemi znacznie odbiega od stanu początko
wego. Księżyc natomiast nie posiada atmosfery*) i to go chroni 
przed wszelkimi poważniejszymi zmianami fizyko-chemicznymi 
i biologicznymi. Powierzchnia Księżyca, jest zatem swego ro
dzaju muzeum historycznym naszego układu planetarnego. Dla
tego też badania Księżyca są najpewniejszą drogą do odtwo
rzenia sobie dziejów planet i Ziemi. 

Otóż wtedy gdy Łunnik III dokonywał historycznego zdję
cia drugiej, niemanej nam strony Księżyca, grupa astronomów 
z Francji i Anglii zajęła się tą "naszą" stroną ziemskiego sa
telity. Można się domyślać, że chodziło im o skontrolowanie 
i zestawienie tego, co od dawna już o niej wiemy. Bo przecież 
na widzialnej powierzchni Księżyca dokonywano obserwacji od 
wielu lat i sporządzono jakże dokładne i szczegółowe mapy, 
z zazmczeniem każdej górki, krateru i doliny. Jako pewne 
novum w tych badaniach wprowadzono pomiary prze s u w a
n i a się cieni rzucanych przez góry, wywołanych przesuwa
niem się Słońca po "księżycowym" niebie. W ten sposób można 
wyznaczyć nie tylko wysokość poszczególnej góry, lecz również 

*) Znikomo małą ilość gazów, które się obserwuje nad powierzchnią 
Księżyca, nie można oczywiście nazwać atmosferą w zwykłym znacze
niu tego słowa . 
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jej profil. I tutaj się okazało, że wszystkie góry na Księżycu 
nie są bynajil11!1iej tak strome, jak to ·się nam dawniej wyda
wało na podstawie samego tylko oglądania zdjęć Księżyca. Na 
ogół spadek terenu na zboczach gór nie przekracza lO%; w po
równaniu do gór ziemskich takie małe kąty nachylenia są do
prawdy bagatelą. Taternicy powinni myśleć o księżycowych gó
rach z pr1::1wdziwym niesmakiem. Lecz nie tylko taternicy. 

Niektóre wierzchołki gór służyły od dawna aiStronomom 
jako punkty odniesienia przy pomiarach selenograficznych 
i przy obserwacji pewnych ruchów Księżyca (libracja). Wierz
chołki te były czymś w rodzaju wież triangulacyjnych, za po
mocą których geodeci utrwalłają pewne punkty na powierzchni 
Ziemi. Otóż okazało się, że przy tak łagodnych zboczach, punkt, 
który astronom bierze za wierzchołek góry, zmienia swoje po
łożenie (zależnie od położenia Słońca na "księżycowym" nie
bie (w granicach kilku a może naJWet kilkunastu kilometrów). 
Znaczy to, że kilka pokoleń astro!l10mów dokonywało pomia
rów znacznie mniej dokładnych, niż im się wydawało, mimo 
że technika tych pomiarów gwarantowała dokładność znacznie 
wyższą. 

Obecnie rozpoczęto prace nad wyborem innych punktów 
triangulacyjnych na powierzchni Księżyca; prmktów, których 
położenie zmienia się jak najmniej w związku ze zmianami 
oświetlenia• krajobrazu księżycowego i które gwarantowały by 
wysoką dokładność wszystkich pomiarów selenograficznych. 

Jak już powiedziałem, COSPAR jest organizacją, która 
żadnej z nauk nie chce wysuwać na miejsce naczelne. Trudno 
zatem mówić o jakimś zagadnieniu naczelnym w pracach tej 
organizacji. Niemniej każdy z uc:zJonych - tak zresztą jak 
i każdy człowiek - tworzy pewną hierarchię problemów i coś 
w nich uważa za najistotniejsze. 

Zdaniem H. C. U re y ' a - chemika, laureata nagrody 
Nobla - centralnym problemem wszystkich badań przestrzeni 
jest spr1awa życia na innych planetach. Opinia ta pokrywa się 
z·apewne ze zdaniem ogromnej większości ludzi stojących zdała 
od nauki. 

Bo nauki o przyrodzie martwej (fizyka, chemia, astrono
mia), dawno już straciły charakter ge::Jcentryczny; są uniwer
salnymi w jak najszerszym tego słowa maczeniu. Natomiast 
nauki biologiczne tkwią jeszcze w okresie geocentryzmu, co 
oczywiście w niczym nie umniejsza ich olbrzymiego Zltlacze
nia, przynajmniej tu na Ziemi. Jednak w zagadnieniach form 
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życia rra innych ciałach niebieskich biologowie uparcie zacho
wują milczenie, oddając głos tym, którzy z tytułu swego przy
gortowania najmniej mieli by tu do powi,edzerua, mianowicie 
astronomom. Przecież astronomia jest nauką podobną do fizyki, 
a więc nauką o przyrodzie martwej ... 

Niez1ależnie jednak od tego w jakim s1topniu jest to prawdo
podobne, lub nieprawdopodobne, m u s i my się liczyć z możli
wością istnienia życia na innych ciała:ch niebieskich. I w związku 
z tym musimy na przykład roZJwiązać jeden mały, lecz niezmier
nie dla wszy;s,tkich nas aktua~lny problem. 

Ci, którzy w najbUższ.ej przyszłości udadzą się na jakąś 
sąsiednią planetę i z niej powrócą na Ziemię mogą przywieźć 
ze sobą taki gatunek bakterii, które w odmiennych (oczywiście 
dla tych bakterii) waru:nkach ziemskich zaJc2lilą się nieprawdo
podobnie szybko mzmna:żać. W wyniku ludzkość całą może 
pewnego dnia oga1rnąć jakJaś nieznana dotychczas choroba, 
która może nas ztn:iszczyć w ciągu kilku dosłownie dni, zanim 
lekarze zna1jdą na to jakąś szczepionkę. Brzmi to wpraJwdz:ie jak 
wyjątek z jakiejś fa:ntastyc2mej powieści Wells1a1, niemniej 
sprawą tą musimy się zająć już zaraz i to bardzo na serio ... 

P()dobnie nale~y z:a:pobiec temu, aby znane nam ziemskie 
bakterie nie wywoł,a!ły podobnego skutku na innej planecie 
i nie wyniszczyły tam całej flory, a może i fauny. 

Sukcesy w dziedzinie as>trona!Utyki niezmiernie ożywiły 
i nawet, śmiem rzec, odmłodziły pewną bardzo zasłuiloną naukę, 
która doznawała starczego uwiądu. Mam tu na myśli mecha
nikę nieba, załiQ,żoną prze,z Newtona i święcącą niebywałe 
triumfy w końcu XVIII i począ~tkach XIX wieku. Potem jednak 
aktualność jej znacznie spadła, zapewne w zwiąZJku ze stop
niowym "odmechanizowywaniem" całej fizyki, jak też i dla-· 
tego, że praktyka astmnomiezna nie stawiała przed tą nauką 
żadnych nowych pasjonujących zadań. 

Nauki tej nie obudziła nawet ()1gólna teoł'ia względności, 
która p~yniosła kompletny przewrót we wszyS'tkich nasżych 
po,jęciach o przestrzeni i ~awitacji. 

Dla mochwniki nieba teovia względności stała się "embarrcts 
de richesse" *); stara kl,asyczna mechanika nieba (oparta 
o nerwtonowską teorię gra:w~tacji) dawała we wszystkich za
gadnieniach interesujących ast11onomów zupełnie zadawalającą 
odpowiedź, dostatecznie dokładną w porównaniu z dokładnością 

*) "embarras de richesse" (franc.) - dosłownie: kłopot z powodu 
nadmiaru. 
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dokonywanych obserwacji. Dokładność ta najzupełniej wystar
czała dla zaspokojenia również praktyC'ZIIlych potrzeb astrono
mów, dla wyznaczania czasu, dla celów kartografii i geodezji. 
Były wprawdzie problemy wymagające nieao udosJronalonych 
metod pozm.awczych; ruch najbliższej Słońcu planety Merku
rego, lub ni·ektóre subtelne osobliwości ruchu innych planet. 
W chwili jednak, gdy teo~ia względności wyjaśniła te subtel
ności, odpadł1a potrzeba szerokiego jej stosowmia i tylko bar
dzo niewielu spośród astronomów suszyło sobie głowy nad 
przeszczepieniem całej mechan~ki nieba . na nowy, relatywi
styczny grunt. 

Wydaje się, że ·astronautyka dokona jednak tego pr:lleszcze
pienia, ponieważ dokładność, jakiej się wymaga od wszelkich 
przewidywań i od wyników otrzymywanych z obserwacji ra
kiet i sputników, przewyższa dość znacznie to, co może nam 
dać stara klasyczna mechanika nieba. w zagadnieniach ruchu 
rakiet występują nader duże prędkości; zarówmo Ziemia jak 
i Księżyc w zagadnieni:ach tych nie mogą już być tll'iaiktorwane 
jako "punkty materialne", z którymi tak dobrze sobie radziła 
stara mechanika. Jednym słowem, wiele okoliczności zmusza 
nas zarówno do znacznego udoskonalenia metod, jak i zmiany 
wielu pojęć w dziedzinie mechaniki nieba. 

Echa tego brzmiały wyraźnie na sympozjum, w którym 
przedstawiono wiele referatów dotyczących starych zagadnień 
mechaniki w nowym zupełnie świetle teodi względności. Po
nadto dyskutowano nad wielu, wielu zagadnieniami z dzie
dziny fizyki promieni kosmiJczm.ych, geofizyki, teletechniki i ra
d~otechniki, i oczywiście astronomii. Były to zagadnienia! zbyt 
fachowe, abyśmy je tu szerzej omawiali. 

A teraz kilka słów dotyczących organizacji, która, zwołała 
sympozjum. Komitet do Badań Przestrzeni (COSPAR) ma swą 
siedzibę w Hadze. Przewodniczy temu komitetowi ,stosunkowo 
młody, . lecz sławny astronom holenderSiki V a n d e H u l s t. 
Vice przewodniczącymi są: A. D obron r a w i n (ZSRR) 
i Por t e t (USA). Tak zwane "biuro" składa się jeszcze 
z przedstawicieli około 10 państw w tej liczbie również i Fol
ski. Liczba uczestników wynosiła około 150. W tym około 20 % 
astronomów, 20 % geofizyków, 20 o/o fizyków, 20 7o techników, 
i 20 1j'o naukowców pracujących w organizacjach o cha,rakterze 
wybitnie wojskowym. OstaJtnią licZibę należałoby znacznie 
zwiększyć kos:z)tem przedostatniej, w której tkwi wielu pra
cowników naukowych pośrednio związanych lub finansowa
nych przez różne instytucje wojskowe. 
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Nie będzie zbytnią przesadą stwierdzenie, iż fakt występowa
nia pól magnetycznych w gwiazdach stanowi jeszcze w za

·sadzie zagadkę. Nie ma się zresztą czemu dziwić - jest to za
·gadnienie stosunkowo bardzo nowe; na marginesie natomiast 
można z:wrócić uwag~, że dotychczas nie znamy przecież na
wet żadnej zadawalającej teorii wyjaśniającej obecność pola 
magnetycznego ziemskiego, którego badanie jest przecież znac:t 
nie łatwiejsze i trwa dłużej. 

Kilka różnych możliwości sugerowanych było dotychczas 
<eelem wyjaśnienia obecności pól magnetycznych gwiazd. Omó
wimy tu w ogólnych ZJarysach te teorie, które były najobszer
niej opraoowywam.e. 

Jedną z pierwszych k'Oillcepcji było przypuszczenie, iż pole 
ma~gnetyczne gwiazdy mogłoby wynikać bezpośrednio z istnie
nia jej ruch u obrotowe g o. Taką sugestią kierował się 
'Zresztą również H a l e, który uważał, iż Wlirujące ciało o zjo
nizowanej materili winno wskazywać obecność pola magnetycz
nego w wyniku ruchu cząstek naelektryzowanych. To przypu
szczenie skłoniło go właśnie do podjęcia jego pionierskich 
obserwacji nad polem magnetycznym Słońca; podobno równrl.eż 
jednym z powodów, które skłoniły go do projektowania bu
dowy 2,5-metrowego teleskopu na Mount Wilson była nadzieja 
odkrycia pól magnetyCZinych gwiazd. 

Ruch cząstek naelektryzowanych mógłby jednakże wa
runkować obecność obserwowanego pola magnetycznego gwiaz
dy tylko w takim wypadku, gdyby na jej powierzchni prze
ważały ładunki jednego znaku - gdyby mianowicie np. elek
trony w następstwie swej lekkości miały tendencję do grupo
wania się na powierzchni gwiazdy. Ani observ.'acje ani obli
.czenia nie potwierdzają jednak tego wskazując łącznie na fakt, 
iż powierzchnia Słońca (gwdaizdy) byłaJby raczej elektrycznie 
obojętną. Dane te prowadzą więc raczej do odrzucenia tej teorii. 

* * * 
Dość oryginalną koncepcję wysunął w tej dziedzinie B l a c

k e t t w 1947 roku. Nawiązując również do tego, iż pole ma
gnetyczne gwiazdy (ewentualnie planety) miałoby być wywo
łane jej ruchem obrotowym, Blackett wysunął śmiałe przy
puszczenie, iż po prostu każde wirujące ciało winno wskazy
wać obecność pola magnetycznego. Przypus:z.czenia tego Blac-
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kett nie uzasadnia żadnymi prawami fizycznymi, lecz uważa. 
iż kryje się w tym nowe, nieznane dotychczas prawo przyrody. 

W myśl hipotezy Blacketta, pole magnetyczne jakie towa
rzyszyło każdemu wirującemu ciału, wtinno być tym silniejsze, 
im większa jest jego masa i im większa jego szybkość obrotu. 
Ściślej mówiąc, miałaby tu zachodzić proporcjonamość tzw. 
momentu magnetycznego do momentu pędu (krętu) wirują
cego ciaŁa1. Dane obserwacyjne, jakie wówczas istniały, ponie
kąd potwierdzały to przypuszczenie; m. omen ty magnetyczne 
Ziemi, Słońca i jedynej gwiazdy, u której znane było wówczas 
pole magnetyczne, 78 Vir, wykazywały rzeczywiście proporcjo
nalność do momentów pędu tych ciał. 

Szereg odkrytych później i znanych jeszcze uprzednio fak
tów pozosrtaje jednak nczej w pewnej kolizji z tak prostą 
hipotezą, jaką jest hipotez!a Blacketta. Nowe pomiary pola 
magnetycznego Słońca wykazały, iż jest ono znacznie słabsze 
w porównaniu z tą wartością, na jakiej oparł Siię Blackett i jaka 
wynikirułaby z jego teorii. Również zmienność pól magnetycz
nych zarówno Słońca jak i gwiazd o,raz obserwowane nieregu
larności nie sprzyj~ją raczej tej prostej hipotezie - jakkol
wiek fakty te można by ewentualnie tłumaczyć jakimiś wtór
nymi przyczynaJmi. Również i takie fakty jak niezupełna zgod
ność osi ob:mtu z osiami magnetycznymi raczej wskazują, iż 
pole magnetyczne nie jest chyba uwarunkowane wyłącznie 
ruchem ob:r~towym ciała niebieskiego. 

* * * 
Odmienną zupełnie teorią jest t e o r i a tzw. m a g n e -

ty z m u "s z c z ą t k o w e g o". W myśl tej teorii pola ma
gnetycme gwiazd miałyby być po prostu tylko poz.ostałością 
z okresu formOIWanri.a się gwiazdy. 

PodstaJwowe założenie tej teorii opiera się na tym, iż 
w obłloku maJterii międzygwiazdowej, z którego ufo!I'Tilowała 
się kiedyś gwiaJZda, winno było istnieć pole magnetyczne. Za
ł!ożentie !takie jest o tyle usprawiedliwione, iż, w świetle dzi
siejszych danych, niektóre fakty ol:)serwacyjne wskazują na 
możliwość istnienia ogólnego pola magnetycznego w Galak
tyce*). Jeżeli zatem założymy, że w obłoku materii między
gwiazdowej, z którego uformowała się gwiazda, pierwotna war
tość pola magnetycznego, zgodnie z obecnymi danymi, wynosiła 
I0-6 ersteda, to przy kurczeniu się obłoku natężenie tego pola 

*) Patrz artykuł A. P a c h o l czy k a: .. PoLa magnetyczne w Ga
laktyce", Urania, nr 9 i 10, 1959 r. 
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wzrastałoby, osiągając w uformowanej gwieźdzlie wru-tość rzędu 
10 11 ersteda. Jak widzimy, jest to warlość znac:zm.ie większa 
od obserWIOIWanych wartości pól magnetycZIIlych gwiazd i na
wet gwiazJda o tak silnym polu magnetycznym nie mogłaby 
w ogóle iSitnieć, gdyż byłaby "rozsadzona" od wewnątrz pod 
działaniem ciśnienia magnetycznego. Jeżeli jednakże przy kur
czeniu się obłoku, pole magnetyczne nie byłoby całlrowicie 
unoszone wraz z ośrodkiem, jak to przyjmuje się w nowszych 
teoriach formowania .się gwiazd, wówczas watrtość pola w ufor
mowanej gwieździe byłaby niższa i mogłaby osiągnąć np. taką 
wartość jak to obserwujemy. 

Z powyższych rozwa•żań wypływa Zlattem ogólny wniosek, 
iż nowopowstała gwiaZida mogłaby już posiadać pole magne
tyczne będące pozostałością pola magnetycz.1nego materii mię
dzygw1aJZdowej. Nasuwa się tu jednak jeszcze drugie pytanie, 
a mianowicie czy pole to mogłoby utrzymać się przez cały okres 
istnienia gwiazdy? - Otóż na podstawie ogólnych rozważań 
z elektrodynamiki (przy założeniu, że materia gwiaZidy jest 
w spoczynku) wynik111, iż okres rtOZipadu pola magnetycznego 
w tak dużym ciele niebieskim jakim jest gwiazda, jest rzędu 
109-1010 lat, a zatem tego rzędu oo wiek gwiazdy. Wynik ten 
wskazywałby, iż obserwowane pole magnetyczme gwiazd mo
głoby ewentualnie być tylko "pozostałością" z okresu :flormo
wacia się gwiazdy. 

Przeciwko hipotezie o "szczątkowym" pochodz€1I11iu pól ma
gnetycznych gwia:lld można by wysunąć jednakże kilka obiek
cji z których najistotniejszym byłby tu ten zarzut, że okres 
rozpadu pola szacuje się tu przy założeniu, że materia gwi:~..zdy 
jest w spoczynku; warunek ten na ogół jednak nie będzie speł
niony a wówczas I10Zipad pierwotnego pola następowałby znacz
nie szybciej i nie mogłoby ono utrzymać :się przez cały okres 
istnienia gwiazdy. Przeciwko tej hipotezie można by również 
wysunąć i ten istotny zall"zut, ~ż opiera się onCli na założeniu 
istnienia pól magnetyczmych w Galaktyce oraz na kJonoepcji 
formowania się gwiazd z materii międzygwia•zdowej, a zatem, 
że u podstaw jej leżą hipotezy mimo wszystko mało jeszcze 
ugruntowane. 

.. * * 
Spośród teorii dotyczących istnienia pól magnetycznych 

gwi<azd najobszerniej jak dotąd opracowywaną jest tzw. t e o
r i a "dyn a m o". W myśl tej teorii pola magnetyczne gwiazd 
powstawałyby, ewentualnie byłyby podtrzymywane przez prą
dy elektryczne indukJowatne w materii gwiaZidy w wyniku jej 
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ruchu w poprzek linii sił jakiegoś istniejącego już pierwot
nego pola magnetycznego. Mówiąc innymi słowy, w teorii tej 
zakłada się, że na skutek ruchu materii gwiazdy indukowany 
rostaje prąd elektryczny i pole magnetycz.ne towarzyszące 
temu prądowi będzie wzmacniało pierwotne pole lub tworzyło 
nowe. Samo natomiast określenie - "teoria dynamo" - po
chodzi stąd, iż mechanizm wzmacniania pola jest tu podobny 
do tego jaki występuje w pospolitej dynamo-maszynie (prądni
cy). Jak wynika ze szczegółowych mzwa~ań, mechanizm taki 
mógłby "działać" w obracającej się gwlieździe przy jednocze
snym występowaniu ruchów konwektywnych. Z tych wzglę
dów byłby on najbardziej skuteczny w gwiazdach typu A, 
gdzie występują już ruchy konwektywne oraz dość szybki 
jeszcze ruch obrotowy. Porostawałoby to w zgodzie z faktem, 
iż w gwiazdach tego typu obserwuje się najsilniejsze pola 
magnetyczne. 

Teoria dynamo, zgodnie ze zdaniem wielu autorów, zdaje 
się wskazywać na najbardziej prawdopodobny mechanizm po
wstawania lub podtr~ymywania pól magnetycznych gwiazd. 
Zagadnień tych, ze względu na trudność tematu i brak miejsca 
nie będziemy tu jednak szczegółowo omawiać. Oczywiśde 
również i ta teoria zawiera w sobie wiele sprzecznych nawet 
miejscami i niewyjaśnionych szczegółów; wypada również 
dodać, iż ścisły dowód możliwości funkcjonowania takiego me
chanizmu w gwieździe nie wstał jak dotąd jeszcze przepro
wadoony. Przyszłe prace z tej dziedziny winny dopiero roz
strzygnąć czy ta teoria, czy też ewentualnie inna, mogłaby 
wyjaśnić przyczynę występoWiamia pól magnetycznych gwiruzd. 

* * * 
Na koniec dodajmy jeszcze pa,rę słów na temat zagadnie

nia obserwowanej z m i e n n o ś c i p ó l m a g n e ty c z -
n y c h g w i a z d. Jest to w zasadzie odr~bne już zagadnienie, 
nie związane raczej bezpośrednio z samym problemem powsta
wanta pól magnetycznych. 

Jak o tym była mowa w części pierwszej artykułu, pola 
magnetyczne wszystkich w zasadzie gwiazd są zmienne, 
w szczególności w kilku wypadkach pole to zmienia się okre
sowo w okresie kilkudillowym. Otóż faktu tego nie można by 
w żadm.ym wypadku tłumaczyć zmiennością samego pola ma
gnetycznego w gwieździe. Jak bowiem wspominaliśmy, okres 
zaniku takiego pola w gwieździe jest rzędu miliardów lat. 
Obserwowane zmiany w okresach kilkudniowych mogą tu być 
zatem wywt>łane jedynie przez ruch materii gwiazdy. Wia-
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domo bowiem, iż pole magnetyczne unoszone jest wraz z po
ruszającym się ośrodkiem - ruch materii gwiazdy · będzie za
tem pociągał za sobą zrn.iany pol!aJ. 

Rozpatrywane były dK:>1ty:chczas dwie możliwości w kierunku 
wyjaślllienia obserwowanych okresorwych zmian pól magne
tycznych gwiazd. 

W myśl pierws21ej hipotezy obserwowane zmiany pola wy
ni.maiłyby po prostu z ruchu obrotowego gwia·zdy. Jeżeli mia
nowicie oś obrotu gwiazdy nie pokrywa się ani z osią magne
tyczną arrri z promieniem widzenia, wówczas w następstwie jej 
wirowania zwracać się będz.ie ku nam na przemian to jeden 
to drugi biegun magnetyczny, jak to wskazuje rysunek l. W ta
kim wypadku pole magnetyczne gwiazdy wykazywałoby okre
sowe z.rrri,aJny od wartości ujemnych do dodaJtnich, jak to obser
wuje się w wypadku kilku gwiazd. 

Rys. l. - Gdy oś obrotu 
iWiazrdy tworzy dość znacz
ny kąt z promieniem wi
dzenia oraz z osią magne
tyczną, w następstwie wi
rowania gwiazdy zwracać 
się będzie ku nam na prze
mian to północny to po
łudniowy biegun magne
tyczny - jak to łatwo zau
ważyć na podstawie tego 

rysunku 

k:u obserwatorowi 

t 

W myśl drugiej hipotezy, obserwowane okresowo zmiany 
po1ru magnetycznego gwiazd miałyby wynikać w następstwie 
występowaJnia okresowych oscylacji w gwieździe. Gdyby mia
nowicie na powierZJchni gwiazdy następowały jakieś okresowe 
ruchy (np. od biegunów ku równikowi i z powrotem) to w na-



1011 URANIA 

stępstwie tych ruchów linie sił pola byłyby na •przemian "od
chylane" to w jedną to w drugą stzxm.ę, co pociągałoby również 
za sobą obserwowame okresowo zmiany pola. 

Który z tych dwu wymienionych mechaniizmów występuje 
rzeczywiście w gwiazdach? - trudno dać jeszcze na ten te
mat pewną odpowiedź. Niektóre dane obserwacyjne przema
wiają na kiorzyść pierwsz;ej hiipotezy, inne -- na korzyść dlru
giej, ja!kkiolwiek bardziej pi1ć11Wdopodobną wydaje się ta druga 
hipoteza - hipoteza oscylacji. Za słusznością tej hipotezy prze
mawiają między innymi obserwowane zmiany prędkości ra
dialnych (rys. 3, cz. I), gdyż wskazują Ollle beZJpo·średnio na to, 
iż materia gwiazdy na przemian to zbliża się to oddala od 
nas, a zatem, że występują tu jakieś okresowe oscylacje. Rów
nież odkryta ostatnrio zależność między zmianami pola magne
tycznego i blasku, o której W\spominaliśmy w części pierwszej, 
mogłaby być wytłumac:z.ona na gruncie teorii oscylacji. Wszel
kie bowiem ruchy ośmdka zachodzące na powierzchni gwiazdy, 
niezależnre od deformacji pola magnetycmego, mogłyby pocią
gać za sobą jednoczesne niewielkie zmiany jasności gw~azdy -
jak to w:haśnie obserwuje się. Niem.nriej ostruteczna decyzja mię
dzy tymi diwoma hipotezami wymagać będzie jeszcze dalszych 
prac, :z;arówno teoretyc:z;nych jruk li obserwrucyjnych. 

ANDRZEJ MARKS- Warszawa 

WYKORZYSTANIE ZWIERZĄT DO BADAŃ ASTRONOMICZNYCH 

Analizując rozwój metod astronomii obserwacyjnej dostrzegamy sy
stematyczne wypieranie metod subiektywnych przez obiektywne. Reje
stracja fotograficzna obserwowanych zjawisk WYparła rejestrację ry
sunkową. Fotokomórka wypiera oko i kliszę fotograficzną przy wyzna
czaniu jasności ciał niebieskich. 

Niestety jednak te obiektywne metody nie są idealne jak to się 

na ogół sądzi. Na przykład klisza fotograficzna jest dużo powolniejsza 
w rejestrowaniu zjawisk niż oko, tam więc, gdzie mamy do czynie
nia ze zjawiskami szybkozmiennymi, często ustępuje ona oku. Innym 
niedostatkiem tych metod jest to, że są one na ogól bardzo skompliko
wane. Na przykład fotometr fotoelektryczny jest urządzeniem bez po
równania bardziej skomplikowanym, delikatniejszym i droższym niż 

fotometr klinowy. 
Czynniki te powodują, że subiektywne metody obserwacji ciągle 

jeszcze zajmują niepoślednie miejsce w astronomii. Obecnie można na
wet oczekiwać zupełnego przewrotu w tej dziedzinie. W dążeniu bo
wiem do jak największej dokładności i subtelności obserwacji zdec.v-
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dawano się pójść po zupełnie nowej drodze, przy czym już pierwsze 
wyniki przekroczyły najśmielsze oczekiwania. 

Słynny astronom amerykański prof. V a n D o re n wykorzystał 

jako obserwatorów nieba ... zwierzęta. Jest bowiem znanym hktem, że 
oczy pewnych gatunków zwierząt wykazują bez porównania większą 
wrażliwość na światło i barwy niż oko· ludzkie, jak również większą 
spostrzegawczość i szybkość reakcji. Poza tym błędy systematyczne tych 
obserwacji są bez porównania mniejsze i łatwiejsze do wykrycia niż 

w wypadku obserwacji wykonywanych przez ludzi. 
Na pomysł ten Van Doren wpadł, jak to się często zdarza z ge

nialnymi pomysłami, zupełnie przypadkowo. Będąc kiedyś na wieczor
nej przechadzce ze swym ulubionym psem zauważył, :le pies niezwykle 
żywo zareagował na pojawienie się na niebie jasnego meteorytu, tu
ląc się ze skowytem do nóg pana. 

Jak pisze Van Doren wywołaJło to u niego prawdziwy wstrząs, gdyż 
natychmiast dostrzegł on ewentualne konsekwencje, jakie mogą stąd 

wyniknąć dla astronomii obserwacyjnej. 
W obserwatorium, którego dyrektorem je&t Van Doren, nastąpiła 

prawdziwa rewolucja. Wszelkie programowe obserwacje wstrzymano, 
a cały personel zamienił się w zoologów. Obserwatorium wyglądało 
wkrótce bardziej jak ogród zoologiczny, lub zgoła menażeria cyrku, niż 
jak przybytek wiedzy astronomicznej. Wywołało to drwiny, a nawet 
energiczne krytyki ze strony władz uniwersytetu, któreg:> placówką jest 
to obserwatorium, gdyż Van Dorena posądzono zgoła o szaleństwo. 

Umiał on jednak bez reszty oddać się swojemu odkryciu i przekonać 
o jego wartości swych współpracowników. Ten zapał w pracy i nieli
czenie się z drwinami szybko przyniosły rezultaty. 

Wkrótce przekonano się, że najlepiej do obserwacji meteorów na
dają się koty, gdyż dostrzegają one meteory bez porównania słabi~j 

świecące niż te, które zauważa człowiek. Należało jednak nauczyć się 

jednoznacznie rozpoznawać reakcję kota na przelot meteoru, wytreso
wać je wyostrzając ich uwagę w tym kierunku, opracować stanowiska 
obserwacyjne dla kocich obserwatorów - umieszczane są one w spe
cjalnych klatkach - futerałach w ten sposób, że każdy z nich widzi 
określony wycinek nieba (okazało się przy tym, że także i pole widze
nia oka kota jest bez porównania większe niż oka ludzkiego). Dalej 
należało zapobiegać ich zaśnięciu w czasie obserwacji - zastosowano 
w tym celu odpowiednie podniecające środki farmakologiczne. Przeko
nano się także, że różne osobniki reagują w różny sposób i są mniej 
lub więcej spostrzegawcze, toteż zaczęto prowadzić selekcyjną hodowlę 

kotów, aby otrzymać odmianę najlepiej nadającą się do obserwacji me
teorów. 

Zespół pracowników obserwatorium Van Dorena wkrótce stanqł 

przed takim mnóstwem problemów do rozwiąl'lania, że obserwatorium 
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poprosiło o współprace; najwybitniejszych nmerykańskich zoologów 
i zoopsychologów. 

Jako swojego rodzaju ciekawostkę podam, że w celu uwrażliwienia 
kotów na dostrzeganie słabo świecących poruszających się przedmiotów 
chwycono się bardzo prostego sposobu. Mianowicie wykorzystano w tym 
celu myszy, których końce ogonów zostały pomalowam.e fosforyzując<! 

farbą. 

Tresura taka dała wręcz świetne wyniki, gdyż jasność dostrzeganych 
po niej przez koty meteorów wzrosła prawie o 1m. Koty Van Dorena 
dostrzegają po tresurze meteory o jasności dochodzącej do sm (Prawdo
podobnie biedne zwierzęta dziwią sic; jednak dlaczego świecące myszy, 
które do niedawna harcowały po Ziemi, przeniosły się obecnie w nie
dosic;żne rejony nieboskłonu). 

Początkowo obserwacje wykonywano w ten sposób, że jeden z pra
cowników obserwatorium dyżurował wśród kocich obserwatorów no
tując ich reakcję i wskazania chronometru. Obecnie jednak, proces ten 
zautomatywwano, umieszczając w ośrodku wzrokowym mózgu każdego 
kota mikroskopijną elektrodę połączoną z encefalografem. Przekonano 
się, że zauważenie przez kota meteoru powoduje pojawienie się cha
rakterystycznego znaku na wykresie encefalografu. Pozwoliło to zu
pełnie zautomatyzować proces obserwacyjny. 

Van Doren idzie w swych planach i pomysłach bardw daleko. Przez 
opracowanie odpowiednich metod obserwacyjnych i odpowiednią tre
surę swych pupilów pragnie nie tylko rejestrować sam fakt zauważenia 
kota meteoru, aJ.e także i zdobywać różne dane dotyczące tego meteoru 
jak jasność, szybkość i kierunek ruchu, miejsce pojawienia się itd. 

Van Doren sądzi także, że uda mu się wykorzystać zwierzęcych 

obserwatorów do teleskopow~j obserwacji gwiazd zmiennych, przy
czym oczekuje się wręcz rewelacyjnych wyników, a także do planeto

grafiL 
Jak wykazały badania struktury i wrażliwości oczu niektórych zwie

rząt, nadzieje te są zupełnie usprawiedliwione. Niestety jednak trud
ność w komunikacji zwierzęcego obserwatora z człowiekiem i wykształ
cenia jego umiejętności obserwacyjnej w okre3lonym kierunku są tutaj 
bez porównania większe i jeszcze niestety nie rozwiązane. 

Niemniej jednak w obserwatorium Van Dorena prowadzone są ener
giczne badania w tym kierunku z różnymi zwierzętami i spodziewać 

się można pomyślnych wyników. 
Warto zwrócić uwagę, że jak wynika z badań przeprowadzonych 

w planetarium w Monachium przez E. G. F. S a u er a, wędrowne ptaki 
orientują kierunek swego lotu na podstawie gwiazd (Urania 12/58, 363). 
Otóż jeden z asystentów Dorena, dr C u g a t, wysunął śmiały projekt 
wykorzystlania tej umiejętności wędrownych 'ptaków dla celów nawi
gacji morskiej, a szczególnie lotniczej. Nie wykluczone wic;c, że nie-
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długo do wyposażenia narwigacyjnego statku czy samolotu wchodzić 

będzie ... klatka z ptakiem. 
Warto, aby te nowe, rokujące wielkie nadzieje metody obserwacyjne 

znalazły jak najszybciej zastosowanie u nas. Ponieważ ciągle jesteśmy 

krajem małych lunet, umiejętne i szybkie zastosowanie tych nowych 
metod pozwoliło by nam na jakiś czas wydatnie rozszerzyć nasze możli
wości obserwacyjne i częściowo zniwelować dystans, jaki dzieli nas od 
wielkich obserwatoriów zagranicznych*). 

KRONIKA 

Odkrycie jasnej Nowej 

Centrala Telegramów Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Ko
penhadze zawiadomiła o pojawieniu się jasnej gwiazdy Nowej. Odkry
cia dokonał H a s s e l w dniu 7. III. Nowa leży na granicy gwiazdo
zbioru Herkulesa, w punkcie o współrzędnych: u= 181;15lm, l)= +13°00'. 
Ob;.erwacjami zajęli się członkowie Sekcji Gwiazd Zmiennych PTMA. 
Według ocen J. Erdmana i W. Jodłowskiego (Warszawa) 
w dniach 10-12 marca jasność Nowej wynosiła około 4f119. 

A. Wróblewski 

Ładunek cząstek elementarnych i ekspansja Wszechświata 

Ci kawe powiązanie problemów astrofizycznych z zagadnieniami 
fizyki cząstek elementarnych obserwujemy ostatnio na tle dyskusji, 
jaka ro~ęła się w nbiegłym roku w związku z zagadnieniem roz
-szerzania się Wszechświata. 

H. B o n d li z King's College (London) i R. A. L y t t l e o n z St . 
.John's College (Cambridge) wysunęli w maju 1959 r. propozycję, aby 
rozszerzanie się VVisrechświata wyjaśnić poprzez z;ałożenie, że elektron 
i proton nie zobojętniają się wzajemnie w atomie. Atomy materii po
winny być wobec tego obdarzone ładunkiem elektrycznym a siły ku
lombowskie mogłyby być odpowiedzialne za :rozszerzanie się Wsz;ech
świata. Oszacowana przez nich różnica ładunków, jaka powinna wy
stąpić, wynosi zaledwie około jednej kwintylionowej części ładunku 
elektronu (10-18 e). 

Istniejące w tym czasie dane, dotyczącej tej różnicy, pochodziły 
z 1925 r. (P i c c a r d i K e s s l er) i oparte były na mało uzasadnio
nym założeniu, że neutrony wyka.zują ten sam ładunek co atom wo
doru. Celem rozstrzygnięcia tego zagadnienia należało przeprowadzić 
badania ładunku elektrycznego atomów posiadających nadmiar neutro
nów. 

*) Od Redakcji z ostatniej chwili. W momencie oddawania numeru 
do druku dowied~ieliśmy się, że jedno z naszych obserwatoriów podjęło 
prace w kierunku wykorzystania "zwierzęcych obserwatorów" do obser
wucji astronomicznych. Niektóre zamierzenia idą dalej nawet niż prace 
Van Dorena. W związku ze zmianą programu, dyrektorem tego obser
watorium znstał mianow&ny w dniu l kwietnia mgr inż. A n d r z ej 
M ark s z Warszawy. 
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19 wrzesma 1959 r. A. M. H i 11 a s i T. E. C r a n s h a w z Harwe!I 
qpublikowali wyniki swoich pomiarów dotyczących argonu (nadmiar 
neutronów) i azotu. Schemat ich doświadczenia był w zasadzie prosty. 
Starano się wykryć zmianę potencjału naczynia, z którego wypuszczano 
badany gaz. Zastoso-~ano przy tym .pułapkę jonów zapobiegającą wy
pływowi zjonizowanych atomów, tak aby mieć możliwie dużą pewność, 
że zmiana potencjału związana jest jedynie ze zmianą ilości niezjoni
zowanych atomów gazu. Wykrycie takiej zmiany potencjału stanowiłoby 
doświadczalne potwierdzenie istnienia różnicy ładunków między pro
tonem i elektronem. 

W prZJeprowadzonych doświadczeniach usunięcie 81 litrów argonu 
(w warunkach normalnych) wywoływało zmianę potencjału odpowiada
jącą uniesieniu przez argon ładunku (1,5 ± 1.5). 10-14 kulomba. W wy
padku azotu otrzymywano taki sam wynik przy wypuszczaniu tylko 
58 litrów. 

Na podstawie tych danych oszacowano ładunek neutronu i atomu 
wodoru odpowiednio ni-l (-1 ± 3). 10-20 e i (l ± 3) 10-20 e. Wobec bardzo 
dużych trudności doświadczalnych, powodujących niemożność zmniej
szenia błędu pomiarowego, wyniki te nie mogą stanowić czynnika de
C)-dującego o przyjęciu lub odrzuceniu postawionych tez. Sami zresztą 
autorzy pomysłu rozszerzania się Wszechświata w wyniku oddziaływa
nia sił elektrostatycznych odnoszą się do omawianych doświadczeń 
z dużą dozą krytycyzmu. 

Bondi i Lyttletton w dniu 26 września ub. r. agiosili krótki komu
nikat, w którym wyrażają radość, że koncepcja ich doczekała się tak 
szybko oddźwięku, ale zastrzegają się, że opublikowany przebieg do
świadczenia posiada ich zdaniem sze,reg braków i nieścisłości, które 
należy wyjaśnić. 

Można sądzić, że wobec niezmiernie malej różnicy ładunków, o ile 
ona istnieje, zmierzenie jej dokładne będz1ie nastręczać wiele trudności, 
tak że ciekawy pomysł pozostanie jeszcze przez jakiś czas jedynie 
ładną hipotezą. 

(Nature, 184, Supl. 12, str. 892; Supl. 13, str. 974). 
Tomasz Hofmokl 

Prądy gazów w fotosferze słonecznej 

W jednym z ostatnich numerów M o n t h l y N o t i c e s z 1959 r. 
H. H. P l a s ket t omawia wyniki pomiarów prędkości radialnych. 
w atmosferze słonecznej uzyskane w r. 1953 z pomocą nowego teleskopu 
słonecznego w Oksfordzkim Obserwatorium Astronomicznym. Okazało 
się, że w fotosferze występują wyraźne prądy południkowe skierowane 
ku biegunom i równoleżnikowe. Te ostatnie specjalnie wyraźnie wy
stępują w wyższych szerokościach heliograficznyah, te pierwsze ujaw
niają się przede wszystkim po obu stronach równika, przy tym skiero
wane są odwrotnie na północnej niż na południowej półkuli. 

Plaskett próbuje wyjaśnić obecność tych prądów, szukając analogii 
ze zjawiskami zachodzącymi w atmosferze ziemskiej. W myśl teorii 
M. J. L i g h t h i 11 a przeważające w gómych warstwach naszej at
mosfery zachodnie wiatry wynikają z różnicy temperatur powierzchni 
Ziemi w okolicy biegunów i równika. Z cieplejszych okolic przyrówni
kowych płynie gorętsze powietrze ku chłodniejszym biegunom, ale nie 
dociera wprost do biegunów, tylko po drodze skręca dzięki działaniu 
siły Coriolisa, wynikającej z ruchu obrotowego Ziemi. Dzięki temu, za
miast pierwotnie wiejącego wiatru południowego, powstaje wiatr 
zachodni, w przybliżeniu równoległy do linii jednakowych temperatur 
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(izoterm). W podobny sposób mogłyby powstawać równoleżnikowe prądy 
południkowe, gdyby okazało się, że bieguny słoneczne mają niższą tem
peraturę od równika. 

Plaskett stara się zatem wykazać, że istotnie bieguny słoneczne mogą 
być chłodniejsze. Transport energii z wnętrza Słońca dokonywa się 
dwoma sposobami - przez promieniowanie i przez przenoszenie albO" 
konwekcję. W pierwszym wypadku nosicielami energii są fale elektro
magnetyczne, w drugim- strumienie gazu. Ten drugi sposób transportu 
przeważa prawdopodobnie w warstwach leżących pod fotosferą, sięga
jącyc h zresztą zapewne dość daleko w głąb Słońca . W warstwie tej wy
stępują silne ruchy bezładne gazów - a ruchy takie bardziej sprzyjają 
transportowi energii niż spokojne ruchy laminarne. Warunki jednak 
sprzyjające powstawaniu takich bezładnych prądów są gorsze koło bie
gunów niż koło równika, przy biegunach zapewne ruchy gazów są bar
dziej "gładkie", spokojne, jak wynika z obliczenia wartości krytycznej 
liczby Rayleigha. Liczba ta określa dość dobrze, kiedy może powstać 
bezładny przepływ gazów. 

Skoro transport ciepła z wnętrza jest utrudniony przy biegunach, to 
oczywiście temperatU!l"a górnej powierzchni tej warstwy konwekcyjnej 
leżą :ej tuż pod fotosferą, mierzona przy biegunach, powinna być niższa 
od takiejże temperatury koło równika. Jeżeli tak jest, mielibyśmy speł
niony warunek konieczny dla powstania przepływu gazów od równika 
ku biegrmom a więc i prądów równoleżnikowych. 

Plaskett próbuje ocenić liczbowo wielkość różnicy temperatur bie
guna i równika. Ze zmiennej prędkości prądów w różnych szerokościach 
można wyliczyć gradient temperatury od równika ku biegunom. Wy
nos.i on około 3° na stopień szerokości heliograficznej, całkowita różnica 
temperatur wyniesie zatem 3X 90 tj. 270°. Taka różnica temperatur po
winna dać się zmierzyć. Wystąpi ona przede wszystkim w pomiarach 
ściemnienia brzego.wego, które winno być rn.niejsz.e wzdłuż równika niż 
wzdłuż południka. Dotychczasowe pomiary, niestety paru tylko obserwa
torów, nie dają dostatecznie pewnych danych, choć pewne wskazówki 
w kierunku zgodnym z teorią Plasketta zdają się wynikać m. in. z po
miarów P r o i s y i G a u z i t a. Być może w niedalekiej przyszłości 
problem ten zostanie rozstrzygnięty, z chwilą gdy zostanie opracowany 
materiał obserwacyjny jaki w tym celu zbierano w paru obserwatoriach . 

J. M ergentaler 

Baterie słoneczne 

E~plorer VI godny jest uwagi ze względu na system obsługi swych 
baterii słonecznych. Po opuszczeniu atmosfery ziemskiej satelita wy
sunął na zewnątrz cztery kwadratowe wachlarze (patrz fot. w Nr 3) o bo
kach długości 66 cm. Każdy z nich zawiera po obu stronach na płycie 
z plastyku po 1000 miniaturowych fotokomórek, z których każda w peł
nym naświetleniu słonecznym może produkować prąd elektryczny 
o mocy 7,5 miliwatów. Na wachlarzu ponadto zamontowano równie mi
niaturowe filtry szklane, które blokują krótkofalowe promieniowanie 
Słońca i wytworzoną energię elektryczną nabijają baterie niklo-kad
mowe. Wiemy, że fotony promieniowania krótkofalowego niosą o wiele 
więcej energii, niż fotony światła . (E = h · v, gdzie h - stała Plancka, 
v - częstość drgań). 

Ten system wytw-arzania energii elektrycznej przez Explorera VI, 
kosztem promieniowania słonecznego przy użyciu baterii o łącznej ma
sie 10 kg, można uważać za prototyp siłowni kosmicznej działającej 
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automatycznie przez długi okres czasu. Przypuszczalnie ten typ wejdzie 
w użycie na przyszłych statkach kosmicznych z załogą lud'llką. 

Poprzez przestr:renie międzyplanetarne w odległości jednej jednostki 
astronomicznej od Słońca przez każdy metr kwadratowy powierzchni 
ustawionej prostopadle do promieniowania słonecznego przebiega usta
wicznie 1350 watów energii promienistej, której część można zużytko
wać w opisany sposób. Baterie typu kezemowego chłoną 10% energii 
słonecznej i mogą pracować w ciągu pierwszego roku z wydajnością 
6 kilowatów na l kg balkrii. Potem dzielność ich stopniowo spada 
głównie wskutek erozji pod wpływem spotykanych mikrometeorów, 
które - wyładowując swą energię ruchu w postaci energii cieplnej -
stapiają okienka krzemowe. J. Gadomski 

Gwiazda Nowa osobliwego typu 
Pracujący w charakterze gości na Mount Palomar astronomowie: 

W. J. L u y t e n i G. H ar o, wykryli gwiazdę Nową osobliweg:>, nie
znanego dotychczas typu. Do obserwacji używali dużego teleskopu 
Schmidta o średnicy 114 cm. Na zdjęciach z dnia 5 XI 1958 zauważyli 
w konstelacji Wodnika gwiazdę jasności 17rp5, której - po !bliższej 
konfrontacji - nie znaleźli na patrolowych zdjęciach nieba, sięgają
cych do 22rp0, uzyskanych tym samym narzędziem w r. 1954. Zatem 
byłby to obiekt, który w międzycU:Jsie przybrał na blasku conajmniej 
63-krotnie. Obserwatorzy dokonali zdjęć przez filtry: pozafiołkowy, nie
bieski i żółty. Względne jasności gwiazdy w tych trzech "barwach" 
wskazują, że mamy tu do czynienia z tzw. białym karłem, co w świe
cie gwiazd Nowych jest faktem nieznanym. Dotychczas obserwowane 
Nowe, to gwiazdy typów widmowych A (olbrzymy) i F ~duże karły). 

Poza ty:m Nowe skupiają się, jak wiadomo, z reguły w pobliżu pła
szczyzny Drogi Mlecznej, gdy Nowa Aquarii wykazuje srerokość ga
laktyczną: -71°, a więc leży w pobliżu bieguna Galaktyki. 

Luyten przypuszcza, że udało się wykryć nieobserwowany do
tychczas typ karłowatej gwiazdy Nowej, która przerodziła sdę nagle 
w sposób katastrofalny w tzw. gwiazdę neutronową. Możliwość takiego 
procesu przewidział teoretycznie F. Z w i ck y. 
(wg Sky and Telescope, 1959, str. 308). J. Gadomski 

OBSERWACJE 

.TAN MERGENTALER - Wrocław 

Aktywno~ć Słońca w 1959 r. 

Słońce powoli uspakaja się i coraz mniej plam tworzy się na jego 
powierzchni, ale ponieważ minione maksimum było wyjątkowo wysokie, 
ta mniejsza ilość plam ciągle jeszcze osiagała poziom wyższy od tego, 
jaki występował w czasie najsilniejszych dotychczas obserwowanych 
maksimów. Ilość dni obserwacyjnych wzrosła w stosunku do roku po
przedniego o 7 do ogólnej ilości 332 dni. Obserwatorami byli: A. B a r
b a ck i (Nowy Sącz), S. Brzost ki e w i c z (Dąbrowa Górnicza), J. 
Dąbrowski (Łódź), W. Kop i c z e ń ski (Chorzów), J. Jak i m i e c 
(Wrocław), T. Kalinowski (Myślenice), Z. Kor dyl e w ski (Wroc
ław), J. P a g a c z e w ski (Kraków), J. R duł t o w ski (Wrocław), W. 
S z y m a ń ski (Dąbrowa Górnicza), L. W o h l f e i l (Gdańsk). 

Przebieg zmian aktywności był następujący. W styczniu obserwu
jemy aktywność silniejszą niż w ostatnich miesiącach poprzedniego 
roku, w lutym gwałtowny spadek i następnie niezbyt szybki wzrost do 
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końca marca. Przez następne miesiące wahania są dość nieregularne 
z systematycznym opadaniem krzywej liczb Wolfa aż prawie do po
ziomu minimum z lutego, po czym w końcu lipca występuje znowu 
silny wzrost, by osiągnąć maksimum pod koniec sierpnia, kiedy liczby 
Wolfa były niewiele mniejsze od maksymalnych w minionych latach 
maksimum aktywności. W początku września liczby Wolfa gwałtownie 
maleją, od maksymalnej rocznej R = 293 do minimalnej wartości R = 62 
i r:astępnie aż do końca roku utrzymują się na poziomie około 130. Naj
większe wartości liczb Wolfa wystąpiły w dniach: 5 stycznia (284), 
31 sierpnia i l września (293), najmniejsza (62), jak wyżej wspomniano, 
dnia l październiku. Największa średnia miesięczna R = 204,1 przypada 
na sierpień, najmniejsza R = 110,7 - na październik. średnia roczna 
na rok 1959 wypadła równa 

R = 160,7 
Mijający cykl aktywności słonecznej WYłamuje się dość wyrazme z do
tychczasOWYCh reguł, jalde ustalano mniej lub więcej prawdopodobnie 
dla poszczególnych cykli aktywności słonecznej. W stosunku do osią
gniętej wysokości maksimum, wzrost ku maksimum był o jakiś rok 
czasu za długi, na co zwraca uwagę M. W a l d m e i er w rocznym 
zestawieniu za rok 1958. Maksimum - wyjątkowo wysokie - było 
jednoeześnie nienormalnie szerokie. 

W poprzednim sprawozdaniu podałem jako moment maksimum 
1957,8; M. Waldmeier w oparciu o materiały z; ~całego świata podał 
Hl57,9. Podobnie różniea w średniej wartości liczb Wolfa jest mini
malna, bo wynosi tylko 0,1. Tak dobrą zgodność uzyskuje się naturalnie 
dzięki redukcji obserwacji na skalę międzynarodową, ale redukeja 
taka nie byłaby łatwa, gdyby nie starania miłośników o to, żeby obser
wować stale tą samą lunetę i z równym zapałem. Jak zwykle tym, który 
bije wszystkie rekordy wytrwałości był p. A. B a r b a e ki, który 
może się poszczycić 307 dniami obserwacyjnymi, dorównując w tej 
ilości obserwatorom z Istambułu i z Budapes7tu. Większe ilości dni 
obserwacyjnych mieli w r. 1958 tylko w Tortosie w Hiszpanii, w Bej
rucie w Libanie, w Kisłowodsku w ZSRR i w Manilli na Filipinach. 
Umyślnie wymieniam te miejscowości - są to okolice o klimacie znacz
nie leps,zym niź Polska, ze znacznie większą ilością dni pogodnych. Alb:J 
więc Nowy Sącz jest oazą pogody w Polsce, albo p. Barbacki jest wy
jątkowym obserwatorem, umiejącym wyłowić każdą lukę w chmurach. 
Zdaje się, że to ostatnie przypuszczenie jest słuSIZile. 

W minionym roku Słońce sprawiło jeszcze jedną niespodziankę poza 
niezwykłością długotrwałości maksimum i wysokością liczb Wolfa. 
W dniu l września obserwowaliśmy grupę plam o największej powierz
chni, jaką udało się we Wrocławiu zmierzyć od lipca 1957 r. Jedno
cześnie suma powierzchni wszystkich grup widocznych na 'POWierz
chni Słońca także była największa. Tak ogromna grupa prawie w 2 lats 
po maksimum także nie często występuje. Jeżeli przypomnimy jeszcze, 
źe jeden z największych rozbłysków słonecznych obserwowano w dni·.1 
14 lipca (także i we Wrocławiu za pomocą nowo zbudowanego spektro
helioskopu), będziemy mieli obraz dość dziwny zmniejszającej się aktyw
ności przy ogromnych wahaniach różnych charakterystyk tej aktyw
ności, tak dużych, że niektóre parametry przewyższają wielkości w roku 
maksimum, jak było z powierzchnimi. 

Wobec dość niezwykłego zachowania się Słońca namawiam gorąco 
miłośników do liczniejszego udziału w obserwacjach Słońca. Ciągle jest 
nas za mało, a obserwacje naprawdę są interesujące. Przecież w Cze-
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chach miłośnicy obserwujq nawet protuberancje i koronę słoneczną. 
Nie mówiąc o innych krajach. Myślę, że i nasi miłośnicy potrafiliby 
znacznie więcej zebrać obserwacji, gdyby pasja obserwacyjna zaraziła 
ich swoim urokiem jak tych paru "słoneczników", dzięki pracy któ
rych bierzemy przecież udział od kilku lat w międzynarodowej sieci 
obserwatorów. 

30o 

R 

200 

•oo 

O~--,--,-,~--~~-~-r-I-V-.--V--~-V-I-r-V-II-.-V~I-Il-,--IX--r--X-.--X-1-.~XI-1-r-------

1959 

Na załączonym wykresie podajemy średnie 5-dniowe wartości liczb 
Wolfa (punkty łączone linią ciągłą). Linią przerywaną połączono punkty 
odpowiadające średnim miesięcznym. Kwadrat w środku podaje wartość· 
śrEdniej rocznej. 

Obserwacje wschodu Słońca w Platonie w dniu 5. II. 1960 r. 

W dniu 5 II 1960 r., dokonywałem obserwacji krateru księżycowego 
Plato,na za pomocą 25 cm teleskopu zwierciadło~rego Oddziału War
szawskiego PTMA (patrz "Urania" styczeń 1960), używając powiększe
nia 216X. 

Warunki atmosferyczne były ś:rednie, chwilami prze,s,zkadzały dość 
silne drgania powi.etrza oraz niewielka mgła. Obserwacje roZJpocząłem 
o godzinie 18.20 (~zystkie momenty w czasie środkowo-europejskim). 
W tym czasie Platon znajdował się koło termi,latora. Księżyc był 
w pierw,szej kwadrze. Kiedy zacząłem obserwować, Słońce oświetlało 
tylko wał krateru, tak że dno krateru było zupełnie ciemne. O godzi
nie 18.30 zauważyłem pierwszy promień słoneczny, który przedostał się 
do wnętrza Platona. Dopiero o godzinie 19.02, do wnętrza krateru prze
dostała się druga smuga światła słonecznego, dużo słabsrza od pierwszej, 
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a w dziesięć minut później, o godzinie 19.11 ukazała się jeszcze jedna, 
trnecia z kolei smuga światła. Natęj;enie blasku tych smug świetlnych 
pozostawało niejednakowe. Pierwsza smuga świetlna, początkowo słaba 
i ledwo zauważalna, pod koniec obserwacji była o wiele jaśniejsza od 
dwóch pozostałych, jasność jej wZJmagała się przez cały czas, co zresztą 
widać na rysunkach. Pozoslałe dwie smugi były dużo słabsze od pierw
szej, chociaż IPOd koniec obserwacji niewiele ustępowały jej rozmiarami. 
natomiast jasność pierwszej smugi, a sz.czególnie jej części końcowej, 
dorównywała jaS!Ilości wałom krateru . Ostatni rysunek wykonałem o go
dzinie 19.17. Na dnie Plat01na nie dostrzegłem żadnych szczegółów. Pod 
koniec obserwacji mgliste chmurki, które trochę utrudniały prowadze
nie obserwacji, ustąpiły, tak że opisane zjawiska były widoczne bardzo 
wyraźnie. O godzinie 19.20 zmuswny byłem niestety przerwać obser
wacje ze względu na kilkunastostopniowy mróz. 

Jerzy Erdman 

GWIAZDY NASZEGO NIEBA 

Capella 

Najjaśniejsza gw'iazda konstelacji Woźnicy, charakterystyczna dla 
nocy zimowych Capella (Koza) jest obiektem wysoce zasłużonym dla 
astronomii. Wyliczenie owych zasług jest równoznaczne z podaniem hi
storii badań i odkryć, dzięki którym Capella dostarczyła wielu cen
nych informacji o cechach fizycznych gwiazd. 

W r. 1899 dwaj spektroskopiści, W. W. C a m p b e 11 w Obserwab
rium Licka i H . F. N e w a 11 w Anglii stwierdzili jednocześnie, że u 
Woźnicy jest gwiazdą spektroskopowo podwójną. Widmo Capelli za
wiera ulegające okresowym przesunięciom linie absorpcyjne pochodzące 
()d dwu składników, z których jeden jE'st typu widmowego G, drugi, 
nieco słabszy, jest jednocześnie nieco gorętszy i posiada widmo typu F. 
W rok po odkryciu Newall wyznaczył dokładnie okres obiegu składni
ków, wynoszący prawie dokładnie 104 dni. Dalsze badania pozwoliły 
na ustalenie, że prędkość radialna składnika G ulega wahaniom o ampli
tudzie 52 km/sek; składnik F ma prędkość radialną zmienną w jeszcze 
szerszych granicach, amplituda wynosi bowiem 66 km/sek 1). Różnica 
zmienności prędkości radialnych dwu składników odzwierciedla różnicę 
ich mas. Gwiazda G, wykazująca mniejsze wahania prędkości radialnej 
jest odpowiednio masywniejsza. Dane spektroskopowe pozwalają 
wszakże jedynie na wyznaczenie tylko stosunku mas składników; dla 
Capelli wynosi on 1,05. Nie znając kąta, pod jakim patrzymy na orbitę 
gwiazdy, ani nie robiąc żadnych założeń o cechach fizycznych składni
ków, nic więcej o ich masach powiedzieć nie potrafimy. 

Capella okazała sie prawdziwie szcześliwa gwiazdą . Oto gdy w la
tach dwudziestych naszego stulecia wykonywano w Obserwatorium na 
Mt Wilson pomiary przy użyciu interferometru Micheisona okazało sie, 
że przyrząd ten umożliwia .. rozdzielenie" składników i pomiary ich 
wzajemnego położenia. Z tych danych P. W. M er i 11 obliczył, że or
bita Capelli tworzy z promieniem widzenia kąt 49°. Znając tę wiel
"k:ość wyznaczono masy składników układu . Wynoszą one: 

m 0 = 3,09 mCil , m F = !',95 rr 0 

1) Na marginesie dodać warto, że układ podwójny Capelli oddala się 
od nas z prędkością 30 km/sek. 

------------------
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Wzajemna odległość gwiazd jest niewiele mmeJsza od odległości Zie
mia-Słońce, wynosząc okrągło 127 milionów kilometrów. Z kolei po
równanie tej wielkości ze średnicą orbity (w sekundach łuku) wyzna
czoną z pomiarów interferometrycznych umożliwiło niezwykle precy
zyjne wyznaczenie odległości Capelli. Według ostatnich dyskusji van. 
d e Kam p a wynosi ona 45 lat świetlnych. Absolutne jasności wi
zualne gwiazd-składników Capelli wynoszą: 

JYI0 = - 0"13, ll1p = + 01!12 

Gwiazda G jest więc około 105 razy jaśniejsza od Słońca, gwiazda typu 
F - 80 razy. Liczby te świadczą o tym, że obydwie te gwiazdy są 
olbrzymami; rzeczywiście, obliczone na podstawie znajomości tempera
tur powierzchniowych i jasności absolutnych rozmiary wypadają odpo
wiednio dziesięcio- i ośmiokrotnie większe od rozmiarów Słońca. 

Wysoka dokładność danych o układzie Capelli stawia ją w pierwszym 
szeregu obiektów, na których opierają się nasze informacje o masach, 
jasnościach i innych cechach fizycznych gwiazd. W r. 1924, gdy 
A. S. E d d i n g t o n po raz pierwszy dyskutował zależność między 
masami i jasnościami gwiazd była Capella jedynym, obok Słońca, obser
wacyjnym punktem oparcia jego teoretycznych rozważań. 

W r. 1936 stwierdzono, że odległa od Capelli o 12 minut kątowych 
słaba gwiazdka 10 wielkości wykazuje identyczny ruch własny. Jest 
to również układ podwójny, złożony z c:rerwonych karłów, znacznie 
różniących się jasnościami. Według badań van de Kampa jasności abso
lutne tych gwiazd wynoszą +9':13 i +13mo. Capella jest więc w rzeczy
wistości układem poczwórnym. 

Na tym nie kończą się osobliwości tej gwiazdy. O t t o S t r u v e 
określił kiedyś widmo Capelli, jako najbardziej zagadkowe z oglądanych 
przez niego. Badane przez Struvego spektrogramy Capelli zdawały się 
wskazywać na pewne osobliwości składnika F, którego linie, z trudem 
tylko dające się oddzielić od linii drugiego składnika, wydawały się 
nie typowe dla gwiazdy takiego typu widmowego. Nowsze obserwacje 
K. O. W r i g h t a z obserwatorium Dominialnego w Victorii nie po
twierdziły wątpliwości Struvego. Według Wrighta składniki Capelli są 
normalnymi olbrzymami, jaśniejszy typu G 5, słabszy - G O, zamiast 
przypisywanego mu dotychczas F. Czy rzeczywiście badania Wrighta 
wyjaśniają definitywnie wątpliwości dotyczące Capelli? Z pewnością 
jeszcze wielokrotnie gwiazda ta będzie przedmiotem badań astrofi
zycznych i astrometrycznych intrygując swymi osobliwościami specja-
listów. J. Smak 

NAJCIEKAWSZE OBIEKTY NASZEGO NIEBA 

Otwarta gromada gwiazd Praesepe w Raku (M 44) (NGC 2632) 

W mało wyróżniającym się gwiazdozbiorze Raka znajduje się efek
towna otwarta gromada gwiazd nosząca nazwę Praesepe. Odnaleźć ją 
łatwo, gdyż jest widoczna okiem nieuzbrojonym mniej więcej na połowie 
drogi między najjaśniejszą gwiazdą w gwiazdozbiorze Lwa - Regulu
sem, a najjaśniejszymi gwiazdami w gwiazdozbiorze Bliźniąt Kasto
rem i Polluksem. środek gromady ma współrzędne a = 81;137'115 
i f> = +19.52' (dla epoki 1950.0). Gromada mająca w katalogu Messiera 
nt:mer 44, a w New General Catalogue numer 2632 składa się z około 
.i50 gwiazd. Całkowita jasność gromady wynosi 3'117, a jasność naj-
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jaśniejszych gwiazd dochodzi do 6111. Gromada zajmuje na niebie prze
strzeń, na której zmieściłoby się około 9 tarcz Księżyca (kątowa średnica 
gromady wynosi około 90'), Liniowe rozmiary gromady wynoszą około 
13 lat światła. Przedstawia ona efektowny widok w lornetce. Przy obser
wacji przez teleskop należy stosować jak najmniejsze powiększenia, 
w przeciwnym bowiem wypadku nie zmieści się ona w całości w polu 
widzenia i obiekt zatraci swe piękno. Gromada Praesepe nazywana nie
kiedy "Złóbkiem" znajduje się w odległości około 490 lat światła od 
nas, czyli w takiej samej odległości jak inna efektowna otwarta gro
mada gwiazd Plejady, położona w gwiazdozbiorze Byka. Gromada Prae
sepe, podobnie jak Plejady, leży w pobliżu ekliptyki, to też stosunkowo 
często zdarzają się jej zakrycia przez Księżyc, czy nawet planety, co 
daje możliwość wykonania pewnych obserwacji astrometrycznych. 
W szczególności dla amatora dostępne byłoby wyznaczanie momentów 
zakryć gwiazd gromady przez przesuwający się przed nią Księżyc czy 
planetę. Okres dobrej widoczności gromady w godzinach wieczornych 
przypada na zimę i wiosnę. A. Marks 

PRZEWODNIK PO KSIĘZYCU 

Marc Vaporum okolice 

Marc Vaporum (Mon.e Opa
rów) jest niewielkim morzem, 
położonym w pobliżu środka 
tarczy Księżyca. Kształt mu 
prawie dokładnie kolisty, 
a powier.<.Chnia według 
F a u t h a - wynosi około 
30 000 km2 • Fotografię Mare 
Vaporum znajdziemy na 2 str. 
okładki. 

Od północy granicę Morza 
Oparów stanowi łańcuch Ape
nin, od wschodu - tylko wą
ski pas niewysokich wzgórz 
dzieli Marne od Zatoki Bał
wanów (Sinus Aestuum), od 
południa granicę stanowią 
wzgórza w okolicy Hyginusa. 
Powierzchnia morza jest nie
zwykle gładka, widać na niej 
jedynie kilka drobnych kra
terków i odosobnionych pa
górków. Najokazalszym krate
rem w tej okolicy jest Mani-
Hus (40 km średnicy), leżący 
już na zachodnim skraju Morza. Krater ten i przylegające wzgórza 
są niezwykle jasne, szczególnie podczas pełni. 

Najciekawszym utworem jest tu jednak niewielki krater Hyginus, 
przez który przebiega bardzo interesująca rozpadlina. Nieco dalej na 
południe leży krater Triesn€cker (23 km średnicy), również z układem 
szczelin księżycowej skorupy. 

A. Wróblewski 
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PRZEGLĄD NOWOSCI WYDAWNICZYCH 

l. Z. B ar t k o w ski - .. Jak dzialają przyrządy optyczne", str. 10), 
cena zł 6,50 . 

Autor w zwięzły sposób przedstawia podstawowe wiadomości z opty
ki, omawia budowę i działanie niektórych przyrządów optycznych oraz 
wady układów optycznych. Omawiana pozycja wydawnicza jest cenna 
dla kółek Miłośników Astronomii oraz dla osób, które interesują się 
budową lunet sposobem amatorskim. 

2. "Rocznik Astronomiczny na rok 1960" (praca zbiorowa), str. 139, 
cena zł 70,50. 

Rocznik Astronomiczny wydawany jest co mku od 1946 r. Obejmuje 
on efemerydy ciał układu słonecznego, szereg tabel zawierających d3ne 
potrzebne do pracy astronomów, a w szczególności astronomów-geode
tów. W bieżącym roku wprowadzono również w Roczniku Astronomicz
nym ro2ldział dotyczący obserwacji i wyznaczania orbit sztucznych sa
telitów Ziemi. Rocznik Astronomiczny może odd1:ć także usługi nau
czycielom astronomii. 

3. S. l. S z e l e s z n i k o w - .. Istorija kalendaria i jewo predsto:;a
szczaja reforma", str. 70, cena 85 gr.*). 

Oprócz omówienia zjawisk astronomicznych, które są podstawą ra
chuby czasu (ruch dzienny sfery niebieskiej, ruch roczny Słońca) autor 
interesująco przedstawia historię kalendarza, różne typy kalendarzy, 
wyjaśnia pochodzenie nazw miesięcy i nazw dni tygodnia. Lektura 
pożądana zwłaszcza dla młodzieży jako uzupełnienie wiadomości z astro
nomii i historii. 

Maria Pańków 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 
Opracował G. S i t a r s k i 

Kwiecień 1960 r. 
Jasne planety nadal znajdują się w warunkach niedogodnych dla 

obserwacji. Merkury wprawdzie na początku miesiąca osiąga dość 
znaczne odchylenie zachodnie od Słońca, ale równocześnie przebywa 
na części orbity położonej pod płaszczyzną ekliptyki, w związku z czym 
wschodzi niewiele wcześniej od Słońca i trudno go odszukać na zu
pełnie jasnym niebie. Wenus i Mars również są praktycznie niewi
doczne ze względu na sąsiedztwo Słońca. Jowisz pod koniec miesiąca 
wschodzi już około północy, a Saturn prawie w godzi!llę po nim. Obie 
planety przebywają jednak w gwiazdozbiorze Strzelca i dopiero nad ra
nem świecą niezbyt wysoko nad południowym horywntem. 

Słabe rplanety dostępne są prawie całą noc: Uran nawet przez lor
netkę, Neptun przez lunetę, a Pluton tylko przez duże teleskopy. 

Ale od połowy miesiąca widok naszego nieba nocnego "ożywd się". 
Do Ziemi zbliża się nowoodkryta kometa, która pod koniec miesiąca 
powinna być dobrze widoczna gołym okiem przez całą noc. Kometa 
wstała odkryta 30 grudnia 1959 r ., przez B u r n h a m a w Obserwato
rium Lewella we Flagstaff (Arioona), jako mglisty obiekt około 11 wiel
kości gwiazdowej. DalsZle losy komety zostały przepowiedziane na pod-

*) Do nabycia w Księgarniach Radzieckich i w Klubach Międzyna
rodowej Książki i Prasy. 
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stawie prowizorycznej orbity parabolicznej obliczonej z kilku obser
wacji. Kometa biegnie wokół Słońca ruchem wstecznym (w kierunku 
przeciwnym niż planety) i 21 marca przeszła przez perihelium w od
ległości około 0.5 jednostki astronomicznej od Słońca (połowa średniej 
odległości Ziemi od Słońca). W marcu i na początku kwietnia prze
bywa na niebie w sąsiedztwie Słońca i nie jest widoczna, ale oddalając 
się od Słońca jednocześnie zbliża się do Ziemi i poprzez gwiazdozbiory 
Wodnika, Pegaza, Łabędzia i Cefeusza szybko zmierza w okolice pół
nocnego bieguna ni<>bieskiego. V.' dniu ~ · 7 ~{ Wl"lnia l:o:nda prz~Jd7J~ 
nłlł.liże; ZJeml w odległości około 30 mili;m0w k•11 (okolo 80 razy dalC'j 
niż Księżyc). Przewiduje się kometę dość jasną, około 3 wielkości gwiaz
dowej, ale jasności komet mogą podlegać różnym nleocz·~kiwanym zmia
nom, pożądane są zatem obserwacje (o obserwacjach jasności komet 
patrz: Urania, XXVII, Nr 4, 1956 r., str. 112-115). Nie można także nlc 
powiedzleć przedwcześnie o warkoczu komety, może ona jednak przed
stawiać na niebie piękny widok, gdyż właśnie w tym czasie Księżyc 
jest bliski nowiu i nie będzie swym światłem przyćmiewał jej blasku. 
W każdym razie warto na mapce nieba zaznaczać co noc położenie ko
mety wśród gwiazd bezpośrednio, albo na jej drodze uprzednio wy
kreślonej według podanych współrzędnych i notować wszelkie zauwa
żone zmiany w jej wyglądzie oraz sporządzać rysunki. 

Widok komety na niebie nie powinien jednak odwrócić uwagi od 
innego, równie rzadkiego zjawiska, które nastąpi w dniach od 23 kwiet
nia do 2 maja. W tym czasie nastąpi zairrycie gwiazdy przez pierścienie 
Saturna. Zjawisko ma tym ciekawszy przebieg, że właśnie w tych 
dniach Saturn zmienia kierunek swego pozornego ruchu wśród gwiazd 
i dzięki temu ta sama gwiazda zostanie zakryta dwukrotnie: raz brze
giem pierścienia, a drugi raz przez pierścienie i tarczę Saturna. Obser
wacje dostępne będą tylko przez większe lunety, gdyż zakrywana 

PTd 

PTn 

Skala 

Rys. l. Fazorna droga gwiazdy BD-21 •5359 względem Saturna w dniach 
od 22 kwietnia do 3 maja. Liczby oznaczają położenia gwiazdy o 1h 

czasu środk.-europ. każdego dnia. 
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_gwiazda jest 9 wielkości. Na rys. l pokazana jest pozorna droga gwiazdy 
względem Saturna tak, jak będziemy ją widzieli w lunecie odwraca
jącej. Saturn jest obecnie w okresie dobrej widzialności pierścieni i mo
glibyśmy obserwować poszczególne fazy przebiegu zjawiska widoczne 
z rysunku, np. zaobserwować gwiazdę w przerwie Cassiniego, lub 
w przerwie pomiędzy pierścieniem a tarczą planety. Niestety, Saturn 
nie jest w warunkach dogodnych dla obserwacji (nad ranem, dość nisko 
nad horyzontem), a poza tym większość momentów poszczególnych faz 
-zakrycia nastąpi albo jeszcze przed wschodem Saturna (w Polsce), albo 
już po wschodzie Słońca. Dlatego też w dniach zakrycia podajemy tylko 
aktualny stan przebiegu zjawiska w godzinach widzialności Saturna 
w danym dniu (według I z w i e k o w a, ,.Astronomiczeskij Cirkular", 
Nr 199, 1959). Obserwacje zakrycia gwiazd przez pierścienie Saturna mają 
duże znaczenie naukowe. Przebieg zmian blasku gwiazdy zakrywanej 
przez pierścienie (pierścień nie jest jednolitym ciałem stałym) dostar
cza danych dotyczących budowy pierścieni. W wypadku kwietniowego 
-zakrycia trudno oczekiwać możliwości takich obserwacji w naszych wa
runkach, ale warto spróbować przynajmniej odszukać gwiazdę w przer
wie Cassiniego lub pomiędzy pierścieniem i tarczą planety. 

-łb-

~Q-

Rys. 2. Położenia księżyców 
galileuszowych Jowisza wzglę
dem planety w drugiej poło-

wie kwietnia 1960 r . 

Jeśli obserwacje Saturna zawio
dą, porpatrzmy na Jowisza, który 
w tym czasie świeci wyżej od Sa
turna i spróbujmy zaobserwować 
ciekawsze .zjawLska w układzie jego 
księżyców galileuszowych. Na rys. 2 
przedstawione są graficznie położe
nia księżyców Jowisza (I- Jo, II
Europa, III - Ganimedes, IV -
Kallisto) WZiględem planety, wi
dziane przez lunetę odwracającą. 
Poziome linie popr.owadzone są 
w odstępach jednej doby, . a ich 
przecięcia się z liniami falistymi 
dają położenia księżyców względem 
Jowisza o Oh czasu środk . ..,europ. 
Podobnie możemy znależć z rysunku 
położenia księżyców względem Jo
wisza o każdej innej godzinie, pro
wadząc odpowiednią linię poziomą 
przecinającą linie faliste. Z rysunku 
można również odczytać przybliżone 

momenty przejść księżyców na tle 
tarczy Jowisza, lub ich zakryć przez 
tarczę planety, a także momenty 
zaćmień księżyców (popatrzmy tylko 
uwazme na rysunek!). Dokładne 

m cmenty ciekawszych zjawisk w u
kładzie księżyców w godzinach wi
dzialności Jowisza podajemy w od
powiednim dniu. 

Id Z wieczora obserwujemy na zachodzie sierp Księżyca w pobliżu 
.Aldebarana, jasnej gwiazdy w gwiazdozbiorze Byka. 



URANIA 123 

6d21" Merkury w punkcie odsłonecznym na swej orbicie wokół 
Słońca. 

7d Merkury w największym odchyleniu zachodnim od Słońca (kąt 
-odchylenia 28°). To, że poprzedniego dnia Merkury był najbardziej od
dalony od Słońca na swej orbicie, jest tylko zbiegiem okoliczności 
i wpływa jedynie na wartość samego odchylenia. W lutym największe 
odchylenie wschodnie przypadło właśnie w pobliżu chwili przejścia 
Merkurego przez punkt przysłoneczny i wynosiło 18°. Z obserwacji 
<>dchyleń można więc wywnioskować, że Merkury nie porusza się po 
<>kręgu koła, w środku którego znajduje się Słońce. 

8dQh Saturn w kwadraturze ze Słońcem. 
16d20" Księżyc przechodzi o 5° na północ od Jowisza. 
17d Nad ranem Księżyc bliski ostatniej kwadry tworzy piękną kon

figurację z Jowisze:n i Saturnem: na prawo od Księżyca widzimy jasno 
świecącego Jowisza, a na lewo, prawie w tej samej odległości, słabszego 
Saturna. Tego dnia o 22" Księżyc przejdzie o 4° na północ od Saturna. 

17d__24d Promieniują meteory z roju Liryd (radiant w gwiazdo
-zbiorze Liry), maksimum przypada na 21d. 

19d2h38fl17 Obserwujemy początek zaćmienia 3 księżyca Jowisza. 
Przed zaćmieniem widzimy wszystkie cztery księżyce blisko Jowisza 
w kolejności: 43Jl2 (porównajmy z rysunkiem 2). 

20c;l21;143f!10 Foczątek zaćmienia l księżyca Jowisza. Przed zaćmieniEm 
'ba1dzo blisko księżyca l widoczny księżyc 2. Położenie pozostałych 
dwóch księżyców odczytujemy z rysunku 2. O 3h Słońce wstępuje w znak 
Byka, o 5" Jowisz nieruchomy w rektascenzji. 

22il2h Mars w niewidocznym złączeniu z Księżycem w odległości 2°. 
Księżyc wschodzi nad ranem w postaci wąskiego sierpa (3 dni przed 
nowiem). Przed wschodem Sło1'lca na południe od Księżyca w odległo
ści około 5 średnic jego tarczy można próbować odnaleźć Marsa (+l 
wielk. gw.). Powinna być także widoczna kometa Burnhama. 

23d Nad ranem obserwujemy przez większe lunety Saturna. Wi
doczna jest północna strona płaszczyzny pi~rścieni i w lunecie odwra
(:ającej wydaje nam się, że widzimy Saturna "od dołu". Blisko prawego 
górnego brzegu pierścienia sprcbujmy odnaleźć gwiazdę 9 wielkości, 
która zostanie zakryta przez pierścień już po wschodzie Słońca. Możli
we, że zobaczymy również w pobliżu Tytana, 6 księżyc Saturna (8 wielk. 
gw.), który 21d był właśnie w największym wschodnim odchyleniu. 

24d Uran nieruchomy w rektascenzji. O 2" Merkury w niewidocz
nym złączeniu z Księżycem w odległości około l 0 • Może natomiast uda 
nam się w tym czasie zaobserwować gwiazdę w przerwie Cassinicgo 
pierścieni Saturna, gdzie przebywa ona tam już od 4 godzin i o 3h3em 
-zniknie za brzegiem wewnętrznego pierścienia. W przerwie Cassiniego 
pojawi się jeszcze raz, ale już za dnia. 

24dl4h Wenus w niewidocznym złączeniu z Księżycem (tuż przed 
·nowiem) w odległości około 0°.5. 

25d Nie widzimy gwiazdy w pobliżu Saturna, bo ukryta jest za 
zewnętrznym pierścieniem i ukaże się z poza niego dopiero wieczorem. 
Natomiast o 2"20f!19 obserwujemy początek zaćmienia 2 księżyca Jo
wisza. Pozostałe trzy księżyce widzimy po lewej stronie planety, przy 
czym 3 i 4 księżyc blisko siebie. 

26d Gwiazda znajduje się blisko lewego górnego brzegu pierścieni 
Saturna. Księżyce Jowisza rozłożone są parami po obydwu stronach 
blisko planety . 

27dl4h Saturn nieruchomy w rektascenzji zmienia kierunek swego 
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pozornego ruchu wśród gwiazd. Gwiazda widoczna blisko lewego brzegu· 
pierścienia zostanie wkrótce zakryta po raz drugi. Księżyce Jowisza 
znowu rozłożone są parami po obu stronach bardzo blisko planety, przy 
czym księżyc 2 jest widoczny dopiero po 2hlOm, bo właśnie przechodzit 
na tle tarczy Jowisza. Księżyc l zbliża się do tarczy planety, ale za
ćmienie nastąpi już po wschodzie Słońca. 

28d Gwiazda jeszcze widoczna bardzo blisko lewego brzegu pier
ścienia i zakrycie nastąpi dopiero po wschodzie Słońca. Możemy nato
miast obserwować wędrówkę czarnej plamki cienia l księżyca po tarczy 
Jowisza. O 11145m cień księżyca ukaże się na tarczy planety, a dopierO> 
o 2li49m sam księżyc zetknie się z brzegiem tarczy, kiedy jego cień 
będzie już blisko środka. Moment zejścia cienia z tarczy planety na-· 
stąpi prawie w chwili wschodu Słońca. 

28d Po południu możemy obserwować przez lunety zakrycie Alde
barana przez tarczę Księżyca. Sierp Księżyca można będz!e odnaleźć 
w pobliżu południka, a Aldebaran na krótko przed zakryciem znajdzie
się blisko lewego, niewidocznego brzegu tarczy Księżyca u góry (pa
trząc gołym okiem). Po zakryciu gwiazda ukaże się z poza prawego 
brzegu sierpa, nieco u dołu. Podajemy momenty początku (wygodniej
szy dla obserwacji) i końca zakrycia dla Warszawy: p. 17h9f!13, k. 1Bhl8'11;3: 
(według Rocznika Obserwatorium Krakowskiego). 

28'1311 Neptun w przeciwstawieniu ze Słońcem, a o 23h najbliżej 
Ziemi w odległości około 4.4 mld km. Orbity planet nie są kołami i ni e 
leżą w jednej płas,zczyżnie, co powoduje, że chwila opozycji planety 
na ogół różni się trochę od chwili jej największ-ego zbliżenia do Ziemi. 

29d Gwiazda ukryta jest za wewnętrznym pierścieniem Saturna. 
Po lewej stronie możemy natomiast odszukać Tytana, 6 księżyc Saturna 
8 wi,elk. gw., który tego dnia jest właśnie w największym zachodnim 
odchyleniu od planety w odległości około 9 śred.l1ic pierścieni. Księżyce
Jowisza widoczne są wszystkie cztery po prawej stronie planety w ko
lejności wz,rastających odległości, ale dopiero rpo 2h21m, kiedy to l księ
życ wychyli się właśnie z poza tarczy Jowisza. 

30rl Obserwujemy gwiazdę pomiędzy pierścieniem a tarczą Saturna 
z lewej strony. Po południu tarcza planety zakryje gwiazdę i zobaczymy 
ją dopiero w nocy 2/3 maja już poza pierścieniem (z prawej strony), 
bo okresy przebywania jej między pierścieniem i tarczą oraz w przerwie 
Cassiniego przy;padają za dnia. Obok Jowisza w drugiej połowie nocy 
widzimy tylko trzy księżyce bo 3 księżyc przechodzi na tle tarczy pla
nety. Kooiec przejścia nastąpi tuż przed wschodem Słońca. 

Minimum Algola (beta Persei): kwiecień 17dQ21i45m. 
Minrma główne beta Lyrae: kwiecień ld.18", 14dl6h, 27d141:t. 
Momenty wszystkich zjawisk .podano w czasie środikowo-eUiropejskim. 

UWAGA. Jeśli w kwietniu nastąpi zmiana czasu, należy do każdego 
m 3mentu dod:tć l godzinę i otrzymamy wówczas wszystkie chwile 
w czasie wschodnio-europej~kim, czyli w czasie letnim w Polsce. 

SPROSTOW ANIE: W moim artykule: ,.Z Ptanów astronomii polskiej" 
zamieszczonym w N-rze 2 .. Uranii" z br. przy wymienianiu na stro
nie 37 specjalizacji poszczególnych ośrodków astronomicznych nie zazna
czyłem, iż w Krakowie pmwadzone są i będą badania radioastrono
miczne. 

.Stefan Piotrowski 



Kwiecień 196ó r . 

lh czasu Szczecin 
ClS środk . -europ . -ClS 
~ r. czasu l (l l o wsch. l zach. 

m h Dl o h m h m 
III. 31 -4.3 o 38 +U s 39 18 35 
Yl. lO - 1.4 l 14 + 7.9 5 15 18 53 

20 + LO l 51 +11.4 4 SI 19 12 
30 + 2.8 2 29 +14.7 4 30 19 29 

l~ + 3.6 3 OB + 17.6 411 19 47 
L__ _____ 

Ih czasu 
Ol 

\Varszawa 
ClS 

~ 
l środk .europ . -o:s 

~ a l o wsch ., zach . ~ 

h m o hm hm 
IV. I 4.17 + 16.3 7 58 23 34 IY. 11 

2 5 07 + 17.6 R 38 -- 12 
3 s 56 + 18.2 9 23 o 26 13 
4 6 46 + 18.0 10 14 112 14 
5 7 36 + 16.9 1110 l 52 15 
6 8 26 + 15.1 12 12 2 28 16 
7 9 15 +12.6 13 17 3 00 17 
8 lO os + 9.4 14 24 328 18 
9 10 55 + 5.7 15 36 3 55 19 

l lO 11 47 + 1.6 16 49 4 21 20 
----

Sl..O~CE 

Poznań Wrocław Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

wsch. l zach . wsch. l zach. wsch. J zach. wsch. j zach. wsch . \ zac h. wsch. J zacb, wscb . J zach . 

h m h m h "' h m h m h m h m h m h "' h m h m h m hm b m 
s 30 18 24 s 31 18 23 s 21 18 19 s 20 18 10 5 14 18 09 s 12 18 02 s 0-l 18 00 
s 06 18 42 s 08 18 40 4 56 18 33 4 58 18 26 4 51 18 25 4 50 18 18 4 40 18 18 
4 44 18 59 4 47 18 56 4 32 18 57 4 38 18 41 4 29 18 42 4 30 18 33 417 18 36 
4 24 19 16 4 28 ] 9 12 4 10 19 16 419 18 57 4 09 18 59 411 18 49 3 56 18 53j 
4 os 19 33 410 19 28 3 50 19 34 4 02 19 12 3 50 19 16 3 54 Ul 01 338 , 1910 

KSIĘZYC 

ih CZ81U Ih czasu 
Fazy Księżyca: 

Warszawa 
ClS 

Warszawa d h środk.-europ. - środk . -europ. 
Cll -- Nów III. 27 9 

(l l o wsch .j zach . ~ (l l o wscb .J za'ch. Pierwsza kw. IV. 4 8 
h m J h m h m h m o hm h m Pełnia IV. 11 21 

12 39 - 2.7 18 04 44!1 IY . 21 22 14 - 1!.8 2 43 1342 Ostatnia kw. IV. 18 14 
13 33 - 6.9 19 22 5 16 22 23 06 - 5.0 311 14 54 Nów IV. 25 23 
14 29 -10.9 20 39 5 48 23 23 56 - 0.9 3 36 16 03 Pierwsza kw. V. 4 2 
15 27 ·- 14.2 2154 6 25 24 o 45 + 3.2 4 Ol 17 12 
16 26 -16.6 23 03 7 09 25 l 34 7.0 4 26 18 19 OdległoA6 l Średnica 
17 27 -18.0 -- 8 Ol 26 2 23 +10.5 4 52 19 24 Księtyca tarczy 
18 28 -18.2 o 04 9 Ol 27 3 12 +13.4 5 22 20 27 

ed Ziemi 

19 27 -17.2 o 55 10 07 28 4 Ol 15.8 5 55 21 25 d b J 
20 25 -15.2 138 11 18 29 4 51 +17.4 6 32 22 20 

l 

Najw. IV. 2 231 29.5 
21 21 -12.3 2 13 12 30 30 5 41 +18.2 7 16 23 08 Najm. IV. 14 20 32.7 

- Najw. IV. 3017 29.5 

c: 
~ 

)> 

z 
...... 

)> 

... 
"" CJ1 
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Kwiecień 1960 r. PLANETY i PLANETOIDY 

Data 
1960 

MERKURY WENUS 

1h czasu 
środ.-europ. 

Warszawa 1h czasu 
środ.-europ. 

Warszawa 

l-----~~a--~~~-o--~-w~sc~h~·-l~z~ac~h~.~--a--~l ___ a __ ~w~sc~h~.~~ ~z~a~c~h~.-l 
hm/ hm\ hm hml l hm l hm 

III. 31 
IV. 10 

20 
30 

III. 31 
VI. 10 

l 20 
30 

2302 - 6~9 440 1526 2319 - 5~9 451 1549 
23 36 - 4.9 4 24 l 15 30 o 05 ,- l.l l 4 33 l 16 19 
o 24 1- 0.3 4 09 16 03 o 50 + 3.7 4 14 l 16 50 
123 + 6.2 354 lli56 1:-ló + 85 355 1721 

W pierwszej połowie miesiąca, Dąży do złączenia ze Słońcem; 
rankiem, nisko na wschodnim ho- -praktycznie nlewidoczna. 
ryzancie trudny do odnalezienia 
w blasku wschodzącego Słońca. 

22 03 
22 33 
23 02 
23 30 

MARS 

-13.2 415 
-10.5 351 
- 7.7 3 25 
- 4.7 2 58 

13 5<1 
13 5!! 
14 04 
14 08 

18 l 3 
18 15 
18 16 
18 ]5 

JOWISZ 

-23.0 l 29 
-23.0 o 51 
-23.0 o 13 
-23.0 23 28 

9 02 
1!25 
7 46 
7os 

Wschodzi prawie na godzinę przed Pod koniec nocy świeci dość nisko 
Słońcem; praktycznie niewidoczny. nad południowym horyzontem, ja

ko jasna gwiazda -2 wielkości gw. 
w Strzelcu. 

SATURN URAN 

III. 21 119 15 
IV. 10 19 18 

30 19 211 1

-21.81 3 02 
-21.7 l 45 
- 21.7 o ::!!l 1

10 50 
9 :~ 5 

!l l <J 

9 20 l + 16.3,13 31 l 
919 +16.4 1211 
918 +16.4 1051 

4 30 
3 10 
l 51 

IIJ. 23 
IV. 12 
V 2 

IY. 11 
16 
20 
22 
24 

Widoczny u schyłku nocy w Strzel
cu, na wschód od Jowisza, jako 
gwiazda +0.5 wielkości gw, 

Widoczny prawic całą noc w gwia
zdozbiorze Lwa, na zachód od Re
gulusa (G wielkości gw.). 

a. l w połud. l o l w połud. a 
--------~---------

h m 
14 27.1:i 
14 25.8 
14 23.7 

NEPTUN 

l 
o l 

-1240 
-12 31 

l -12 20 

h m 
2 02 
0<1.1 

23 16 
Widoczny przez całą noc na pól
nocny zachód od gwiazdy 3 wiel
kości alfa Wagi (8 wielkości gw.). 

h m s 
lO 43 36 
10 42 02 
10 41 03 

h m 
22 14 
20 54 
19 34 

Widoczny prawie całą noc w Lwie 
tylko przez wielkie teleskopy (14.5 
wielkości gw.). 

Kometa B URN H A M A (1959 k) 
h m 

22 27 
22 18 
22 Oll 
21 59 
2145 

o 
- 5.1 
+ 1.8 + 12.2 
+20.9 
-1-33.3 

h m 
IV. 26 2117 

2 7 20 50 
28 20 oo 
29 18 15 
30 15 29 

o 
+5o.3 
+60.0 
+69.2 
-f-76.2 
-f-77.6 

V. l 
2 
~ 
4 
5 

h m 
13 30 
12 32 
12 02 
1144 
1132 

o 
+74,0 
+liB,Q 

! 64.0 
59.8 
56.2 

Przewidywana jasność: około 3 wielk. gw. Do polowy kwietnia kometa jest 
trudna do odszukania nąd ranem w Wodniku. Przesuwając sH~ powoli na tle 
Pegaza w~chodzi coraz wcześniej (22 IV już około północy), a od 25 IV już nie 
<achodz! 1 porusza się coraz szybciej na pograniczu Łabędzia, Cefeusza i Smoka. 
30 IV przechodzi na tle Małej Niedźwiedzicy, a w pierwszych dniach maja 
hvlec! w Wielkiej Niedźwiedzicy. 
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OBJASNIENIA DO ILUSTRACJI NA ORŁADCE 

Pierwsza strona okŁadki : Fotografia wycinka powierzchni Słońca 
z plamami uzyskana za pomocą przyrządów umieszczonych w gondoli 
balonu .,Stratoscope", który 17. VIII. 1959 r. wzniósł się na wysokość-
26 km. M. S c h war z s c h i l d, który kierował tym eksperymentem, 
nazwał 400 fotografii wykonanych podczas lotu "najdokładniejszymi 
z kiedykolwiek wykonanych fotografii plam słonecznych". 

Znak Zodiaku: Byk. 
Druga strona okładki: U góry: Otwarta gromada gwiazd Praesepe. 

Patrz Najciekawsze obiekty naszego nieba. U dołu: Wycinek powierzchni 
Księżyca obejmujący Mare Vaporum i okolice. 

Trzecia strona okładki: U góry: Rysunki księżycowego krateru Pla
ton wykonane prz.ez J. Er d m a n a . Patrz Obserwacje. U dolu: W Ka
lendarzyku Astronomicznym podawane są daty apogeum i perigeum 
Księżyca, jak również liczby wskazujące zmiany jego pozornej średnicy. 
Czy jednak wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak duże są te zmiany? 

Czwarta strona okładki: Galaktyka spiralna M 83 (NGC 5236) poło
żona na niebie południowym. Zdjęcie w świetle niebieskim wykonane 
w obserwatorium Radcliffe (Płd. Afryka). Ekspozycja l godzina. 

INFORMACJE O ODDZIAŁACli P. T. M. A. 

\:wiecień 1960 rok 
Biała Podlaska - Powiatowy Dom Kultury. 
Białystok - Ul. Kilińskiego 1, Zakład Fizyki Akademii Medycznej. 
Biecz - Przedmieście Gl8 . 
Częstochowa - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym 

w Parku Staszica. Sekretariat czynny codziennie, oprócz sobót w godz. lU-19, 
pokazy nieba do godz. 21-szej. 

Frombork - Sekretariat w lokalu własnym przy ul. Katedralnej 21, czynny we 
wtorki l piątki w godz. 18-20. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek 
miesiąca. Pokazy nieba w każdy pogodny wieczór. 

Gdańsk - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym -
Gdańsk-Oliwa, ul. Plastowska 32, telefon 6-419. Sekretariat czynny we śro<ty 
l piątki w godz. 17-18. 

Gdynia - ul. 10-go Lutego 24, w biurach Polskich Linii Oceanicznych. 
Gliwice - Siedziba Oddziału w gmachu Biura Projektów Przemysłu Węglowego 

przy ul. Marcina Strzody 2. Sekretariat czynny w czwartki, w godz. 17-19. 
Przy sekretariacle czynna Biblioteka. Pokazy nieba odbywają się w każdy 
bezchmurny wieczór po uprzednim telefonicznym porozumleniu się z J. Kasz_ą, 
Ruda Sląska l, ul. Obrońców Stalingradu 32 (teł. 52-481). 

Jędrzejów- Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatortum Astronomicznym, Ry
nek 8, te!. 78. Pokazy nieba l zwiedzanie zb iorów gnomonicznych dla wycieczek 
zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówlony termin. 

Katowice - Szopena 8, m . 3, z list. Cezarego Janiszewskiego. 
Kielce - Oddział nie posiada własnego lokalu. 
Kraków - Siedziba Odd ziału pr7Y ul. Solskiego 30 m. 4. Sekretariat czynny 

w poniedziałki i czwartki, w godzinach od 18-20. Biblioteka czynna w te dni 
w gudz. 18-20. Pokazy m eba na Waw elu w bezchmurne wieczory od godz. 
19-21. 

Krosno n 'W - Sekretariat w lokalu własnym, przy ul. Nowotki Nr 1 I p., (Jan 
Win iarski). Pokazy n ieb a odbywają się w każdy pogodny wieczór z wyjątkiem 
n ied ziel i świąt, po uprzednim zgłoszeniu. 

Lublin - Oddział nie posiada własnego lokalu. 
t.ódź - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, V p., pokój 511, 

t e!. 250-02. Sekret a riat l b iblioteka czynne w poniedziałki w godz. 18-2() 
l w czwartki w godz. 17-19. Zebra nia aktywu Oddziału o godz. 18 w każdy 
ostatni poniedziałek miesiąca . Teleskopowe pokazy nieba od wczesnego zmroku, 
w każdy bezchmurny wieczór na placu p r zed lokalem Oddziału . 

Myślenlce - Oddział nie posiada własnego lokalu. 
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Nowy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Jagiellońskiej 50a, 
tel. 80-52. Sekretariat czynny codziennie w godz. 17-19. Pokazy nieba w bez
chmurne wieczory w punkcie obserwacyjnym na szczycie budynku, będącego 
siedzibą Oddziału. 

Olsztyn - Zarząd Oddziału mieści się w Muzeum Mazurskim, I piętro. tel. 24-74 
(W. Radziwonowicz). Zebrania wraz z odczytami i pokazami nieba - nz 
w miesiącu na Zamku. Pokazy dla wycieczek po uprzednim zawiadomieniu 
telefonicznym. 

Opole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Bytom~kich 3, Woj. Dom 
Kultury, pokój 45. Sekretariat czynny codziennie w godz. 16-18. Pokazy nieba 
w kopule obserwacyjnej na tarasie Miejskiego Pałacu Młodzieży. 

Ostrowiec Swiętokrzyski - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym 
Domu Kultury, Al. l-go Maja, III piętro. 

Oświęcim - ul. Władysława Jagiełły 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy be?:
chmurny czwartek od zmroku i po uprzednim porozumieniu: H. Stupkowa, ul. 
Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18-20. 

Płock - ul. Tumska 12, z list. Napoleona Sidorowsklego. 
Poznań - Lokal własny przy ul. Chełmońskiego l. Sekretariat 1 Biblioteka czynne 

we wtorki i czwartki od godz. 17 do 19. W tymże czasie czynna pracowola 
szlifierska. Publiczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy 
1 czwartkowy na terenie Dostrzegalni P.T.M.A. w Parku lm. Kasprzaka. 

Racibórz - ul. J. Kasprowicza 11. Liceum Ogólnokształcące. 
Rzeszów - Oddział nie posiada własnego lokalu. 
Szczecin - Sekretariat mieści się przy Katedrze Fizyki Folitechniki czynny we 

środy w godz. 20-21. Pokazy nieba odbywają się w każdą pogodną środJ:. 
W razie niepogody rezerwowanym dniem jest czwartek. 

Szczecinek - Siedziba w lokalu własnym przy ul. T. Kościuszki 10, m. 3. Pokal(.y 
nieba odbywają się w kopule obserwacyjnej na budynku, w którym mieści sie 
lokal Oddziału, w pogodne wieczory - za zgłoszeniem tel. 586. 

Tarnów - Oddział nie posiada własnego lokalu. 
Toruń - Lokal własny przy ul. Kopernika 17. Sekretariat 1 biblioteka czynne 

w poniedziałki l czwartki w godz. 18-20 oraz w soboty w godz. 17-19. Po
kazy nieba w każdy bezchmurny poniedziałek i czwartek w godzinach 20-22. 
W dniach 4, 11, 25 kwietnia o godz. 18 zebrania Oddziału. 

Warszawa - Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat 1 Sekcje są czynne we wtor!Q, 
czwartki 1 soboty w godz. 18-21. 

Wrocław - Siedziba w lokalu własnym na Wzgórzu Partyzantów przy ul. Ks. 
Piotra Skarg!. Sekretariat czynny od 18-19, w poniedziałki, środy i piątki 
z wyjątkiem przypadających na te dni świąt. Seanse w Planetarium dla wy
cieczek zbiorowych odbywają się za uprzednim porozumleniem z Sekretada
tern (tel. nr 47-32). Pokazy nieba lunetami w każdy bezchmurny wieczór. 

Zakopane - Oddział nie posiada własnego lokalu. 
Zielona Góra - Oddział nie posiada własnego lokalu. 

Redaktor naczelny: ANDRZEJ WROBLEWSKI 

RADA REDAKCYJNA: 

Przewodniczący: WŁODZIMIERZ ZONN 

Członkowie: TADEUSZ ADAMSKI. JAN GADOMSKI, 
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czwartki i piątki do 19, w soboty 8-12. Konto Zarządu Głównego PTMA: 
PKO 4-9-5227. NBP II OM Kraków 706-9-383. 
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CZASOPISMO ASTRONOMICZNE POPULARNONAUKOWE 

u AA N l A 
YSTWA MIŁOSNIKÓW ASTRONOMil 

ROK 1960 Nr S 





ROK XXXI MAJ 1960 

URANIA 
CZASOPISMO ASTRONOMICZNE 
POPULARNONAUKOWE 

Nr S 

ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MltOSNIKOW ASTRONOMil 

KRAK 0 W 1960 
Pismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1950 r., 
Nr Oc-506/50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich 

T RE S Ć Nr S 
ARTYKUŁY 

Józef Smak: O ewolucji układów galaktyk -- galaktyk 
wielokrotnych i gromad 13-0 

A n drze j M a r k s : Praktyczne zastosowania astronomii (III) 
Astronomia geodezyjna . 133 

Małe Planetarium Zeissowskie 137 

KRONIKA 
Nowe nazwy na odwrotnej stronie Księżyca. - Nowe meteo
ryty. - Definitywne oznaczenia komet 1956 r. - Jeszcze o wy
buchu w kraterze Alfons. - O jednym aspekcie zderzeń ga-
laktyk . 142 

PORADNIK OBSERWATORA 
A n d r z ej B i s ku p s ki : Gwiazdy zmienne R i XY Lyr 146 

OBSERWACJE 
S t a n i s l a w R. B r z o siki e w i c z : Obserwacje kraterów 

księżycowych: Eratostenes, Posidonius i Eudoxus 148 

NAJCIEKAWSZE OBIEKTY NASZEGO NIEBA 
Otwarta gromada gwiazd M 67 (NGC 2682) w gwiazdozbiorze 

Raka 149 

PRZEGLĄD NOWOŚCI WYDAWNICZYCH (Opr. Maria Pańków) 150 

PRZEWODNIK PO KSIĘZYCU 
Rozpadliny Hyginusa i Triesneckera 

TO I OWO . 

Z KORESPONDENCJI 
Jeszcze o potomkach Heweliusza. Kilka uwag w sprawach 

150 

151 

językowych 152 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY (Opr. Grzegorz Sitar-ski) 153 

OBJAśNIENIA DO ILUSTRACJI N A OKŁADCE 15!) 
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JOZE? SMAK - W s rszawa 

O EWOLUCJI UKŁADÓW GALAKTYK -
GALAKTYK WIELOKROTNYCH I GROMAD 

Z agadnienia ewolucji galaktyk i gromad galaktyk w większo
ści wypadków są do chwili obecnej przedmiotem tylko bar

dzo niepewnych i noszących spekulatywny charakter rozwa
żań. Spośród opublikowanych ostatnio prac na uwagę zasłu
guje w związku z tym obszema dyskusja tych zagadnień prze
prowadzona przez W. A. A m b ar c u m .i a n a, wyłącznie 
w oparciu o bezsporne niemal fakty obserwacyjne. Ambarcu
mian zwraca uwagę przede wszystkim na układy wielokrotne
galaktyk i ich gromady, podkreślając rolę, jaką odegrały gwia
zdy podwójne, wielokrotne i gromady gwiazd przy rozwiązy
waniu problemów ewolucji gwiazd. W wypadku galaktyk sy
tuacja jest bodajże jeszcze bardziej obiecująca. Tempo roz
padu gromad galaktyk, obiegu poszczególnych galaktyk wokół 
środka układu jest znacznie wolniejsze od tempa analogicznych 
procesów w układach gwiazdowych. Przyjmując, że wiek ga
laktyk wyraża się liczbą około dziesięciu miliardów lat można 
mieć nadzieję, że większość układów wielokrotnych i gromad 
galaktyk obserwujemy w wyjątkowo wczesnych stadiach 
ewolucji. Sprzyjającym jest przy tym fakt, że ze względu na 
skończoną prędkość światła, odległe galaktyki widzimy jedno
cześnie w "czasie przeszłym". 

Już wstępne rozważania doprowadzają Ambarcumiana do 
interesujących wniosków. Fakt występowania galaktyk prawie 
wyłącznie w gromadach zdaje się n,i.e ulegać wątpliwości. Sze
reg prac statystycznych, wykonanych w Obserwatoriach na 
Mt Wilson i Falomar (Z w i c k y) oraz w Óbserwatorium Licka 
i Instytucie Statystyki w Berkeley (N e u m a n, S c o t t, 
S h a n e, Wir t a n e n) dostarczyło przekonywających do
wodów dla takiego poglądu. Z punktu widzenia dynamiki, 
rozpad gromady galaktyk może następować wskutek działa
nia dwu różnych mecha:niiZmów. W pierwszym wypadku, gdy 
ogólna energia gromady (suma energii potencjalnej i kinetycz-· 
nej) jest ujemna, tj. gromada znajduje się w stanie stacjonar
nym, rozpad może zachodzić tylko wskutek przypadkowych. 
zbliżeń członków gromady; w wyniku takich zbliżeń niektóre· 
galaktyki powiększają swoją energię i dzięki temu mogą opu
ścić gromadę. Przybliżone oszacowania pokazują, że ten me
chanizm wymaga okresu czasu rzędu setek miliardów lat. 
i w . r:wiązku z tym jego znaczenie jest o-czywiście niewielkie. 
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Drugi. przypadek stanowią gromady posiadające energię ogólną 
dodatnią, tj. niestabilne dynamicznie, lub te spośród gromad 
stacjonarnych, w których większość galaktyk posiada dodatnie 
energie całkowite. Rozpad gromady powinien nastąpić w takim 
wypadku po upływie zaledwie kilku miliardów lat. Z faktu 
występowan,ia tylko bardzo nielicznych galaktyk nie związa
nych z gromadami można wszakże ogólnie wnosić, że gromady 
z dodatnią energią, lub takie, w których poszczególne galak
tyki mają prędkości wystarczające do ucieczki, należą do 
rzadkości. Na p::Jdstawie pomiarów prędkości radialnych i osza
cowań mas można w poszczególnych wypadkach podać całko
witą energię gromady i ocenić, z którym typem gromady 
mamy do czynienia. Tą drogą Ambarcumian ustala nieliczne 
przykłady gromad niestacjonarnych. Okazuje się np., że znana 
gromada galaktyk w Pannie jest właśnie układem o całkowitej 
energii dodatniej. Mniej pewne są dane o dyspersji prędkości 
w gromadzie w Warkoczu Bereniki; być może i ta gromada 
należy do układów niestacjonarnych. 

Dalej Ambarcumian zajmuje się szczegółowo układami wiL
lokrotnymi galaktyk. Uderzającym jest fakt istnienia wielkiej 
liczby takich układów w poszczególnych gromadach. Można 
przypuścić wprawdzie, że układy takie powstają w wyniku 
przypadkowych spotkań galaktyk - członków gromady. W tu
kim wypadku jednakże można oszacować statystycznie jaki 
procent galaktyk wchodzących w skład gromady mogą stano
wić układy podwójne, potrójne itd. Porównanie takich osza
cowań z obserwowanymi ilościami układów wielokrotnych po
kazuje, że jest ich znacznie więcej, niżby należało oczekiwać 
przy założonym uprzednio mechaniżmie ich powstawania. zq
tem, konkluduje Ambarcumian, wynik ten dowodzi bezspor
nie, że galaktyki tworzące układy wielokrotne mają wspólne 
pochodzenie, tak jak to jest w wypadku gwiazd podwójnych 
i wielokrotnych. 

Interesującym jest też dokonanie przeglądu konfiguracji 
jakie tworzą galaktyki wielokrotne. Częściowo jest to ograni
czone niemożnością ścisłego wyeliminowania efektów rzu to
wania s:,ę; wyniki jakościowe nie ulegają jednakże przy tym 
zniekształceniom. Ambarcumian stwierdza, że przeważająca 
część układów wielokrotnych galaktyk tworzy konfigur2cje 
typu Trapezu. Przypomnieć tu wypada rolę, jaką podobne ba
dania konfiguracji gwiazd wielokrotnych odegrały w zagad
nieniach ewolucji gwiazd. Układem typu Trapezu (od chank
terystycznej gwiazdy poczwórnej w centrum mgławicy Orio-
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na*)) nazwał Ambavcumian konfigurację, w której odległości 
wzajemne wszystkich składników są w przybliżeniu jednako
we. Proste rozważania z zakresu mechaniki nieba pokazują, 
że takie układy są nietrwałe i w wyniku wzajemnych bliskich 
przejść gw;iazd -składników układ powinien rozpaść się w prze
ciągu krótkiego okresu czasu; "czas życia·· układu zależy oczy
wiście od mas składników i ich wzajemnych odległości . Takie 
układy, występujące głównie wśród gwiazd typu O i B były 
jednym z obserwacyjnych dowodów młodości tych obiektów. 
Przeciwnie - większość układów gwiazd iiilnych typów wid
mowych, co do których wiemy, że są znacznie starsze, nie 
tworzy konfiguracji typu Trapezu. W wypadku galaktyk istnie
nie dużej ilości układów typu Trapezu wynika niewątpliwie , 
przy wspólnym pochodzeniu gwiazd-składników, z nieznacz
nego, w porównaniu z masami i wzajemnymi odległościami , 
wieku, wynoszącego kilka lub kilkanaście miliardów lat. 

Jaskrawym dowodem niestabilności galaktyk wielokrotnych 
typu Trapezu jest istnienie takich układów, w których pręd
kości składników świadczą o dodatnim znaku całkowitej ener
gii. Takim układem jest np. znany Kwintet Stephana (patrz fo
tografia na 4 str. okładki); jeden z jego niewątpliwych skład
ników, NGC 7318 b posiada prędkość radialną różniącą się 
o 1000 km/sek od pozostałych, tak, że niewątpliwie obserwu
jemy jego ucieczkę z układu. Znacznie ogólniejszym jest wnio
sek oparty na porównaniu statystycznego wyznaczenia mas 
galaktyk tworzących układy wielokrotne z analogicznymi wy
znaczeniami dla galaktyk podwójnych. Przy założeniu stacjo
narności, na podstawie prostych rozważań mechaniki, otrzy
muje się, że składniki galaktyk wielokrotnych są kilkakrotnie 
masywniejsze od galaktyk tworzących układy podwójne (na
pewno stacjonarne), w sprzeczności z pełnym podobieństwem 
wszystkich pozostałych cech składników (jasność, rozmiary 
itd.). Wynik taki pochodzi niewątpliwie z niesłusznie przyję
tego założenia stacjonamości układów wielokrotnych; więk
szość ich posiada bowiem całkowitą energię dodatnią. 

Kończąc ten krótki przegląd rozważań Aroharcumiana pod
kreślić wypada niezwykłą ich prostotę, silne oparcie na bez
pośrednich danych obserwacyjnych, przy braku jakichś wąt
pliwych, spekultatywnych założeń; okoliczności te sprawiają, 
że osiągnięte wyniki można zaliczyć do trwałych osiągnięć 
kosmogonii. 

* ) P at rz .. Urania·· , n r 6, 1958 r ., str. 209 



U RANIA 

ANDRZEJ MARK S - Warszawa 

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA ASTRONOMII (III) 
ASTRONOMIA GEODEZY.JNA 

133 

J eszcze jednym działem działalności gospodarczej człowieka , 
w którym nie można się obejść bez astronomii, jest geode

zja. Mówiąc ogólnie, zadaniem geodezji jest sporządzanie do
kładnych map i planów powierzchni Ziemi, a także ścisłe 
umiejscowianie w terenie wszelkich budowli inżynieryjnych . 

Pragnąc na przykład zbudować zaporę wodną cr.y linię ko
lejową, należy najpierw sporządzić dokładny plan terenu, na 
ktróym ma ona być wzniesiona. Na podstawie tego planu sp:l
rządza się projekt budowy. Następnie według tego projektu 
należy dokładnie ustalić w terenie miejsce, gdzie nasza budowa 
będzie ustawiona. 

Sposobów przeprowadzenia takich pomiarów jest bardzo 
wiele, wszystkie one jednak wcześniej cr.y później, w sposób 
bezpośredni czy pośredni nawiązują do pomiarów astronomicz
nych. 

Ogólnie mówiąc, zadania astronomii geodezyjnej sprowa
dzają się do wyznaczenia współrzędnych geograficznych jakie
goś punktu Ziemi. Zależnie od dokładności jaka jest nam po
trzebna, stosuje się różne metody pomiarowe i różne instru
menty. 

Ponieważ człowiek objął lub obejmuje działalnością inży
nieryjną cały obszar lądów, celowo jest zawczasu przygotować 
sobie na nich szereg punktów, których współrzędne będą wy
znaczone z najwyższą możliwą do osiągnięcia dokładnością . 
W oparciu o te właśnie punkty można już będzie na danym 
obszarze przeprowadzać dowolne pomiary. 

Doprowadziło to już przed 300 laty do powstania tóangu
lacji. Ogólnie mówiąc, przeprowadza się ją w sposób nastę
pujący. Wybiera się na powierzchni Ziemi punkty, których 
współrzędne geograficzne wyznacza się niezwykle dokładnie . 
Właśnie tutaj astronomia znajduje bezpośrednie zastosowanie. 
Nie znamy bowiem innej metody dokładnego wyznaczania 
współrzędnych geograficznych jakiegoś punktu Ziemi, jak ich 
pomiar przez obserwacje astronomiczne. Wspomniane punkty, 
zwane punktami Laplace'a, rozrzucone są mniej więcej równo
miernie po powierzchni, kontynentów, w odległości średnio 
200 km. Zaznacza się je w terenie przez budowę wysokich w:eż 
(zwykle drewnianych), które nazywamy wieżami triangulacyj
nymi. Pod wieżą zakopany jest betonowy blok, którego górna 
powierzchnia wystaje ponad ziemię . Wyry ty w niej krzyż (lub 
inny znak) obrazuje właśn; e nasz punkt triangulacyjny. 
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Takie rzadkie rozmieszczenie punktów triangulacyjnych 
bardzo by oczywiście utrudniało praktyczne ich wykorzystanie. 
Należy więc sieć tych punktów zagęścić. Nie można jednak 
tego uczynić w drodze zakładania nowych punktów Laplace'a, 
gdyż pomiar astronomiczny takiego punktu jest niezwykle 
żmudny i zajmuje szereg tygodni. Poza tym, jak wszystkie 
pomiary fizyczne, obarczony jest on pewnym błędem. Błąd ten 
przy tym jest stały, niezależny od położenia punktu, i wynosi 
około 0",1 przy wyznaczaniu szerokości geograficznej i około 
03 ,01 przy wyznaczaniu długości geograficznej, co w przeli
czen,iu na miarę liniową daje błąd około ± 3 metry względem 
"idealnych współrzędnych geograficznych". W wypadku, je
żeli punkty Laplace'a leżą w kilkusetkilometrowej odległości 
od siebie, kilkumetrowy błąd ich wzajemnej pozycji nie gra 
praktycznej roli nawet w wypadku najbardziej precyzyjnych 
prac inżynieryjnych. Gdyby jednak punkty Laplace'a były za
kładane w małych odległościach od siebie, ten sam ldJkume
metrowy błąd byłby już niedopuszczalny. 

Zagęszczenie sieci triangulacyjnej wykonuje się wię:! ina
czej. Otóż między punktami Laplace'a buduje się w kilkudzie
sięciokilometrowych odległośóach od siebie inne punkty trian
gulacyjne. Punkty te rozmieszcza się w ten sposób, że tworzą 
one w terenie sieć mniej więcej równobocznych trójkątów. 
W sieci tej mierzy się teraz niezwykle dokładnie kąty w po
szczególnych trójkątach. Wykonuje się to w ten sposób, że 
w każdym punkcie triangulacyjnym ustawjJa się niezwykle pre
cyzyjny instrument do pomiaru kątów (teodolit) i mierzy kąty 
między widocznymi z tego punktu sąsiednimi wieżami trian
gulacyjnymi (oczywiści.e punkty Laplace'a wchodzą do tej sieci). 
Dokładność pomiaru kątów przekracza 0",1. 

W takiej sieci triangulacyjnej mierzy się także niektóre 
odległości liniowe (bazy) między sąsiednimi punktami trilllngu
lacyjnymi z dokładnością dochodzącą do kilku milimetrów na 
kilometr odległości. Mając te dane pomiarowe można już obli
czyć w oparciu o punkty Laplaće'a współrzędne geografkzne 
poszczególnych punktów triangulacyjnych I rzędu. Błąd w okre
śleniu wzajemnej pozycji dwóch punktów triangulacyjnych 
I rzędu nie przekracza niewielu decymetrów. 

Między punktami triangulacyjnymi I rzędu zakłada się 
w kilkunastokilometrowych odległościach punkty triangula
cyjne II rzędu, w odległościach kilku kilometrowych punkty 
III rzędu i wreszcie, w zależnoś:::i od lokalnych po,trzeb punkty 
IV rzędu. 
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W ten sposób teren danego kraju czy kontynentu zostaje 
pokryty gęstą siecią punktów, których współrzędne geogra
ficzne a więc i wzajemna pozycja, są niezwykle dokładnie 
znane. Pozwala to już na tak opracowanym geodezyjnie tere
nie wykonywać dowolnie pomiary. 

Pod koniec wykonywania sie~i triangulacyjnej nie wyko
nywaliśmy już pomiarów astronomicznych (nie wykonujemy 
ich też zwykle przy korzystaniu z niej), nie zapominajmy jed
nak, że podwaliną dla tej sieci było dokładne astronomiczne 
wyznaczenie współrzędnych geograficznych w punktach La
place'a. Wszystkie więc użytkowe pomiary geodezyjne, prze
prowadzane w oparciu o taką sieć, wykorzystują wykonane 
uprzednio pomiary astronomiczne. 

Z powyższego opisu widać, że założenie sieci triangulacyj
nej jest !zadaniem niezwykle pracochłonnym, długotrwałym 
i wymagającym niezvrykłej precyzji. Należy przy tym pamię
tać, że opisałem tylko zasady postępowania. W rzeczywistości 
geodeta-astronom spotyka się tutaj z mnóstwem dodatkowych 
trudności. I tak należy pamiętać, że pomiarów naszych nie wy
konujemy na płaszczyźnie, lecz na powierzchni bryły o bardzo 
skomplikowanym ksztacie, Ziemia bowiem wcale nie jest kulą 
ani elipsoidą, ale geoidą, a właśc,iwie bryłą nieregularną, jeżeli 
uwzględnimy jeszcze rzeźbę jej powierzchni. 

Zwrócę jeszcze uwagę na pewną ciekawostkę. Otóż biegun 
Ziemi wcale nie jest nieruchomy. Jego ruchy są co prawda 
minimalne, powodują jednak to, że współrzędne geograficzne 
każdego miejsca Ziemi nieustannie się zmieniają. Co prawda 
w wjększości prac można to pominąć, niekiedy jednak ruch 
bieguna musi być uwzględniony - mamy więc jeszcze jedną 
trudność. Przy wielkiej precyzji opisanych pomiarów trzeba 
różne czynniki skrupulatnie uwzględniać w obliczeniach, trzeba 
więc było niezwykle dokładnie zmierzyc kształt i wielkość 
całej Ziemi. Najdokładniej wyznaczył te dane radziecki astro
nom-geodeta Krasowski. Opublikowane przez niego w 1940 r. 
wymiary Ziemi noszą nazwę "elipsoidy Krasowskiego". Była 
to praca ogromna, dla wykonania której należało zatrudnić 
cały sztab naukowców. Uprzednio podjęło się jej tylko kilku
nastu uczonych. Można tu wymienić nazwiska: Bessel, Clark, 
Hayford. 

Wszystkie te okoliczności powodują, że istnieje międzyna
rodowa współpraca geodezyjna w dziedzinie rozwiązywania 
podstawowych problemów astronomiczno-geodezyjnych. Powo
łana została nawet Międzynarodowa Unia Geodezyjno-Geofi
zyczna. 
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Warto zwrócić uwagę, że przy przeprowadzaniu pomiarów 
geodezyjnych o najwyższej dokładności należy jeszcze uwzględ
nić pomiary grawimetryczne - zmiany siły przyciągania ziem
skiego w różnych punktach Ziemi. Opracowanie liczbowe po
miarów geodezyjnych jest również niełatwym zadaniem. 

Niestety, nie we wszystkich punktach Ziemi znajdują się 
sieci triangulacyjne. Brak ich szczególnie na obszarach słabo 
zaludnionych i mało ucywilizowanych. Jeżeli w takim rejonie 
Ziemi; trzeba wykonać jakąś budowę inżynieryjną, zakłada się 
zwykle lokalną sieć triangulacyjną czy poligonową. Można 
wtedy co prawda niekiedy zrezygnować z pomiarów astrono
micznych, zwykle jednak się je przeprowadza. Niekiedy prze
pro;wadza się je nawet na terenach objętych siecią triangu
lacyjną. 

Opisanie metod, jakimi posługują si1ę astronomowie-geodeci 
dla wyznaczenia współrzędnych geograficznych i azymutu (kąta 
między płaszczyzną południka, a danym kierunkiem) przekra
cza możliwości krótkiego popularnego artykułu. Jak już pi
sałem istnieje ich bardzo wiele, przy czym niektóre są bardzo 
skomplikowane. 

Dla ilustracji opiszę tylko metody najprostsze. 
Szerokość geograficzną danego punktu powierzchni Ziemi 

najłatwiej wyznaczyć mierząc kąt wysokości bieguna, czyli kąt 
między płaszczyzną pozi,omu, a kierunkiem na biegun niebie
ski. Na przykład kąt ten wynosi na równiku 0° i tyleż wynosi 
szerokość geograficzna równika. (Na biegunie wynosi on 90°
szerokość bieguna wynosi 90°). Pewne wątpliwości może tylko 
nasunąć sprawa odnalezienia na niebie bieguna niebieskiego. 
W wypadku, jeżeli pomiar ten wykonujemy na północnej 
półkuli Ziemi, możemy się posłużyć obserwacją Gwiazdy Po
larnej. Nie leży ona co prawda dokładnie w biegunie niebie
skim, ale wynikającą stąd różnicę łatwo jest uwzględnić ra
chunkowo. 

Również i przy pomiarze azymutu najprościej jest posłużyć 
się obserwacją bieguna, płaszczyzna bowiem południka prze
chodzi przez miejsce obserwacji ,biegun i zenit. W praktyce 
również zwykle obserwujemy Gwiazdę Polarną, a różnicę wy
nikłą z tego, że nie leży ona dokładnie w biegunie, uwzględ
niamy rachunkowo. 

Jeżeli wyznaczyliśmy już płaszczyznę południka miejsco
wego, to bardzo łatwo jest wyznaczyć długość geografkzną 
miejsca obserwacji. Wystarczy tylko zaobserwować, o której 
godzinie jakaś gwiazda przecina płaszczyznę południka miejsca 
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obserwacji, a następnie, o której godzinie przecina ona pła
szczyznę południka Greenwich (zerowego). Różnica tych mo
mentów da nam różnicę długości geograficznych. Oczywiście 
nie trzeba jeździć w tym celu aż do Greenwich, momenty bo
wiem przejścia jaśniejszych gwiazd przez południk Greenwich 
znaleźć można w kalendarzach i rocznikach astronomicznych. 

Mając więc chronometr dokładnie wyregulowany Z9. po
mocą radiowych sygnałów czasu z łatwością można wyznaczać 
długość geograficzną m;ejsca obserwacji. 

Opisane trzy metody należą do najprostszych, zapewniają 
jednak dokładność wystarczającą dla większości technicznych 
prac pomiarowych. Dla przeprowadzenia pomiarów potrzebny 
jest tylko teodolit i chronometr. Na punktach Laplace'a sto
suje się oczywiście metody bez porównania dokładniejsze, ale 
są też one o wiele batdziej skarnpUlkowane i pracochłonne 
i wymagają niezwykle precyzyjnych instrumentów. 

MAŁE PLANETARIUM ZEISSOWSKIE *) 

Astronomia jest równocześnie najstarszą i jedną z najnowocześniej
szych nauk. O ile człuwiek zamierzchłej przeszłości był pod urokiem 
różnorakich zjawisk gwiazdzistego nieba, które uważał za działanie 

nadludzkich mocy, to człowiek naszych czasów jest niemniej oczaro
wany, kiedy słyszy o ogromnych rozmiarach Wszechświata, w którym 
istniejące cechy fizyczne przekraczają każdą ziemską miarę. Początek 

kosmicznego wieku, rozpoczęty przez lot pierwszych sztucznych sate
litów Ziemi, skierował oczy wielu ludzi w stronę gwiazd. Wielu ludzi 
musiało przyznać przy tej sposobności, że zjawiska na niebie nie były 
im w takim stopniu znane, aby orientować się na niebie, kiedy zamie
rzali obEerwować ten czy tamten sztuczny księżyc. Zdobycze cywili
zacji spowodowały, że nowoczesnemu człowiekowi gwiazdy i inne ciała 
niebieskie prawie nigdy nie wpadają w oczy wobec obecności oświe

tlenia uliczn go i reklam neonowych. Jego wiedza o niebie gwiaździ
stym jest poza tym niedostateczna dlatego, że astronomia prawie nigdzie 
na świecie nie wchodzi do obowiązującego programu szkolnego w szko
łach ogólnokształcących **). Dalszą przeszkodą jest niepogoda, która 
już niejednokrotnie pokrzyżowała plany zawodowemu astronomowi, 
pokrywając zasłoną chmur gwiaździste niebo. 

Potrzeba przywrócenia nowoczesnemu człowiekowi "utraconego nie
ba··, była przyczyną skonstruowania w Zakładach Zeissowskich w Je
nie (obecnie Niemiecka Republika Demokratyczna) wspaniałego astro-

*) Tekst nadesłany przez Ambasadę N. R. D. 
**l U nas astronomia jest obowiązkowym przedmiotem w XI klasie 

szkól ogólnokształcących. (Uwaga tłumacza). 
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nomicznego urządzenia naukowego, znanego odtąd i słynnego na cały 

świat pod nazwą Planetarium Zeissowskiego. Urządzenie to spełnia 

wielorakie zadania, które muszą w rozmaity sposób współdziałać ze 
sobą, aby z jednej strony pouczającemu odtworzyć widok nieba, z dru
giej zaś umożliwić mu objaśnianie zjawisk na niebie. Minimalne wy
maganie, jakie musi się stawić temu sztucznemu niebu , jest to, a by 
wszystkie gwiazdy znajdowały się na niebie na właściwym miejscu i aby 
posiadały również właściwy danej gwieździe stopień jasno.ś ci. Musi się 

więc odtworzyć ok. 6 000 gwiazd, z których najsłabsze różnią się od 
najjaśniejszej 500-krotnie w natężeniu jasności. W ten sposób zapo
znajemy się z gwiazdozbiorami, które rzucają się nam w oczy jako 
wyróżniające się układy gwiazd. Poza tym musi urządzenie to umożliJ 
wiać przedstawienie zmian nieba gwiaździstego w ciągu nocy oraz roku . 
Wschód i zachód gwiazd, zmiany gwiazdozbiorów wraz z nadejściem 

pór roku należą do najbardziej zasadniczych zjawisk niebieskich . Inst ru
ment ten powinien również umożliwiać przedstawienie szeroko zna
nego zjawiska, że z różnych miejsc na Ziemi odsłania się nam inny 
widok nieba. W ten sposób można nie tylko pokazać, że widok gwiaź
dzistego nieba ulega zmianom ,lecz również przedstawiać, jakie osobli
wości można zauważyć z różnych punktów kuli ziemskiej, np. z bie
guna północnego i południowego. na równiku itp. Znaczenie kół pod
biegunowy h staje się dla każdego zrozumiałe, gdy naszemu sztucz
nemu niebu dodamy również sztuczne Słońce. Poza tym na szczęście 

możliwości dydaktyczne przekraczają dane nam przez przyrodę, gdyż 
mamy możność śledzić położenie Słońca wśród gwiazd na niebie, co 
na Ziemi bardzo rzadko nam się udaje, rozproszone bowiem w atmo
sferze ziemskiej światło słoneczne przygasza światło gwiazd. W ten 
sposób możemy znacznie rozszerzyć nasze wiadomo3ci. Księżyc jest 
interesujący i tajemniczy zarazem z powodu ciągłych zmian swoich 
faz i swojego ruchu pomiędzy gwiazdami. Górują nad nim jedynie pla
nety - wprawdzie tylko w Planetarium - gdyż dzięki znacznie skró
conemu czasowi obiegu jest możliwe przedstawić jasno i poglądowo, 

jak nigdzie dotąd, osobliwy ich ruch wokół Słońca a przede wszyst
kim ich ruch pozorny z charakterystycznymi pętlami. To, na co w przy
rodzie trzeba długich tygodni obserwacji, można w Planetarium zade
monstrować w okamgnieniu. Jeszcze trudniejsza jest obserwacja zja
wiska niebieskiego, które jest znane już od 2 000 lat. Tak zwane zja
wisko precesji jest powodem, że oś ziemska nie zachowuje stałego kie
runku w przestrzeni, lecz zatacza się w ciągu tysiącleci podobnie jak 
bąk. Wynikiem precesji jest to, że Gwiazda Polarna, znajdująca sdę 

obecnie bardzo blisko północnego bieguna niebieskiego, w przyszłości 

nie będzie zajmować takiego miejsca; orientacja W(.dług Gwiazdy Po
larnej stanie się utrudniona. To wszystko można przedstawić za pe
mocą Planetarium w sposób bardzo poglądowy. 



URANIA 139 

Ważne znaczenie gwiazd dla orientacji na Ziemi, zostało właściwie 

ocenione od wielu wieków przez żeglarzy i podróżników a w nowszych 
czasach przez służbę komunikacji lotniczej. Bez tych drogowskazów, 
choćby na skutek zakrycia przez wieczną zasłonę z chmur, byłoby dziś 
życie na Ziemi prawdopodobnie bardzo utrudnione. W Planetarium 
możemy się nauczyć w sposób przekonywujący, jak orientować się za 
pomocą gwiazd również w innych szerokościach geograficznych. Nie
jedna podróż dookoła świata rozpoczynała się właśnie w Planetarium 
od studiowania nieba gwiaździstego , jakie rozpościera się nad obsza
rami przyszłej podróży. Aby się na niebie orientować, założono na nim 
siatkę współrzędnych, przy czym biegunom i równikowi Ziemi odpo
wiadają bieguny niebieskie i równik niebieski. Mierząc wysokość h 
i azymut A znanej gwiazdy, w pewnym konkretnym momencie, można 
między innymi za pomocą tzw. trójkąta paralaktycznego obliczyć wy
sokość bieguna niebieskiego nad horyzontem, co równa się obliczeniu 
sr:erokości geograficznej. Trójkąt paralaktyczny, którego wierzchołki 

stanowią biegun P, zenit Z i ciało niebieskie S, można w Planetarium 
umieścić na sztucznym niebie, przy zachowaniu właściwych kątów. 

Z łatwością rozpozna przyszły żeglarz związki pomiędzy poszczegól
nymi elementami trójkąta paralaktycznego, gdyż również dają się przed
stawić zmiany trójkąta paralaktycznego, wywołane upływem czasu. 

Widać z powyższego, że Planetarium umożliwia różnym warstwom 
ludności nabywanie i pogłębianie wiadomości z dziedziny astronomii 
w sposób wszechstronny, poglądowy i łaiwo zrozumiały . W ciągu 

ostatnich dziesięcioleci udawało się to w dużym _stopniu. świadczą 

o tym miliony widzów, którzy celem rozszerzenia swojej wiedzy co
rocznie korzystają z Planetariów Zeissowskich, rozsianych na całym 

świecie. Zakłady Zeissa w Jenie zbudowały dotychczas 34 duże Pla
netaria Zeissowskie, które w wielu znanych miastach, jak Rzym, Paryż , 

Moskwa, Nowy Jork, Bruksela umożliwiają odtworzenie sztucznego 
nieba. 

Ponieważ wzniesienie dużego Planetarium wymaga niemałego na
kładu kosztów na budynki i urządzenia porno nicze, Zakłady Zeissa 
w Jenie zaprojektowały i zrealizowały mniejszy model Planetarium, 
który przeznaczony jest przede wszystkim dla tych miast, które nie 
mogą liczyć na więcej aniżeli 100 000 zwiedzających w ciągu jednego 
roku. Podobnie jak budowa dużego teatru względnie dużej opery opła 

calna jest jedynie dla dużego koła odwiedzających, nadaje się w tym 
wypadku również raczej duże Planetarium Zeissowskie. Małe Planeta
rium Zeissowskie można porównać z małym teatrem kameralnym , 
który dla małego grona odwiedzających wystawia wiecznie nowe wi
dowisko nieba . "Duży teatr" i "teatr kameralny·' uzupełniają się wza
jemnie. 



140 URANIA 

Mówiliśmy dotąd jedynie o tym, co Planetarium może i powinno 
świadczyć. Z pewnością jeszcze większe znaczenie ma odpowiedź na 
pytanie: Jak będzie to zrealizowane. Na przykładzie małego Planeta
rium Zeissowskiego zapoznajemy siG z funkcjami urządzenia: Nasze 
niebo stanO\.d półkulista, gładka biała kopuła o średnicy 6 lub 8 me
trów, w środku której znajduje siG aparat demonstracyjny. 40 względ
nie 80 widzów znajduje tu wygodne miejsce. Urządzenie to jest kom
binacją 40 rrojektorów optycznych, które połączone ze sobą za pośred
nictwem odpowiednich kół zębatych i silników elektrycznych umożli
wiają odtworz~nie sztucznego nieba z jego gwiazdami, Słońcem, Księ
życem oraz planetami. Niebo np. będzie odtworzone za pomocą 31 pro
jektorów, które wyposażone w precyzyjną optykę, odtwarzają w natu
ralny sposób ok. 6 000 gwiazd. Rzutniki dla odtwarzania gwiazd umie
szczone są w małym kulistym korpusie, którego obrót dookoła osi wy
wołuje obrót nieba, podobny do tego, jaki istnieje w naturze. W prze
ciwieństwie do kina, ruch obrazu wywołany jest obrotem projektorów. 
Plyty diapozytowe, na których od t worzone jest niebo gwiaździste, s ta
nowią same w sobiE: małe arcydzieła, gdyż każda gwiazda jest nakłuta 
odpowiednio do swojej jasności i położenia na cienkiej miedzianej .folii; 
podjąć siG wykonania tego zadania może tylko niewielu fachowców. 
Słońce, Księżyc oraz planety mają osobne projektory, które można na- . 
stawić odpowiednio do położenia wymienionych ciał niebieskich. Pro
jektor dla Księżyca umożliwia odtworzenie faz księżycowych. Kulisty 
korpus, zawierający projektory, służące do odtwarzania gwiaździstego 

nieba oraz projektory do odtworzenia planet, obracają się, poruszane 
za pomocą silnika elektrycznego, z szybkością, która daje się regulo
wać w granicach od 1,5 do 4 minut na jeden obrót sfery niebieskiej 
naokoło osi świata. Odtwarza się tym samym pozorny dziennny ruch 
nieba, wschód i zachód gwiazd. Chcąc zapoznać się z niebem, jakie roz
pościera się na innych szerokościach geograficznych, możemy za po
mocą ręcznej korby tak zmieniać położenia projektorów, że w oka
mgnieniu możemy zmieniać niebo nad obszarami polarnymi na niebo 
w okolicy równika. Również działanie ruchu precesji możemy za po
mocą ręcznej korby zademonstrować i w ten sposób odtworzyć przed 
sobą widok nieba minionych oraz przyszłych tysiącleci. Matematyczno
astronomiczne linie pomocnicze, które przy nauce nawigacji są tak 
cenne, dają się również odtworzyć za pomocą odpowiednich projekto
rów, z których projektory dla odtwarzania kół wertykalnych i godzin
nych są ruchome, co jest konieczne dla przedstawienia trójkąta para
laktycznego. Poszczególne linie są dla odróżnienia kolorowe i ułatwiają 
tym samym znacznie korzystanie z instrumentu. Wszystkie projektory, 
jak również obrót dzienny, mG>żna włączać i regulować za pośrednic
twem małej tablicy rozdzielczej, znajdującej się przy instrumencie. 
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fty'l. J. l - ~rewniana podstawa. 2 - NMka od strony południowej. 3 - Pierścień 
ślizgowy. 4 - Projektor koła południkow~.:go. 5 - Korba ręczna dla zmiany wyso
kości bieguna niebieskiego. 6- Skala wysokości bieguna niebieskiego. 7 - Silnik 
dla ruchu dziennego. 8 - Rzutnik równika niebi"'skiego. 9 - Trzon aparatury. 
10 - Odgałęzienia przewodów elektrycznych. 11 - Rzutnik koła godzinnego. 12 -
Otwór do ollwicnia - Napęd osi ekliptycznej (precesja). 1:1 - ProjEktc.ry dla 
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Słońca, Księżyca i planet. 14 - K:>rpus rzutników nieba gwiaździstego. 15 -
Rzutnik Drogi Mlecznej. 16 - Projektor ekliptyki. 17 - Mechaniczne przysłony 
projektorów gwiazd stałych. 18 - Uchwyt dla projektorów dodatkowych. 19 -
Przeciwwaga. 20 - Oświetlenie kopuły. 21 - Projektor dla kątów trójkąta para
laktycznego. 22 - Rama. 23 - Skrzynka tablicy rozdzielczej. 24 - Wyłączniki. 
25 - Bezpieczniki sieci i motoru. 26 - Opornik (Wtyczka dla rzutnika - strzałki). 
27 - Projektor kola południkowego (na zachodnim słupku). 28 - Pierścień dla 
rzutnika kola południkowego. 29 - Nóżka od strony północnej. 30 - Bezpieczniki 

dla transformatora. I-I Oś świata. II-II Oś ekliptyki. 

Można również regulować jasność gwiazd, celem wykazania na przy
kład, że w czasie pełni Księżyca widać mniej gwiazd. 

Reasumując, małe Planetarium Zeissowskie daje z jednej strony 
dzięki naturalnemu widokowi nieba zadowolenie estetyczne, z drugiej 
zaś strony przez swoje dodatkowe urządzenia - znakomite uzupełnie
nie astronomicznego wykładu dla celów nawigacji. Z powodu niskich 
kosztów zakupu i eksploatacji, można je polecić nie tylko dla szkół 

wyższych, szkól morskich i szkół lotniczych, lecz przede wszystkim 
jako uzupełnienie dla ludowych obserwatoriów astronomicznych oraz 
towarzystw miłośników astronomii. Małe planetaria Zeissowskie 
w Niemczech, Polsce, Z. S. ,R. R., Czechosłowacji, Indiach, Chinach, 
Egipcie oraz Japonii, odwiedzane przez liczne rzesze widzów, są dowo
dem, że Planetarium jest i będzie miejscem ulubionym i atrakcyjnym. 

(Z niemieckiego przetłumaczył Jan Kasza). 

KRONIKA 

Nowe nazwy na odwrotnej stronie Księżyca 

Jak podaje ,.Prawd.a" z dnia 18. III. · 1960, Komisja powołana przez 
Akademi Nauk ZSRR postanowiła nadać nazwy kilkunastu nowym 
kraterom rozróżnionym na odwrotnej półkuli Księżyca w wyniku dal
szej analizy zdjęć wykonanych z pokładu "Łunnika" III. Poniżej za
mieszczamy schematyczną mapkę odwrotnej strony Księżyca z zazna
czeniem mórz i kraterów nazwanych już poprzednio oraz tych, które 
otrzymały nowe nazwy. Literami oznaczone są "morza": A - Morze 
Humboldta, B - Morze Kryzysów, C - Morze Graniczne, D - Morze 
Smytha, E - Morze Obfitości, F - Morze Południowe, G - Morze 
Marzenia, H -- Morze Moskiewskie. Literą K oznaczone jest pasmo 
Gór Radzieckich. 

A oto oznaczenia kraterów: l - Jol i o t- Curie, 2 - M a x w e 11, 
3 - Łom o n o s o w, 4 - E d i s o n, 5 - G i o r d a n o B r u n o, 6 -
P o p o w, 7 - H er t z, 8 - Ł o b a c z e w ski, 9 - Kur c z a t o w, 
10- Cu Czun-czy, 11- Mendelejew, 12- Ciołkowski, 
13 - V er n e, 14 - P a s t e u r, 15 - Curie - S kłodo w ska. 

Położenie niektórych wymienionych kraterów musiało zostać usta
lone w wyniku analizy jakichś dalszych zdjęć, bowiem na zdjęciach 
dotychczas opublikowanych szczegółów tych nie widać. Czytelnicy mogą 
porównać zamieszczoną marpkę ze zdjęciem na okładce nr 12 .,Uranii" 
z ub. r. i z podaną w tym numerze mapkę. Zadnych szczegółów o roz
miarach kraterów nie podano. 

Ludzie, których nazwiska znalazły się na powierzchni drugiej strony 
Księżyca są znani całemu <>światu. Może tylko stosunkowo najmniej 
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znane jest nazwisko Cu Czun-czy, chińskiego astronoma i matematyka, 
żyjącego w V wieku. Znalazł się na Księżycu autor niezapomnianych 
powieści fantastycznych, Juliusz Verne, jest też pierwsza Polka, Maria 
Curie-Skłodowska. Warto jeszcze zwrócić uwagę, że nowe kratery noszą 
nazwiska uczonych różnych specjalności. Odwrotna półkula Księżyca 
staje się więc Panteonem całej wiedzy ludzkiej, podczas gdy dotychczas 
"nasza'" półkula była Panteonem głównie astronomii. 

A. Wróblewski 

Nowe m eteoryty*) 

Meteoryt A s u a n (Egipt). żelazny. Znalezisko z r. 1955. Masa 12 kg. 
Meteoryt P r i b r a m (nazwany pierwotnie L u h y) - patrz "Urania" 

nr 2, 1960 r., str. 49). Deszcz meteorytów kamiennych, który spadł 
7 kwietnia 1959 r. w Czechosłowacji. Zebrano 17 indywidualnych oka-
zów ogólnej masy 9,83 kg. • 

*) Dane te stanowią dalszy ciąg wiadomości ogłoszonych w Uranii, 
nr 12, 1959 r., str. 423. 
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Rys. 1. Odłamki meteorytu Pribram (Luhy) w mle)scu odnalezienia. 
Biały liniał u góry ma długość 30 cm (wg Rise Hvezd). 

Meteoryt E l g a (ZSRR). Żelazny. Znaleziony 28 sierpnia 1959 r. 
Masa 28,8 kg. 

Meteoryt H a m l e t (USA). Szary chondryt. Spadł 13 października 
1959 r. w stanie Indiana o godz. 21.05. Na dach dorńu spadł okaz 2,045 kg 
i odbił przy tym część rynny. Zos4lł znaleziony na podwórzu w pół go
dziny po spadku. Fakt ten zdaje się potwierdzać wyrażony niedawno 
przeze mnie pogląd, że liczba spadków meteorytów na ludzi, zwierzęta 
i budynki będzie wzrastać w miarę zagęszczania się siedzib ludzkich 
(patrz "Urania" nr l, 1960 r., str. 2). 

Meteoryt Ar o o s (ZSRR). Deszcz meteorytów żelaznych. Spadł 24 li
stopada 1959 r . Znaleziono 5 okazów ogólnej masy 150,29 kg. 

J. Pokrzyu:nicki 

Definitywne oznaczenie komet z r. 1956 

Komety zaraz po odkryciu oznacza się tymczasowo symbolem, w któ
rym figuruje rok odkrycia oraz kolejność odkrycia wskazana przez 
początkowe małe litery alfabetu łacińskiego. Gdy obserwacje zostaną 
zakończone, oblicza się tzw. definitywne orbity tych komet i szere
guje się je na nowo według kolejności przejścia przez perihelium w da
nym roku. Wtedy dopiero kometa otrzymuje ostateczne o-znaczenie, na 
które składa się: J"Ok przejścia przez perihelium i cyfra rzymska wska
zująca chronologie; tego przejścia. Oczywi';cie nim takie orbity zostaną 
obliczone upływa zazwyczaj kilka lat i dlatego dopiero teraz podajemy 
w zestawieniu tabelarycznym powiązanie nazw komet prowizorycznych 
i definitywnych z r. 1956: 
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Oznaczenie 
Data przejścia 

Oznaczenie przez perihelium N a z w a 
definitywne (czas uniwersalny) tymczasowe 

----

1956 I I 27,0 Haro-Chavira 1954k 

1956 H IV 6,2 P /Ashbrook-Jackson 1!:.55c 

1956 III IV 13,6 Mrkos 1956b 

1956 IV VI 21,2 P 10lbers 1956a 

1956 V VII 26,6 F /Johnson 1956f 

1956 vr X 25,2 P /Crommelin 1956g 

Przez P oznaczyliśmy komety periodyczne. Widzimy, że w tym n·)
wym ujęciu następuje ca łkowite przegrupowanie kolejności komet. 
(CyTkularz Międz. Unii AstT. Nr 1702) 

J. Gaciomsk i 

Jeszcze o wybuchu w kraterze Alfons 

Księżycowy krater Alfons przyciągnął uwagę astronomów w końcu 
1958 r., kiedy to N. A. Kozyrew o w i udało się niewątpliwie stwier
dzić obfite wydzielanie się gazów w okolicy centralnej górki krateru, 
Jedynym śladem wybuchu, jaki nastąpił w nocy z 3 na 4 listopada 
1958 r. było pojawienie się nowej czerwonej plamy na poludniowo
wschodnim stoku górki centralnej (patrz Urania, 1959 r., nr 6, str. 222). 

Publications ot the Astronamical Society ot the Pacitic (June 1959, 
str. 233) zawierają bardzo interesujący artykuł dwóch amerykańskich 
obserwatorów z San Diego (Kalifornia). H. F. P o p p e n d i e k 
i W. H. B o n d, z zawodu fizycy, zajmowali się od dawna amator
skimi obserwacjami Księżyca. Otóż w czasie obserwacji w dniu 19 XI 
1958 r. o 41:1 cz. uniwersalnego autorzy spostrzegli ze zdumieniem nie
zwykły utwór we wnętrzu Alfonsa. Srodkowa część dna krateru była 
prze>lonięta jasnym, szarawym obłokiem. Obłok mial kształłt dość nie
regularny, rozmiary jego wynosiły około 35 km (patrz rysunek na 2 str. 
okładki, u dołu z lewej). Autorzy obserwowali oblak przez około 25 mi
nut nie spostrzegając żadnej zmiany jego wielkości czy kształtu. W na
stępnych dniach krater wyglądał już normalnie ( rys. na 2 str. okładki, 
u dołu z prawej). Do obserwacji używany był reflektor o średnicy 15 cm, 
powiększeniu 370 x. 

Dopiero 12 grudnia autorzy przeczytali sprawozdanie o obserwacji 
Kozyrewa i doszli do wniosku, że być może ich obserwacja odnosi się 
do jeszcze jzdnego wybuchu w Alfonsie. Trudno bowiem byłoby przx
puszczać, że obłok tych rozmiarów mógłby powsiać wskutek upadku na 
powierzchnię Księżyca wielkiego meteorytu. 

Relacja ta byłaby ogromnie interesująca ale ... w tym samym czasie 
obserwował Alfonsa również W. H. H a a s, znany obserwator, prezes • 
Towarzystwa Obserwatorów Księżyca i Planet. Haas umieszcza swój ko
mentarz bezpośrednio po artykule Poppendieka i Banda. Otóż 19 XI 
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1958 r. obserwował on krater Alfons w godzinach od 3.20 do 5.20 cz . uni
wersalnego i nie zauważył we wnętrzu krateru żadnego nadzwyczajnego 
szczegółu . Jak sam pisze, nie odchodził od lunety na dłużej niż 20 do 
25 minut, a więc mało prawdopodobne, aby tak znaczny obłok mógł się 
pojawić i zniknąć podczas przerwy w obserwacjach. Haas obserwował 
przez reflektor o średnicy 3"2 cm, przy powiększeniu 303 x. Obserwacie 
swe opisywał w Sky an.d Te!escope jeszcze przed ukazaniem się arty
kułu PQppendieka i Bonda. Mamy więc dwie sprzeczne relacje i trudno 
w tej sprawi·e wydać jakiś sąd. 

W każdym razie wydaje się, że wybuchy gazów w okolicy centralnej 
górki Alfonsa zdarzają się dość często. Kilkakrotnie już obserwatorzy 
donosili o zamgleniach obserwowanych w tej okolicy. Według niepo
twierdzonych jeszcze wiadomości prasowych Kozyrew obserwował po
nownie wybuch w Alfonsie w dniu 23 X 1959 r. 

A. Wróblewski 

O jednym aspekcie zderzeń galaktyk 

Najczęściej rozpatrywanym przykładem występowania reakcji jądro
wych we Wszechświecie są wnętrza gwiazd, w których reakcje t akie mogą 
zachodzić dzięki wysokim temperaturom 1 gęstościom . Inny interesujący 
wypadek stanowi spotkanie dwu galaktyk o względnej prędkości rzędu 
1000 km/sek; zachodzące przy tak znacznych prędkościach zderzenia ato
mów:, jonów i elektronów prowadzą również do występowania reakcji 
jądrowych . Najbardziej prawdopodobnymi są przy tym reakcje proto
nów z jądrami lekkich pierwiastów (węgiel, azot) . Ilość reakcji, a zatem 
wytwarzanej przy tym energii, zależy od gęstości materii międzygwiaz
dowej zderzających się galaktyk. We wczesnych stadiach zderzenia, ze 
względu na wysoki stopień ro2rzedz,enia tej materii, reakcje jądrowe 
nie będą więc odgrywać znacznej roli. W bardziej zaawansowanych sta
diach ,gdy proces zderzenia doprowadzi do zgęszczenia i ogrzania gazu 
na granicy dwu spotykających się ośrodków, ilość reakcji zaczyna gwał
townie wzrastać. Według obliczeń S. M. M i l for d a ilość wytwarzą
nej przy tym energii, emitowanej głównie w postaci promieniowania, 
powinna być już tak znaczna, że przy użyciu współczesnych przyrządów 
fizycznych realnym s>taje się rpomiar trukiego promieniowania, dochodzą
cego do nas od zderzających się galaktyk. Będzie to oczywiście możliwe 
dopiero po zbudiYWaniu pierwszego laboratorium kosmicznego poza gra
nicami atmosfery Ziemi. Przedmiotem obserwacji będą wtedy zapewne 
znane już przykłady zderzeń, jak też liczne gromady galaktyk, w których 
prawdopodobieństwo zderzenia jest szczególnie duże. 

(Wg Astrophysical JoU?·na!, 130, 465. 1959 r.) J. Smak 

PORADNIK OBSERWATORA 

Gwiazdy zmienne R i XY Lyr 

W miesiącu kwietniu, na wschodzie, podnosi się z nad horyzontu 
gwiazdozbiór Lutni. W gwiazdozbiorze tym znajduje się dwie jasne 
i bardzo ciekawe gwiazdy zmienne - R Lyr i XY Lyr. Już z podanej 
mapki można się zorientować, że do obserwacji tych gwiazd wystarczy 
w zupełności lornetka, a gwiazdę R Lutni można nawet cbserwować 
gcłym okiem. 
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Zajrzyjmy na chwilę do Ogólnego Katalogu Gwiazd Zmiennych 
(wydanie 1958 rok), aby zasięgnąć bliższych informacji o tych gwiaz
dach. 

l. R Lyr jest gwiazdą półregularną (typ zmienności SR - tzn. semi
re gu.Lar), późnego typu widmowego gM6. Zakres zmian: 4'1'0- 5'1'0. A oto 
e lementy zmian blasku R Lyr: 

~ o 

2.436300 400 soo 
Max = J . D. 2430915 + 46<:IO :E. 

Okres zmian tu podany (46 dni) dobrze zgadza się z okresem wy
znaczonym na podstawie obserwacji tej gwiazdy z lat 1953-1957, wy
konanych przez obserwatorów Sekcji Gwiazd Zmiennych PTMA (patrz 
notatka w .,Uranii", 1959, luty, str. 68); z obserwacji polskich otrzymano 
bowiem okres 47 dni. Na załączonym rysunku podany jest przykładowo 
w ykres zmian blasku R Lyr, sporządzony na podstawie obserwacji ni-
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żej podpisanego, dokonanych w 1958 roku: Na ogół wahania blasku 
R Lyr są niewielkie. Tylko czasami ·amplituda sięga 0.4 lub 0.5 wiel
kości gwiazdowej. 

Obserwacje tej gwiazdy są bardzo pożądane z tego względu, że 
blask średni wykazuje niewątpliwie zmiany, jak dotychczas nieregu
larne, ale rrzecież definitywnie sądzić o regularnościach takich zmian 
można tylko w oparciu o bardzo długie ciagi obserwacyjne, obejmu
j'-lce kilkanaście a nawet kilkadziesiąt lat obserwacji. 

2. XY Lyr - to gwiazda nieregularna (typ I - irregular). Typ 
widmowy M4. Zakres zmian wynosi od 7Tfl3 do 7Tfl8 w wielkościach 
gwiazdowych fotograficznych, a ponieważ wskaźnik barwy dla gwiazd 
czerwonych wynosi około + 11'J18, przeto wizualnie gwiazda ta jest dużo 
jaśniejsza. Zmiany blasku XY Lyr są powolne. 

3. Oprócz wyżej opisanych gwiazd zmiennych, na mapce zazna
czono również gwiazdę b2 Lyr, której wahania dochodzą prawdopodobnie 
nawet do czterech dziesiątych wielkości gwiazdowej, jednakże jej typ 
zmien.10ści nie został jeszcze określony. Gwiazdę tę można obserwować 
przy użyciu gwiazd porównawczych przeznaczonych dla R Lutni. Aby 
jednak obserwacje były pewniejsze, lepiej zastosować tu lornetkę. 

Położenie na niebie gwiazd R Lyr, XY Lyr i b" Lyr jest dość korzy-:. 
stne, bo można obserwować je w przeciągu dziewięciu miesięcy - od 
kwietnia do grudnia. 

Gwiazdy tu omówione nie są wybrane przypadkowo; przec1ez: 
w gwiazdozbiorze Lutni są też. inne nie mniej ciekawe gwiazdy zaćmie
niowe i cefeidy. ale może warto przypomnieć, iż program prac Sekcji 
Gwiazd Zmiennych PTMA polega, od 1957 roku, wyłącznie na syste
matycznym badaniu półregularnych i :1ieregularnych gwiazd zmien
nych. 

Andrzej Biskupski 

OBSERWACJE 

Obserwacje kraterów księżycowych: Eratostencs, Posidcnius i Eudoxus 

ERATOSTENES 

i 
S.R.B. 

Zachę2ony badaniami krateru 
Erato.stenesJ wykonanymi przez 
P i ck er i n g a (Urania, Nr 9, 
1[.59), w dniu 11 wrz.eśnia 1959 r. 
obserwowałem krater Eratoste
nes. Rysunek krateru wykonałem 
o 211;12 (czas uniwersalny), wiek 
Księżyca wynosił wtedy około 
8,8 dni. Obserwacji dokonałem 
małym refraktorem własnej kon
strukcji z obiektywem achroma
tycznym, bezodblaskowym (D = 
= 60 mm, 54X) . Obserwacje tego 
krateru będę dalej kontynuował. 

W dniach 8 i 9 września 1959 r. 
obserwowałem Księżyc małym 
refraktorem (D = 60 mm, 54X). 
W dniu 8 IX 59 r. o 2{)\15) (czas 

uniwersalny) wykonałem rysunek krateru Posidonius, krater ten ma 
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Postdomus S.R.B 

'tednicę 100 km. Dnia 9. IX. 1959 r. o 201:13 wykonałem rysunek kra
teru Eudoxus, mającego średnicę (dłużs< ą oś) 72 km. 

Stanistaw R. Brzostkiewicz - Dąb owa Górn'cza 

NAJCIEKAWSZE OBIEKTY NASZEGO NIEBA 
Otwarta gromada gwiazd M 67 (NGC ~682) w gwiazdozbiorze Raka 

W punkcie nieba ma
jącym w• półrzędne u · -= 
= 81:1481113 i b ~.· + 12'0', 
leżącym w gwiazdozbio
rze l aka, znajduj~ się 
otwarta gromada gwiazd. 
Dość słaba jasno.3ć cał
kowita wyno3ząca tylko 
około 61111 czyni ją jed
nak obiektem dość stabo 
widocznym przez n:tale 
instrumenty. Gromada 
zajmuje n:1 niebie obszar 
dość mały, gdyż kątowe 
jego rozmiary wynoszą 
tylko około 15', czyli 
około 2 razy mniej niż 
kątowa średnica tarczy 
Księżyca. W związku 
z tym daje się ona w ca
lości objąć polem wi
dzenia teleskopu śred
nich rozmiarów. Obser
wowana przez taki tele-

skop gromada widoczna jest jako obiekt bardzo efektowny. 
Odległość gromady od nas wynosi 5900 lat światła (1820 parseków). 

Ilość gwiazd w gromadzie według j~dnych źródeł wynosi tylko 70, we
dług innych nawet 500. 

Okres dobr·ej widoczności gromady w godzinach wieczornych w Pol
sce przypada między grudniem, a czerwcem. Gromada ma numer 6'i' 
w katalogu Messiera, a 2682 według New General Catalogue. Leży nie
daleko słynnej otwartej gromady gwiazd Praesepe widocznej już okiem 
nicuzbrojonym. A. Marks 
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PRZEGLĄD NOWOSCI WYDAWNICZYCH 
l. "Naucznyje problemy iskustwiennych sputników" - praca zbio

rowa pod red. O r ł o w a) str. 526, cena zł 20.55 *). 
Ogromnie ciekawy obszerny zbiór artykułów dotyczących teorii lotów 

rakiet i sztucznych satelitów Ziemi oraz techniki rakietowej. Czytelni
kowi do zrozumienia treści artykułów potrzebne są podstawowe wia
domości z astronomii i fizyki oraz matematyki wyższej( analiza mate
matyczna). 

2. N. N. Syt i n skaj a- "Priroda Łuny" -str. 176, cena zł 4,25 *). 
W książce zestawiono w bardzo popularny sposób podstawowe wiado
mości o Księżycu. Omówiono pozorny ruch Księżyca na sferze niebie
skiej, jego rzeczywisty ruch w przestrzeni międzyplanetarnej oraz na
turę fizyczną Księżyca. 

3. Już wkrótce ukaże się "Maly Kalendarz Astronomiczny" opraco
wany przez A. M ark s a. Kalendarz składać się będzie z części stałej 
i zmiennej. Część stała będzie obejmować rozmaite dane liczbowe, po
mocnicze tabe1e, a także wskazówki dla Miłośników Astronomii zaj
mujących się prowadzeniem prostych obserwacji astronomicznych mo
gących mieć pewne znaczenie naukowe. Część zmienna - wydawana 
co roku - zawierać będzie efemerydy Słońca, Księżyca i planet oraz 
efemerydy jaśniejszych gwiazd zmiennych (Cefeid i zmiennych zaćmig-
niowych) . Maria Pa'ń.ków 

PRZEWODNIK PO KSIĘ2YCU 
R ozpadliny H yginusa 

C. J. H y g i n u s to 
astronom hiszpański, Ż.Y.
jący w I w . p. n. e. Na
zwany na jego cześć 
krater w pobliżu Mare 
Vaporum jest nie.wielki 
(6,5 km ~rednicy) i nie 
przyciągał by powszech
nego zainteresowania, 
gdyby nie przebiegająca 
przezeń wielka rozpa
dlina skorupy księżyco
wej. Szcz::!lina Hyginusa 
jest dobrze widoczna na
wet przez niewielką lu
netę, ma bowiem długo:§ć 
około 150 km i szero
kość miejscami do kil
ku kilometrów . . Krater 
Hyginus położony jest 
mnie j więcej w połowie 
długości rozpadliny, w 
miejscu, gdzie zmienia 
ona gwałtowniP. kieru
nek o blisko 45•. Obser
wacje przez dużą lune~ę 
ukazują br>gatą struk
turę brzegów ro-zpadli
ny. Można to spostrzec 
na zdjęciu (2 str. o -

Triesneckera 



URANIA 151 

kładki) wykonanym w Obserwatorium na ·Pic du Midi a jeszcze lepiej -
na załączonej mapie okolic Hyginusa, wykonanej przez niemieckiego 
selenografa P. F a u t h a, który niezwykle dokładnie badał między 
innymi ten właśnie wycinek powierzchni Księżyca. (Najmniejsze kra
terki zaznaczone na mapce mają około pół kilometra średnicy). 

Widać wyrażnie, że rozpadlina Hyginusa nie jest po prostu jakimś 
pęknięciem, szczeliną w skorupie Księżyca, ale łańcuchem nakładają
cych się na siebie kraterków. Fachadzenie szczeliny jest więc niewąt
pliwie wulkaniczne. 

Nieco bardziej na południe, w okolicy krateru Triesnecker znajduie 
się niezwykle bogato rozczłonkowany układ rozpadlin. Niestety do ich 
dostrzeżenia potrzeba już większej lunety. Kilka najważniejszych roz
padlin możemy wyróżnić na fotografii (2 str. okładki, u góry); obser
wacje wizualne pozwalają dostrzec ich znacznie więcej. Rozpadliny 
Triesneckera mają brzegi dość równe i bardziej wyglądają na pęknię
cia gruntu księżycowego. Głębokość rozpadlin Hyginusa i Triesnechra 
nie jest dokładnie znana, ale może być dość znaczna. 

A. WróbLewski 

TO I OWO 

Drugą kometę roku bieżącego (1960 b) odkrył W i l d w dniu 5. IV. 
Kometa w postaci rozmytej mgiełki 15 wielkości gwiazdowej znajdo
wała się w gwiazdozbiorze Lwa w punkcie o współrzędnych (1960,0): 
a = IOI;l34rr>4, a = + 11 °55'. 

W dniach 7 i 12 kwietnia 1959 r. grupie uczonych amerykańskich 
z Uniwersytetu Stanford, pod kierunkiem V o n R. E s h l e m a n a i P. 
B. G a l l a g h er a, udało się po raz pierwszy zaobserwować odbicie 
od Słońca wysłanych z Ziemi sygnałów radarowych (częstotliwość 
25,6 Mhz). Sygnały przebiegły drogę Ziemia-Słońce i z powrotem 
w około 17 minut, przy czym odbicie nastąpiło nie od widzialnej po
wierzchni Słońca ale od warstw korony położonych około 300 000 km 
nad fotosferą. Dużą trudność sprawiało wyróżnienie echa wysyłanych 
impulsów od tysiące razy silniejszego tła własnego promieniowania 
Słońca. Mimo użycia maszyn elektronowych analiza obserwacji trwała 
kilka miesięcy i wyniki ogłoszono dopiero w lutym br. Tak więc, nie 
licząc meteorów i sztucznych satelitów, Słońce jest trzecim ciałe;n 
układu słonecznego, z którym "nawiązano kontakt" radarowy. Echo 
radarowe od Księżyca zaobserwowano jeszcze w 1946 r. a echo od We
nus w lutym 1958 r. (patrz "Urania", nr 8, 1959 r.). 

l IV z bazy na przylądku Canaveral (USA) został wyrzucony za 
pomocą rakiety "Thor-Able" nowy satelita Ziemi "Tiros I ' '. Nazwa ta 
pochodzi od pierwszych liter słów Television and Infra-Red Obser
vation Satellite (satelita do obserwacji telewizyjnych i w podczerwieni) 
określających zadania satelity. Orbita satelity jest zbliżona do koło
wej (perigeum na wysokości 703 km, apogeum - 755 km). 

Satelita Tiros I otworzył nową epokę w meteorologii. W jego wnę
trzu są umieszczone dwie kamery do wykonywania zdjęć telewizyjnych 
powierzchni Ziemi i powłoki chmur. Obrazy telewizyjne są przekazy
wane na ziemię na komendę. Fotografowanie odoywa się również na 

*) Do nabycia w Księgarniach Radzieckich i w Klubach Międzyna
rodowej Książki i Prasy. 
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sygnał z ziemi. Jedna z kamer może fotografować kwadratowy obszar 
o boku ł 300 km, druga daje powiększone zdjęcie kwadratu o boku 
160 km. Specjalne instrumenty przekazują dane o położeniu satelity, 
jego temperaturz~. pozycji Słońca i brzegu tarczy Ziemi Energii elek
trycznej dostarcza instrumentom pokładowym 9 000 baterii słonecznych. 
Oczekuje się, że po wystrzeleniu jeszcze kilku nastqpców "Tirosa I" 
uda się na podstawie uzyskiwanych wyników wyeliminować niemal 
zup::!łnie nied okładności w prognozach pogody. 

,.Tiros I" jest drugim satelitą (1960~) wystrzelonym w br. Pierwszym 
był ,.Discovercr IX" wyrzucony 4 II. W dniu 13 IV Amerykanie WY,
rzucili satelitę 1960y. Jest to "Transit I" - pierwszy z serii satelitów. 
których sygnały radiowe będą wykorzystywane w nawigacji. Wewnątrz 
SD-kilogramowej kuli umieszczone !'ą nadajniki pracujące na czterech 
C7.Qstotliwo§ciach, zasilane przez baterie słoneczne. 

6 IV nad ranem wszedł w gęste warstwy atmosfery i spłonął Sput
nik III, ziemski sztuczny satelita 1958h. Został on wyrzucony 15 V 1958 r. 
i w ciągu 691 dni istnienia przebył drogę około 450 milionów km. Sa
tc•lita uległ zniszczeniu prawdopodobnie nad Ameryką Południową. 

W pobliżu Jeny (NRD) znajduje się w budowic obse1·watorium astro
nomiczne Niemieckiej Akademii Nauk. Będzie ono wyposażone w telc
skop zwierciadlany o średnicy 200 cm, konstruowany obecnie przez 
zakłady Zeissa Ob<;erwacje spektroskopowe będą wykonywane w ogni
skach coude i Cassegraina. Po założeniu płyty korekcyjnej teleskop 
będzie mógł też pracować jako kamera Schmidta (f/3). 

Na szczycie góry Chikurin, blisko I~amogata (okręg Okayama), około 
800 km na płd. zachód od Tokio, znajduje się w budowie wielkie 
obserwatorium astrofizyczne. Największym teleskopem będzie tu tele
skop zwierciadlany o średnicy 188 cm. którego konstrukcjq rozpoczęła 
w r. 1955 firma angielska Grubb Parsons and Co. Będzie on wyposa
żony w trzy spektrografy dla pracy w ogniskach coude i Cassegraina. 
Drugim instrumentem będzia 88 cm refleklor produkcji japońskiej, 
przeznaczony głównie do fotometrii fotoelektrycznej. Oba teleskopy 
mają być ustawione w połowie br. Miejsce dla Obesrwatorium Astro
fizycznego Okayama wybrano w wyniku kilkuletnich badań klima
tycznych. 

A. Wróblewski 

Z KORESPONDENCJI 

Jeszcze o potomkach Heweliusza 

W związku z notatką w numerze 3-cim Uranii z br., str. 89, o nie
mieckim .,potomku" Jana H e w e l i u s z a komunikuję, iż jest to 
niemożliwe, gdyż Heweliusz nie pozostawił męskiego potomka, a więc 
nie mogą istnieć potomkowie jego tegoż nazwiska ani z .,pierwszej" 
ani .,drugiej" linii, jak to zostało we w'Spomnianej wzmiance zazna
czone. 

Rodzina Rewelków natomiast, nosząca od wieków to nazwisko 
w pierwotnej postaci Hewelke, istnieje w Polsce dotychczas i jej po
tomkowie mogą się wylegitymować w sposób historycznie bez!:W{)rny 
od brata pradziada czy też dziada asbronoma. Są to Polacy, mieszka
jący obecnie w Sopocie pod Gdańskiem, z których niektórzy nawet 
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cierpieli prześladowania ze strony Niemców i ginęli w niemieckich 
obozach koncentracyjnych. Ciekawa więc jest wiadomość o istnieniu 
i niemieckiego przedstawiciela tej gdańskiej polskiej rodziny oraz cie
kawe byłoby stwierdzenie jego rzeczywistego stosunku do polskich 
Rewelków jak i stwierdzenie kiedy ta linia rodziny uległa zniemczeniu. 

Tadeusz Przypkowski 

Kilka uwag w sprawach językowych 

Przeglądając podręcznik dra K. Rud n i ck i e g o pt.: "Astronomia 
dla kl. XI" napotkałem dwa terminy, które, jakkolwiek poprawne 
z punktu widzenia obowiązującej octografii, budzą pewne zastrzeżenia. 
Uwagami na ten temat podzieliłem się z Autorem, który radził mi 
przenieść je na łamy .. Uranii", co czynię niniejszym. 

Pierwszy termin, to afelium. Prz;y ruchu obiegowym ciał po elipsach 
wokół ciała centralnego wyróżniają się dwa punkty: najbliższy i naj
dalszy ciała centralnego. Mówimy np. o punkcie przyziemnym i przy
słonecznym, odziemnym i odsłonecznym, lub z łaciny perigeum i pert
heliurn oraz apogeum i aphelium. Peri - znaczy przy - apo(ap) zna
czy od -. Aczkolwiek w łacinie ph czyta się jak f. tutaj jednak p i f 
należą do różnych części słowa złożonego: ap-helium (od-słoneczny). 
Termin arelium zatraca swą pierwotną budowę i jako nielogicmy pJ
winien ulec zmianie, podobnie, jak to swego czasu było ze schematem. 

Drugim terminem są granuly. Nie mogę tu podjąć próby ścisłego uz:J
sadnienia drnżniącego brzmienia tego słowa, ograniczę się więc do 
kilku uwag: a) stanowi to termin wzięty żywcem z rosyjskiego, b) zja
wisko tworzenia granul nazywamy granulacją, c) w farmacji cz;y techno
logii metali mówi się o granulkach {np. Cola granulata), a nie o gra
nulkach, d) pozwolę sobie na dygresję, że podobne wrażenie robiłyby 
na mnie "cebuły" zamiast: cebule, czy "cebulki" zamiast: cebulki. 

Dobrze byłoby, gdyby w tej sprawie wypowiedzieli się znawcy. 

Wlodz:mierz Jodlawski - Warszawa 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 
Opracował G. S i t ar s k i 

Maj 1960 r. 

W tym miesiącu nad ranem widoczne są jednocześnie trzy jasne pla
nety: na południu, dość nisko nad horyzontem świeci bardzo jasno 
Jowisz (-2 wielk. gw.), na lewo od niego słabszy Saturn, a zupełnie 
nisko na wschodzie możemy odnaleźć Marsa. Planety rozpoznajemy 
łatwo, bo w tej okolicy nieba nie ma jasnych gwiazd i jedynie na 
prawo od Jowisza, nisko nad horyzontem, świeci czerwony Antares 
(+ l wielk. gw.), alfa Niedźwiadka. Wenus jest niewidoczna ze względu 
na bliskie sąsiedztwo Słońca, a Merkurego możemy zobaczyć dopiero 
pod koniec miesiąca, zaraz po zachodzie Słońca. 

Urana odnajdziemy w pierwszych godzinach nocy przez lunetę lub 
lcrnetkę, Neptun widoczny jest prawie całą noc przez lunetę, a Plu~on 
dostępny jest przed pólnocą tylko przez wielkie teleskopy. 

Możemy takż.e obserwować planetoidę nr 4, Westę, której opozycja 
przypada w pierwszych dniach lipca. Warunki obserwacji nie są zbyt 
dogodne (po północy, dość nisko nad horyzontem), ale zaznaczając co 
no~ położenie planetoidy wśród gwiazd wykreślimy część jej pozornej 
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drogi akurat w okresie zakreślania pętli 
przez planetkę, bo w połowie maja zmie
nia ona kierunek swego ruchu z prostego 
na wsteczny. Planetoida jest trochę słab
sza niż 6 wielkości gwiazdowej i obser
wacje możliwe są przez dobrą lornetkę. 

W godzinach widoczności Westy mo
żemy z powodzeniem prowadzić obserwa
cje ciekawszych zjawisk w ruchach księ
życów Jowisza, który świeci w tej samej 
okolicy nieba w Strzelcu. Jowisz (lub Sa
turn) może nam nawet służyć za punkt 
wyjścia dla odszukania Westy w tych 
dniach, kiedy w pobliżu będzie się znaj
dowal Księżyc bliski pełni, przeszkadza
jąc swym blaskiem w obserwacjach. Po
lożenie księżyców Jowisza względem pla
nety możemy odczytać z załączonego wy
kresu, gdzie linie poziome w przecięciu 
z falistymi dają położenie czterech księ
życów galileuszowych (I - Jo, II - Euro
pa, III - Ganimedes, - IV - Kallisto) 
o 21;1 czasu wschodnio-europejskiego każ
dego dnia (tak, jak je widzimy w lunecie 
odwracającej). Podobnie możemy odczy
tać położenie wszystkich księżyców o każ
dej innej godzinie, a także przybliżone 
momenty zaćmień, zakryć lub przejść 
księżyców na tle tarczy Jowisza (dokładne 
momenty podane są na każdy dzień). 
Zwróćmy uwagę, że IV księżyc, Kallisto 
nie ma w tym miesiącu ani zaćmień, ani 
zakryć przez tarczę planety. Nie prze
chodzi także na tle tarczy Jorwis.z'a ( cz.ego 
na rysunku nie można było zaznaczyć), 
a zatem jest stale widoczny. Tłumacz.y się 
t) rozmiarami orbity tego księżyca oraz 
położeniem Jowisza względem Ziemi i 
Słońca w przestrzeni. Z3.ómienia pozosta
łych trzech księżyców przed opozycją Jo
wisza przypadają na zachód od planety, 
a więc z lewej stromy Jowisza w lunecie 
odwracającej. Warto przypo1=1ec, że 
w XVII w. duński a3tronom Roemer na 
p:Jdstawie obserwacji momentów zakryć 
księżyców Jowisza przez tarczę planety 
doszedł do wniosku, iJe światło rozchodzi 
się ze skończoną prędkoś::ią. (Zauważył, 
że zakrycia zachodzą w jednej połowie 
roku wcześniej, w drugiej póżniej, niż to 
vvynikało z dokładny·ch obliczeń). 
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W pien\szych dniach maja powinna być jeszcze dobrze widoczna 
·kometa Burnhama (1959 k), która do połowy miesiąca będzie ciałem 
niezachodzącym, ale jasność jej powinna szybko spadać, gdyż kometa 
oddala się zarówno od Słońca, jak i od Ziemi. 

Hl-8c:i Obserwujemy meteory eta Akwarydy z roju o współrzęd
nych radiantu : rekt. 22c:i30m, dekl. -l o w gwiazdozbiorze Wodnika 
(w pobliżu gwiazdy eta Wodnika). Maksimum przypada 4. V. (po kilku 
meteorów na godzinę). 

3d Nad ranem w pobliżu Saturna z prawej strony (patrząc przez 
lunetę odwracającą) widoczna jest gwiazda 9 wielkości, która w ostat
nie h dniach kwietnia została dwukrotnie zakryta przez pierścienie Sa
turna. 

3/4c:i W drugiej połowie nocy obserwujemy przejście 2 księżyca 
..Jc,wisza i jego cienia po tarczy planety. Cień ukaże się na tarczy Jo
wisza o H12m, a sam księżyc zetknie się z brzegiem tarczy o 21;158m. 
Ciemna plamka cienia zajdzie z tarczy planety o 31:.135m, a księżyc (prak
tycznie niewidoczny na tle tarczy) ukaże się już po wschodzie Słońca. 

5~ Od 41;139m widoczny jest na tarczy Jowisza cień l księżyca, a bli
~ko tarczy księżyce l i 4; księżyce 2 (bliżej) i 3 (dalej) po obydwu stro
nach tarczy są prawie w swych największych odchyleniach. 

6C:I4l:l Wenus w niewidocznym złączeniu z Merkurym. Po północy 
·51M możemy obserwować zaćmienie l księżyca Jowisza. Księżyc znik
nie w cieniu Jowisza o lo5sm, a ukaże się spoza tarczy planety o 4l;!Sm. 
Położenie pozostałych księżyców odczytamy z rysunku. 

6/7~ Obserwujemy serię ciekawych zjawisk w układzie księżyców 
Jowisza. Tuż przed północą widoczny jest na tarczy Jowisza cień l księ

·życa i wszystkie cztery księżyce, ale l księżyc jest bardzo blisko tarczy 
i zetknie się z nią o Ql;l4m. Od tej chwili widoczny jest cień l księżyca 
i trzy księżyce, przy czym 3 księżyc zbliża się do brzegu tarczy pla
nety. O 11;12Qm cień l księżyca znika z tarczy, ale dokładnie za 15 minut 
pojawia się na niej cień 3 księżyca; wreszcie o21;116m pojawia się obok 
tarczy l księżyc. Około 31:1 mamy taki widok: u góry, w połowie tarczy 
..Jowisza cień 3 księżyca, blisko tarczy, po obydwu stronach księżyce 
l i 3, a dalej, również po obu stronach, księżyce 2 i 4. Cień 3 księ
życa zejd2'ie z tarczy o 4.1;126m, a sam księżyc zetknie się z tarczą już 
po wschodzie Słońca. 

7c:il6l;l Uran w kwadraturze ze Słońcem. 
llc:i Nad ranem obserwujemy cztery księżyce Jowisza oraz cień 

'2 księżyca na tarczy planety. Ciemna plamka cienia ukazała się na tar
czy o 31:136m, a sam księżyc jest blisko brzegu tarczy i zetknie się z nią 
już po wschodzie Słońca. 

12/13c:i Po północy widoczne są tylko trzy księżyce Jowisza: z lewej 
trony blisko siebie księżyce l i 4, z prawej księżyc 3. Księżyc 2 ukaże 

~ię z poza tarczy planety o 2l;llOm, ale o 3l:t5lm zniknie z kolei w cieniu 
Jowisza l księżyc i do wschodu Słońca znów widoczne będą tylko trzy 
l<.:siężyce. 

13/149 Możemy obserwować całkowity przebieg prze]sc1a cienia 
1 księżyca i samego księżyca po tarczy Jowisza. Cień księżyca pojawi 
~ię na tarczy o 1l;llm, a wszystkie cztery księżyce będą po prawej stro
·nie bardzo blisko siebie. O Jl:l50m księżyc l zetknie się z tarczą Jowi
sza, a o 31:ll4m jego cień zejdzie z tarczy. Sam księżyc ukaże się 
znowu obok tarczy o 4~13m, a 3 księżyc zbliża się z kolei do Jowisza, 
ale jego cień ukaże się na tarczy już po wschodzie Słońca. W obserwa
cjach przeszkadza trochę blask ziemskiego Księżyca, który 3 dni po 
pełni przechodzi o 5° nad Jowiszem o 31:1. 
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14/ 1!1c;l Około północy widoczne są tylko trzy księżyce Jowisza, b(} 
księżyc ukaże się spoza tarczy planety o ltl2Im. Poza tym nie dzieje 

się nic ciekawego w układzie księżyców Jowisza, natomiast możemy 
obserwować ostatnią fazę zakrycia Westy przez nasz Księżyc. Planetoida 
ukaże się spoza niewidocznego brzegu tarczy Księżyca o 2b46'!17 (w War
szawie), z prawej strony ,nieco u dołu (patrząc gołym okiem). Obser
wacje możliwe są tylko przez lunety, a uchwycenie dokładnego mo
mentu ukazania się Westy jest trudne. Księżyc oddala się od Westy 
w kierunku wschodnim i o 5tl przechodzi o 4° nad Saturnem. 

17d Merkury w górnym złączeniu ze Słońcem. 
18d Nad ranem widoczne blislw siebie 2 i 3 księżyc Jowisza, przy 

czym 3 ksiQżyc ukazał się z poza tarczy planety o l h 27m. 
20d Nad ranem obserwujemy Marsa bardzo blisko poniżej sierpa 

Księżyca. Mars był nawet zakryty przez tarczę Księżyca, ale zjavvisk(} 
było widoczne tylko na południowej półkuli. Księżyce Jowisza wi
doczne są wszystkie cztery dopiero od 4h29m, kiedy to 2 księżyc ukaże 
się spoza tarczy planety. Księżyc l jest również blisko tarczy Jowisza, 
alE' jego zaćmienie nastąpi już po wschodzie Słońca. 

20/21tl W ostatnich godzinach nocy obserwujemy wędrówkę cienia 
l księżyca Jowisza po tarczy planety. Cień ukaże się na tarczy o 2h55m, 
a zejdzie z niej o 5hBm. Sam księżyc zetknie się z tarczą o 3h36m, a nie
mal dokładnie w tym samym czasie Słońce wstępuje w znak Bliźniąt 
i jego długość ekliptyczna wynosi 60°. 

22d2h6m Księżyc l Jowisza ukazuje się spoza tarczy planety po prą
wej stronie, a po lewej widać pozostałe trzy księżyce bardzo blisk(} 
siebie i brzegu tarczy Jowisza. 

24dl9h Wenus w niewidocznym złączeniu z Księżyc ;m. 
25d Nad ranem widoczne są tylko trzy księżyce Jowisza, bo 3 l<się

życ ukryty jest za tarczą planety i wychyli się spoza niej już po wscho
dzie Słońca. 

26ll12h Księżyc w niewidocznym złączeniu z Merkurym. 
27d3hlm Obserwujemy zaćmienie 2 księżyca Jowisza. Zaraz za nim 

podążą księżyc l, ale jego zaćmienie nastąpi już za dnia. 
28•1 l księżyc Jowisza zbliża się do tarczy planety i jego cień uleaże 

się na niej o 4h49m. Sam księżyc przejdzie na tle tarczy Jowisza już 
po wschodzie Słońca. 

28/29b Około północy widoczny na tarczy Jowisza cień księżyca 2. 
Plamka cienia zejdzie z tarczy o Qh34m, a sam 2 księżyc, niewidoczny 
na tle tarczy, ukaże się o 11<37m blisko księżyca l, który z kolei skryie 
się w cieniu Jowisza o 2h7m. Tak więc nad ranem będą widoezne 
z lewej strony blisko Jowisza kolejno 2, 3 i 4 księżyc, a księżyc l, 
ulcryty za tarczą planety, ukaże się już po wschodzie Słońca. 

29/30d Do Ih30m będą widoczne trzy księżyce Jowisza i cień l ksi.E:
życa na tarczy planety. O 2hlm ukaże się również i l księżyc. Zatem 
nad ranem będą widoczne z lewej strony Jowisza księżyce l, 2 i 3, a 4 
księżyc u dołu blisko tarczy. 

31d20h Księżyc w złączeniu z Uranem. Po zachodzie Słońca odnaj
dujemy Urana przez lunetę w odległości około 8 średnic tarczy KsiQ
życa, powyżej jego sierpa. 

Minima główne beta Lutni: maj 1Q·li4h. 23•11211. 
Minima Algola nie przypadają w maju w godzinach widoczności 

gwiazdy. 
Wszystkie momenty podane w czasie wschodnio-europejskim (cza

sie letnim w Polsce). 



Ma j 1960 r. 

2h czasu Szczecin 
cu wsch.·europ. -cu 
Q r. czasu J a l o wscb.j zach. 

m b m o h m b "' 
IV. 30 + 2.8 2 29 +14.7 5 30 20 29 
Y lO + 3.6 3 08 +17.6 5ll 20 47 

20 + 3.6 3 47 +19.9 4 55 21 03 
30 + 2.6 4 27 + 21.7 442 21 11' 

lVI. 9 + 1.0 5 08 +22.9 4 35 2128 

2b czasu 
\\7arnawa 

cu wseb.europ . Ol - -cu cu 
Q a l o wsch. j zach. Q 

b m o b m b m 
Y. l 6 30 + 18.3 9os -- V. 11 

2 7 20 + 17.5 9 58 o 50 12 
3 8 09 + 16.0 lO 57 l 27 13 
4 1!58 + 13.7 1159 2 00 14 
5 9 47 +10.8 13 os 2 29 15 
6 lO 36 +7.3 14 13 2 55 16 
7 L l 26 + 3.4 15 24 3 21 17 
8 12 17 - 0.8 16 38 3 47 18 
9 l ~ lO - 5.1 17 55 414 19 

l lO 14 05 - 9.3 1914 4 44 20 

Sł,O~C~ 

Faznań Wrocław 

wach. / zach. wsch./ zach. 

b m b m b m b m 
5 24 20 16 5 28 20 12 
5 05 20 33 5 lO 20 21! 
4 49 20 49 4 55 20 43 
4 38 21 02 4 45 20 5~ 
4 31 2112 4 38 21 05 

KSIĘZYC -
2h CZBIU 

Warszawa 
u:sch. -europ . 

a l o wscb.J zach. 

b m J h m h m 
15 03 - 13.CI 20 32 519 
16 03 -l5.1J 2147 6 00 
17 os -17.8 22 53 6 49 
18 08 ·- 18.4 23 51 7 47 
19 10 -17.8 -- 8 55 
20 lO -16.0 o 37 10 06 
21 08 -13.3 l 17 1120 
22 02 - 9.9 148 12 32 
22 55 - 6.0 2 17 13 44 
2345 - 2.0 2 42 14 54 

Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

wsch. / zach. wsch. j zach. wsch. l zac h. wsch. l zach. wsch. l za ch. 

b m b m b m b m b m 
5 10 20 16 5 19 19 57 5 09 
4 50 20 34 s 02 20 12 4 50 
4 33 20 51 4 48 20 26 4 34 
4 20 21 06 4 38 20 38 4 23 
411 2118 4 31 20 47 416 

2h czasu 
ca w ... u; wsch.· europ. -"' Q a l a wacb. J zach. 

b m o b m b m 
Y. 21 o 34 + 2.1 3 06 16 03 

22 l 22 + 6.0 3 31 17 09 
23 2 10 + 9.6 3 56 18 15 
24 2 58 + 12.7 4 24 19 18 
25 3 47 +15.2 4 55 2018 
26 4 37 +17.1 5 31 2114 
27 s 26 +18.2 6 12 22 04 
28 6 16 + 11!.5 6 59 22 50 
29 7 06 +18.0 7 50 23 28 
30 7 SS + 16.7 8 47 oo2i 31 8 44 14.7 9 47 

h m b m b m b m b m 
19 59 5ll 19 49 4 56 19 53 
20 16 4 54 20 04 4 38 20 lO 
20 32 4 40 2018 4 21 20 27 
20 45 4 30 20 311 4 09 20 411 
20"55 4 23 20 39 4 02 20 511 

Fazy Księżyca: 

Nów 
Pierwsza kw. 
Pełnia 
Ostatnia kw. 
Nów 
Pierwsza kw. 

Odległości 
Kslęł.yca 
od Ziemi 

d h 

IV. 26 O 
V. 4 3 
V. II 8 
V. 17 22 
V. 2~ 14 

VI. 2 18 

l Średnica tarczy 

Naj m. 
Naj w. 

d b' V. 12 20 
V. 28 7 

33.2 
29.4 

l 

c: 
~ 

> 
z 
,.... 

> 

,..., 
Ut 
--l 
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Maj 1960 r PLANETY i PLANETOIDY 

Data 
1960 

MERKURY 

2h czasu l 
wsch.-europ. 

Warszawa 

(1. l-~ 

WENUS 

2h czasu 
W!:ch.-europ. 

Warszawa 

l wsch. zc.ch. a l a w~·ch. / zach. 
_ ,_h m--,--1 ----;.o l _;._:;h~m ,-h -;;;--~,._o ~, :..::..::.:.h 1~n l ~h .:..:.:_m i 

IV. 30 l 23 + 6.2 4 54. 17 56 1 :!ó + 8. S 4 55 18 21 
Y. lO 2:n + 14.0 1 442,1910 222,+12.9 1 438 , 1852 

211 :359 +21.2 1 443 2041 3ll +II\.fl . 423 1925 
30 S2H -t-2:>.2 5U:I 2200 401 +20.0 414 1956 

IY. 30 
Y. 10 

211 

W ostatnich dniach miesiąca wi- Bliska złączenia ze Słońcem, nie-
doczny nisko nat.l horyzontem tuż widoczna. 

po zachodzie Słońca. 

MARS JOWISZ 

23 30 
23 59 
o 27 

- ·U 
l - 1.7 

l 15 08 -23.0 
-23.0 

30 l o 54 
l t 1.3 

- 4.3 

3 58 
3 31 
3 05 
2 3fl 

1

1 15 13 
15 15 
l 5 l 9 

18 15 
18 13 
1810 
18 06 

1

-2:!.0 
-23.1 

o 28 
23 47 
23 01 
22 22 

1106 
7 24 
641 
5 57 

Nad r.1nem widoczny nisko nad 
w3chodnim horyzontem (+l wielk. 

gw.). 

IV. 30,19211 
Y. 20 19 l C 
Yl. 9 19 14 

SATURN 

1
- 21.71 1 28 l -21.11 OOR 
- 21.9 22 42 

9 19 
7 57 
6 35 

Widoczny w drugiej polowie nocy 
jako jasna gwiazda w Strzelcu 
dość ni~ko nad południowym hory-

918 
9 20 
9 2~ 

zontem. 

URAN 

1
1- 16.-1 111 51 l + 16.3 1034 
+lh.1 919 

2 51 
l 31 
o 17 

Pod koniec nocy widoczny w Widoczny w pierwszej połowic no
Strzelcu na wschód od Jowisza cy w Lwie, na zachód od Regułusa 

(+0.5 wielk. gw.). (6 wielk. gw.) 

'• /w połud. 1 w połud. u 
1- -

V 2 
22 

VI. lJ 

h m 
14 23.7 
14 2l.G 
14 20.0 

NEPTUN 

o ' l -12 20 
-1210 
-12 03 l 

h m 
o 16 

22 55 
21 35 

Widoczny prawie całą noc na pół
nocny zachód od gwiazdy 3 wielk. 

alfa Wagi (8 w. gw.). 

Kometa BURNHAMA (1959 k) 

Y. l 
2 
3 
4 
6 

h m o h m o 
13 30 t74.0 8 11 13.5 +48.1 
12 32 +68.9 12 11 03.0 +41.5 
12 02 + 64.0 16 LO 58.2 +37.4 
11 44 +59.8 21 lO 55.7 +33.9 
1121. t 53.! 26 LO 55.0 + 31.4 

W pierwszych dniach maja powin
na być jeszcze widoczna gołym 
okiem (około 3 wielk. gw.). Prze
suwa się coraz wolniej na t le 
Wielkiej Niedźwiedzicy w kierun
ku Lwa. Jasność powinna szybko 
spadać i pod koniec maja kometa 
jest dostępna tylko przez większe 

l unety (około 10 wlelk. gw.). 

h m s 
lO 41 03 
lO 40 46 
l o 41 15 

PLUTON 
o l 

+ 21 52.8 
+214łł.O 
+ 2138.7 

h m 
20 31 
19 16 
17 58 

Widoczny w pierwszej połowie no
cy w Lwie tylko przez wielkie tele .. 

skopy (14.5 w. gw.). 

Planetoida 4 WESTA 
h m o l 

IV. 26 19 02.2 + 18.33 
V. 6 19 Ofl.S + lll.~B 

16 1911.9 + 18.52 
26 19 Jl.9 + 19.16 

VI. 5 19 O!l.S + 19.53 
Około 6.5 wielk . gw. , góruje w 
Strzelcu n a krótko przed wscho
dem Słońca. W połowie maja zmie
nia kierunek swego pozornego r u 
chu wśród gwiazd. Obserwacje 

możliwe pod koniec nocy. 
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OBJASNIENIA DO ILUSTRACJI NA Ol{ŁADCE 

Pienrsza struna oklad.ki: Fotografia wycinka nieba w gwiazdozbio
rze Herkulesa, w którym w początku marca zabłysła jasna gwiazda Nowa 
(patrz Umnia, 1960 r., nr 4, str. 111). Zdjęcie wykonał L. W o h l f e i l 
w dniu 11 III (3J:l52lll-41:124m) za pomocą astrografu 130 mm. Dwie jasne 
gwiazdy w lewo powyżej to 11 Aql (dolna) i 10 Aql (górna) o jasnościach 
odpowiednio 5'!137 i 511'94. W chwili wykonywania zdjęcia Nowa miała 
jasność okolo 5'!10. Jeszcze w pierwszych dniach marca w miejscu ty_m 
nic było widać żadnej gwiazdki choćby takiej jak najsłabsze gwiazdy 
widoczne na fotografii. Znak Zodiaku: Bliźnięta 

Druga strona okładki: U góry: szczelina skorupy księżycowej w oko
licy krateru Triesnecker, poniżej słynna bruzda Hyginusa. Szczegóły 
w Przewodniku po Księżycu. Te doskonałe zdjęcia wykonano 21 III 1945 r. 
na Pic du Midi. U dulu: Jasna chmura w kraterze Alfonsa obserwowana 
nad ranem 19 XI 1958 r. Fatrz Kronika. 

Trzecia strona okładki: Część wielkiej gromady galaktyk w gwiazdo
zbiorze Warkocz Bereniki (silne powiększenie). 

Czwarta strona okładki: Kwintet Stephann - grupa pięciu galaktyk 
w gwiazdozbiorze Pegaza. Fotografia wykonana za pomocą 15~ cm 
reflel,tora z Mt Wilson ekspozycja 7 godzin 45 minut. 

INFORMACJE O ODDZIAŁACH P. T. M. A. 
l\bj 1960 r Jk 

Biała Podlaska - Powiatowy Dom Kultury. 
Białystok - Ul. Kilińsklego l, Zakład Fizyki Akademii Medycznej. 
Biecz - Przedmieście 618. 
Częstochowa - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym 

w Parku Staszica. Sekretariat czynny codziennie, oprócz sobót w godz. 18-19, 
pokazy nieba do godz. 21-szej. 

Frombork - Sekretariat w lokalu własnym przy ul. Katedralnej 21, czynny we 
wtorki 1 piątki w godz. 18-20. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek 
miesiąca. Pokazy nieba w każdy pogodny wleczor. 

Gdańsk - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym -
Gdańsk-Oliwa, ul. P1astowska 32, telefon 6-419. Sekretariat czynny we śrQ"qy 
l piątki w godz. 17-18. 

Gdynia - ul. 10-go Lutego 24, w biurach Polsklch Linii Oceanicznych. 
Gliwice - Siedziba Oddziału w gmachu Biura Projektów Przemysłu Węglowego 

przy ul. Marcina Strzody 2. Selcretarlat czynny w czwartki, w godz. 17-19. 
Przy sekretariacle czynna Biblioteka. Pokazy nieba odbywają się w katdy 
bezchmurny wieczór po uprzednim telefonicznym porozumleniu się z J. Kas.~ą. 
Ruda Sląska l, ul. Obrońców Stalingradu 32 (te!. 52-481). 

J«;drzejów -Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym, Ry
nek 8, te!. 78. Pokazy nieba l zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wyciecz.ek 
zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówlony termin. 

Katowice - Szopena 8, m. 3, z list. Cezarego Janiszewskiego. 
Klelee - Odd7.iał nie po•lar'ła wl~~nego lokalu. 
Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. L. Solskiego 30 m. 4. Seluetariat i biblio

teka czynne w poniedzia!ltl l czwartki w godz. 18-21. Seminaria astronomiczne 
we wtorki w godz. 18-20. W dniach 10 i 25 każdego m-ea odczyty popularno
naukowe o godz. 18. Sekcja Instrumentalna w lokalu własnym czynna w piątki 
w godz. od 18-21. Pokazy nieba w Sta:ji Astronom. na Wawelu w bezchmurne 
wieczory w godz. 19-21. 

Krosno n W - Sekretanat w lokalu własnym, przy ul. Nowotki Nr l I p., (Jan 
Winiarski). Pokazy nieba odbywają się w katdy pogodny wieczór z wyjqtklem 
niedziel l świąt, po uprzednim zgłoszeniu. 

Lublin - Oddział nie posiada własnego lokalu. 
Lódź -Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, v p., pokój 511, 

te!. %50-02. Sekretariat l biblioteka czynne w poniedziałki w godz. 18-20 
l w czwartki w godz. 17-19. Zebrania aktywu Oddziału o godz. 18 w katdy 
ostatni poniedziałek miesiąca. Teleskopowe pokazy nieba od wczesnego zmroku, 
w każdy bezchmurny wieczór na placu przed lokalem Oddziału. 
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MyślenJce - Oddział nie posiada własnego lokalu. 
Nowy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Jagiellońskiej 50a, 

teł. 80-52. Sekretariat czynny codziennie w godz. 17-19. Pokazy nieba w bez
chmurne wieczory w punkcle obserwacyjnym na szczycle budynku, będącego 
siedzibą Oddziału. 

Olsztyn - Zarząd Oddziału mieści się w Muzeum Mazurskim, I piętro,' teł. 24-74 
(W. Radziwonowicz). Zebrania wraz z odczytami l pokazami nieba - raz 
w miesiącu na Zamku. Pokazy dla wycieczek po uprzednim zawiadomlentu 
telefonicznym. 

Opole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Bytom~klch 3, Woj. Dom 
Kultury, pokój 45. Sekretariat czynny co'dzlennie w godz. 16-18. Pokazy nieba 
w kopule obserwacyjnej na tarasie Miejskiego Pałacu Młodzieży. 

Ostrowlec Swlętokrzyski - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym 
Domu Kultury, Al. l-go Maja, III piętro. 

Oświęcim - ul. Władysława Jagiełły 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy bel
chmurny czwartek od zmroku l po uprzednim porozumieniu: H. Stupkowa, ul. 
Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18-20. 

l'lock - ul. Tumska 12, z !tst. Napoleona Sidorowskiego. 
Poznań - Lo'kal własny przy ul. Chełmońskiego l. Sekretariat l Biblioteka czynne 

we wtorki l czwartki od godz. 17 do 19. W tymże czasie czynna pracowola 
szlifierska. Publlczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy 
l czwartkowy na terenie Dostrzegalni P.T.M.A. w Parku lm. Kasprzaka. 

Racibórz - ul. J. Kasprowicza 11. Liccum Ogólnokształcące. 
Rzeszów - Oddział nie posiada własnego lokalu. 
Szczecin - Sekretariat mieści się przy Katedrze Fizyki Politechnlkl czynny we 

środy w godz. 20-21. Pokazy nieba odbywają się w każdą pogodną środJ:. 
W razie niepogody rezerwowanym dniem jest czwartek. 

Szczecinek - Siedziba w lokalu własnym przy ul. T. Kościuszki 10, m. 3. Pokazy 
nieba odbywają się w kopule obserwacyjnej na budynku, w którym mieści .sle 
lokal Oddziału, w pogodne wieczory - za zgłoszeniem teł. 586. 

Tarnów - Oddział nie posiada własnego lokalu . 
Toruń - Lokal własny przy ul . Kopernika 17. Sekretariat l biblioteka czynne 

w poniedziałki l czwartki w godz. lR-20 oraz w soboty w godz. 17-19. Po
kazy nieba w każdy bezchmurny poniedziałek l czwartek w godzinach 20--22. 
W dniach 4, 11, 25 kwietnia o godz. 18 zebrania Oddziału. 

Warszawa - Al. Ujazdowskte 4. Sekretariat 1 Sekcje są czynne we wtork.l, 
czwartki l soboty w godz. 18-21. 

'Wrocław - Siedziba w lokalu własnym na Wzgórzu Partyzantów przy ul. Ks. 
Plotra Skargi. Sekretariat czynny od 18-19, w poniedziałki, środy 1 piątki 
z wyjątkiem przypadających na te dni świąt. Seanse w Planetarium dla wy
cieczek zbiorowych odbywają się za uprzednim porozumleniem z Sekretar1a
tem (teł. nr 47-32). Pokazy nieba lunetami w każdy bezchmurny wieczór. 

Zakopane - Oddział nie posiada własnego lokalu. 
Zielona Góra - Oddział n'e p:>slada własnego lokalu. 
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WŁODZIMIERZ ZONN - Warszawa 

WIEK WSZECHSWIATA? 

T ytuł swego artykułu zaopatrzyłem w znak zapytania, bo
wiem pojęcie "wiek wszechświata" jest bardzo wielo

znaczne; kto wie czy w ogóle ma ono jakiś rozsądny sens? 
Skłonni jesteśmy narzucać naturze nasz wybitnie "ludzki'" 
sposób życia. Wiemy, jak dalece ludzie antropomorfizują np. 
zwierzęta i rośliny! Tutaj mamy zdaje się do czynienia z antro
pomorfizacją przyrody martwej. Istotnie, o ile tworom dzia
łalności ludzkiej, np. domom, lub innym budowlom, możemy 
śmiało przypisywać pewien wiek, to w stosunku do tworów 
naturalnych sprawa ta staje się niezmiernie skomplikowana 
i wieloznaczna. Tym bardziej - w stosunku do całego wszech
świata. Co właścilwie może oznaczać powiedzenie "początek 
wszechświata", od którego to momentu przecież zaczynamy 
liczyć jego wiek? Mało kto potrafi odpowiedzieć na to proste, 
jak by się wydawało pytan.ie. 

Nie mniej powiedzenie "wiek wszechświata" i "początek 
wszechświata" kiedyś się pojawiło w nauce; w pewnym sensie 
pozostało ono jeszcze aktualne w niektórych działach astro
nomii. Dlatego też warto nieco szerzej rozwinąć tę sprawę 
i przedstawić, co dziś myśli astronom o tym dość nieokreślo
nym "początku wszechświata". 

Cofnijmy się myślą o kilkadz;iesiąt lat wstecz. Swjat wi
dziany wtedy przez astronomów składał się z oddzielnych 
gwiazd oddzielonych od siebie niezmiernie dużymi odległo
ściami. Gdybyśmy zmniejszyli skalę tak, by rozmiary poje
dynczych gwiazd stały się równe średnicom ziarnek fasoli, lub 
grochu, ich wzajemne odległości sięgałyby dziesiątek, nawet 
setek kilometrów. Sąsiadem ziarnka grochu znajdującego się 
w Warszawie, na placu Konstytucji, było by ziarnko leżące 
w Milanówku, lub Otwocku. 

W tym tak niezmiernie "pustym" wszechświecie niemoż
liwe były nie tylko zderzenia się gwiazd, lecz nawet jakiekol
wiek dostrzegalne oddziaływania jednej gwiazdy na drugą. 
Znikomo małe ilości promieniowania, jakie każda gwiazda 
otrzymuje od swoich sąsiadek, nie mogły przecież odgrywać 
jakiejkolwiek bądź poważniejszej roli w ich "życiu". Jakąż 
rolę w życiu np. Ziemi odgrywa promieniowanie gwiazd (jeśli 
z nich wykluczymy o~zywiście Słońce zajmujące zupełnie wy
jątkowe położenie w stosunku do naszej planety)? 

W tym stanie rzeczy życie gwiazdy musiało mieć przebieg 
jednokierunkowy i, mówiąc językiem lekarzy, nieodwracalny. 
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W wyniku nieustannego wypromieniowywania energii przez 
gwiazdę , wobec absolutnej niemożliwości uzupełniania zapasu 
swego "pali w a", gwiazdy m usiały się nieustannie starzeć 
i w końcu czekała na nie śmierć w postaci zaniku promienio
wania wysyłanego przez gwiazdę. 

Różnymi mogły być tempa życia poszczególnych gwiazd; 
jedne prormeniując rozrzutnie musiały żyć krócej ; inne pro
mieniując oszczędnie mogły przetrwać dłużej. Nie mniej ogól
ny przebieg ewolucji gwiazd był jednakowy: od młodości do 
śmierci . 

Zagadką pozostawała sprawa narodzin gwiazd w tych prze
dziwnych celach więzienia przestrzeni. Jak może powstać 
gwiazda tam, gdzie nic nie ma i nic się nie dzieje? 

Jedyną, jak się wtedy wydawało, odpowiedzią na to pyta
nie była koncepcja rozszerzającego się wszechświata. W myśl 
tej koncepcji cały wszechświat miał powstać w jednej chwili 
z czegoś, co byśmy nazwali punktem materialnym . Wszystkie 
główne formy występowania materii we wszechświecie pow
stały właśnie wtedy: planety, gwtazdy, mgławice i galaktyki... 
Fotem, w wyniku znaleZJienia się gwiazd w doskonałej izolacji, 
tworzenie się nowych form materii praktycznie biorąc ustało. 
Pozostały jedynie procesy powolniejszego lub szybszego sta
rzenia się gwiazd; procesy jednokierunkowe i nieodwracalne. 

Koncepcja ta miała jedną tylko podstawę obserwacyjną : 
tak zwane przesuwanie się widm galaktyk ku czerwieni, zwane 
krótko poczerwienieniem galaktyk. Istotnie wiemy już, i fakt 
ten nie ulega dziś najmniejszej wątpliwości, że w miarę wzro
stu odległości galaktyk od nas, ich widmo jest coraz to bar
dziej przesunięte ku falom dłuższym, czyli ku czerwieni. Zja
wisko to tłumaczymy, zgodnie z tzw. zasadą Dopplera, jako 
oddalanie. się galaktyk od siebie z prędkościami rosnącymi 
proporcjonalnie do ich odległości od dowolnie obranego punktu 
w przestrzeni. Znaczy to, że jeśli nie cały wszechświat, to 
przynajmniej część jego, dostępna naszym obserwacjom, eks
panduje, rozszerza się w sposób przed chwilą opisany. 

Czyniąc pewne założenia równoznaczne z przyjęc,iem skoń
czonej masy ciał stanowiących wszechświat i rozmieszczając 
je w sposób jednorodny, otrzymujemy model skończonego 
wszechświata, którego promień możemy w sposób przybliżony 
obliczyć . Otóż na podstawie obserwowanej szybkości ekspansji, 
czyniąc obliczenia niejako wstecz, możemy dojść do momentu, 
kiedy ów ekspandujący wszechświat miał rozmiary bliskie 
zera i ten właśnie moment nazwano w swoim czasie począt-
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kiem wszechświata. Obliczenia wskazują, że moment ten miał 
nastąpić przed 5-7 miliardami lat. Dziwnym zbiegiem oko
liczności tyleż mniej więcej wynosi wiek Ziemi i planet! 

Tak w niezbędnym w takich okolicznościach skrócie przed
stawia się dziś koncepcja narodzin wszechświata i obliczenia 
dotyczące jego wieku. 

Nie będę rozwijał szerzej tej skądinąd interesującej i po
mysłowej koncepcji kosmogonicznej, ani też z nią polemizo
wał. Między innymi i dlatego, że nosi ona, niestety, charakter 
na wskroś spekulatywny, - daleki od tego, czym moim z.da
niem powinna być nauka przyrodnicza. 

Nie mniej warto mieć na uwadze to, że w swoim czasie 
koncepcja ta "ratowała" nas przed kompletnym niezrozumie
niem tego, co się wokół nas dzieje. 

Dziś sytuacja zmieniła się dość gruntownie, głównie dzięki 
odkryciu wokół nas dużej ilości materii międzygwiazdowej, 
będącej swego rodzaju pośrednikiem między gwiazdami. 
Gwiazdy wyszły wreszcie z doskonałego odosobnienia, w któ
rym dotychczas tkwiły, ponieważ pozwolono im na kontakto-: 
wanie się ze sobą za pośrednictwem właśnie materii między
gwiazdowej, w której są zanurzone. 

Nie znamy wprawdzie jeszcze dokładnie jakimi dflogami 
przebiegają te kontakty; jak oddziaływuje materia między
gwiazdowa na gwiazdy - i odwrotnie, jak gwiazdy na nią 
oddziaływują. To jednak, że oddziaływują, jest rzeczą nie ule
gającą najmniejszej wątpliwości. Przypuszczamy, i mamy do 
tego poważne uprawnienia, że jeśli nie wszystkie, to duża 
część gwiazd rodzi się z materii międzygwiazdowej i że pro
ces ten trwa również i dziś. 

Obserwowana forma występowania materii międzygwiaz
dowej jest wybitnie nietrwała. Gdyby mateda międzygwiaz
dowa nie ulegała nieustannym zakłóceniom, wkrótce by prze
stała jako taka istnieć, ponieważ naturalnym procesem było by 
skupianie się jej w pojedyncze coraz to gęstsze obłoki, prze
kształcające się w coś, co jest zupełnie niepodobne do dzisiej.:. 
szej formy występowania materii międzygwia:zdowej; nie.:. 
zmiernie rozrzedzonej i znacznie "postrzępionej". 

Istnienie wybitnie nietrwałych form materii międzygwiaz
dowej dowodzi nieustannego działania w niej procesów zakłó
cających jej stan równowagi. Albo też procesów tworzenia się 
coraz to nowych porcji materii międzygwiazdowej zapewne 
z istniejących gwiażd? 

Oto jakie zagadnienia stały się ostatnio bardzo aktualne 
we współczesnej astronom~i. Wobec nich koncep.cja rozszerza-
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jącego się wszechświata straciła w dużej mierze swoją aktual
ność, chociażby dlatego, że nie jest absolutnie w stanie na te 
zagadnienia rzucić choć trochę światła. Koncepcja ta mówi 
nam coś niecoś o tym, co się działo przed kilku miliM'dami lat, 
natomiast nie jest w stanie wyjaśnić tego, co się dzisiaj wokół 
nas dzieje! 

Jakkolwiek porównania są zawsze czymś niebezpiecznym 
i mylącym, trudno jednak bez nich się obejść . Dlatego rolę 
koncepcji narodzin wszechświata pozwolę sobie porównać do 
roli koncepcyj o powstaniu życia na Ziemi we współczesnych 
naukach biologicznych. Nauka o ewolucji gatunków jest w tej 
chwi.li w nich problemem naczelnym. Zagadnienie zaś powsta
nia życia na Ziemi odgrywa zapewne pewną rolę, jednak nie 
najważniejszą. Hipotezy dotyczące tej sprawy będą się jeszcze 
wiele razy zmieniały i to w sposób gruntowny, chociażby dla
tego, że nasze poglądy na powstanie planet również się zmie
niają. To wszystko jednak nie ma dużego wpływu na naukę 
o ewolucji gatunków w dz.isiejszym jej stanie. 

Jeszcze do niedawna ibyliśmy przekonani o tym, że Ziemia 
w chwili narodzin była silnie rozżarzona. Dziś doszliśmy do 
przekonania, że temperatura na powierzchni Ziemi była w tym 
okresie mniej wjęcej taka jak i dziś. Czy zmiana ta odbiła się 
w sposób radykalny na głównych kierunkach badań w dzie
dzinie ewolucjonizmu? Chyba nie ... 

Podobnie z koncepcją narodzin wszechświata. Jej przy
jęcie lub odrzucenie nie wiele wpłynie na kierunek współcze
snych badań ewolucyjnych w dziedzinie astronomH. Na nieko
rzyść jednak tej koncepcji przemawia to, że życie na Ziemi 
istotnie musiało kiedyś powstać (nieprawdopodobieństwem 
było by sądzić, że istniało wiecznie, skoro Ziem.ia nie istniała 
wiecznie). Tymczasem materia we wszechświecie wcale nie 
musiała na nowo powstawać. Przeciwnie, wszystkie prawa 
fizyki wskazują na to, że materia jest niezn)szczalna, koncep
cja zaś narodzin wszechświata najwyraźniej te prawa łam.ie. 

Mówiąc o tym, że koncepcja narodzin wszechświata stała 
się dziś nieaktualna, nie chcę twierdzić, że sprawa ucieczki 
galaktyk straciła na aktualności. Przeciwnie, ostatnio zajęli się 
nią astronomowie bardzo starannie, ale głównie z punktu wi
dzenia jakiegoś rozsądnego zebrania możliwie wszechstronnych 
danych obserwacyjnych, dotyczących nie tylko przesunięcia 
ku czerwieni widm dalekich galaktyk, lecz również wszelkich 
innych cech galaktyk oraz danych dotyczących rozmieszczenia 
przestrzennego i ruchu pojedynczych galaktyk i ich gromad. 
Praca ta jest w toku i niezadługo może się dowiemy o tym, 
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czy istotnie ów "początek·' wszechświata ma jakikolwiek bądź 
sens przyrodniczy, czy też jest wytworem jedynie pomysło
wości ludzkiej i fantazji, nie mającej jednak żadnego uzasad
nienia przyrodniczego. 

JAN GADOMSKI - Warszawa 

W POSZUKIWANIU OŻYWIONYCH PLANET (IV) 
EKOSFERY GWIAZD ZMIENNYCH 

P o zbadaniu rachunkiem ekosfer gwiazd sąsiadujących ze 
Słońcem w promieniu 17 lat świetlnych 1), gwiazd olbrzy

mich 2) 3), ekosfer gwiazd ciągu głównego 3) oraz po opracowa
niu "ekosferycznej"' hipotezy ewolucji układu planetarnego 
Słońca 3) 4), autor zainteresował się z kolei problemem ekosfer 
gwiazd zmiennych. Ze wzorów (1), (2), (3) 1) : 

TP = 353° . K = + 80°C } 
Tk = 203° K = - 70°C (l) 

T'= T* 1/ :~ (2) 

(3) 

wynika, że ekosfery gwiazd zmiennych pulsują w rytmie ich 
zm.ilan blasku. W maksimum (M) oddalają się i pęcznieją, w mi
nimum (m) zbliżają się do gwiazdy, zmniejszając swą grubość . 

Jako podstawę rozważań przyjęto wydany w r. 1958 przez 
Akademię Nauk ZSRR 5) katalog gwiazd zmiennych, obejmu
jący 14 708 obiektów, z których 9855 to gwiazdy pulsujące 
a 959 -wybuchowe. Ponieważ we wzorach (2), (3) występuje 
temperatura powierzchniowa (T*) i promień gwiazdy (R*) 
a wspomniany katalog danych tych nie zawiera, przeto wy
padło ograniczyć teren dociekań ekosferycznych do zagadnie
nia znacznie skromniejszego, ale z punktu widzenia astrobio-

1
) Urania, 1959, 41-5 - 2) Urania, 1959, 316-9 - 3) Postępy astranQo

mii, 1959, 275 - 4
) Urania , 1959, 413-5 - 5) Obszczij Katalog P i eremien 

nych :lwiezd, tom l. 
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logii ciekawszego. Zagadnienie to daje się streścić w następu
jącym pytaniu: czy na powierzchni ewentualnych planet obie
gających gwiazdy fi~ycznie zmienne ·(gwiazdy geometrycznie 
zmienne pominięto) może powstać i prosperować życie orga
niczne oparte na związkach białkowych? 

W celu rozwiązania tego problemu autor obliczył tempera
tury powierzchniowe w maksimum (TM) i w minimum (Tm) 
niektórych jaśniejszych obiektów opierając się na podanych 
w katalogu zmianach ich widma związanych ze zmianą jasno
ści. Obiektów takich z określoną oscylacją widm znalazło się 
w katalogu 406. Są one niewątpliwie reprezentatywne dla ogółu 
gwiazd zmiennych. Z czasem i dla gwiazd o mniejszej jasności 
widmowej zmiany widma zostaną również wyznaczone. 

Dla obliczenia TM i T m dla wymienionych 406 gwiazd po
służono się graficzną interpolacją liczb tabeli P. Ku l i k o w
ski e g o 6), która podaje zależność temperatury od klasy 
widmowej. Otrzymane w ten sposób wyniki dla przejrzystości 
ściągnięto w średnie wartości, według typów zmienności ba
danych gwiazd (tabela I). 

Tabela I. Zmienne pulsujące 
---

INI1~ł~l {l T' l T'- ~p~ Typ zmienności _". M m nety ... 
m l d . 

60 l+ 2°1 
. 

C - długookresowe cefeidy 18 1,0 11,3 7,1 1240 -29 tak 
Co- typ b Cep 128 1,1 9,7 8,4 1590 77 + 30 - 46 

" CW- typ W Vir 11 1,1 8,3 8,0 1625 78 + 49 -29 
" I - nieregularne 6 1,3 - 4,5 520 25 -92 -117 n 

M- Mira Ceti 155 •6,1 298,3 1,7 205 10 -133 -143 n 
SR-a, b - półregular. olbrz. 17 2,6 171,4 1,7 170 8 -132 -140 

" SR d - półregular. olbJ"z. 18 2,1 94,7 8,9 980 47 -23 -70 
" RR Lyr 32 1,1 0,5 7,0 22101106 +194 + 88 nie 

RV Tau - nadolbrzymy l 21 2,4 84,0 9,5 1240 60 - 2 -62 tak 

/406:> 3,2 ,135,4 5,41 9751 47 - 31- 77 tak 

W tabeli I oznaczyliśmy przez: N - ilość badanych gwiazd 
zmiennych danego typu, P- okres zmienności, n- ilość pod
kla-s widma, jakie gwiazda przebiega od M do m, 'l~ M- T*m
amplituda zmian temperatury powierzchniowej gwiazdy, wre
szcie przez: T' M- T' m - temperatury powierzchniowe ewen
tualnej szybkowirującej planety okrążającej gwiazdę w odle-

8
) P. Ku l i k o w ski, Poradnik milośnika astronomii, s br. 84. 



168 URANIA 

głości takiej jak Ziemia a więc równej l jedn. astr. Tempera
tury te obliczono ze wzoru (2) 
przyjmując: 

R* = R® 
d = d Zie . i = l j. a. (4) 

Dla ewentualnych planet okrążających gwiazdę w średniej 
odległości odpowiadającej poszczególnym planetom układu 
słonecznego autor otrzymał następujące wartości liczbowe 
(tab. II): 

Tabela II 

Planeta d T' Amplituda zmian '1'1 

(w jedn. astr.) w procen' ach T@ (gdy Ty-T m = 1.000} 

o 
Merkury 0,387 7,75 78 
Wenus 0,723 6,15 61 
Ziemia 1,000 4,82 48 
Mars 1,524 3,91 39 
Jowisz 5,203 2,11 21 
Saturn 9,539 1,56 16 
Uran 19,191 1,10 11 
Neptun 30,071 0,88 

l 
9 

Pluton 39,458 0,77 8 

Ze wzoru (2) wynika, że średnia absolutna temperatura po
wierzchniowa szybkowirującej planety (T') jest odwrotnie pro
porcjonalna do drugiego pierwiastka z jej odległości od gwiazdy 
(d). Liczby kolumny trzeciej tabeli II określają w procentach 
temperatury Słońca, temperaturę poszczególnych planet w za
leżności od ich odległości od Słońca. Dla przykładu przeliczy
liśmy fikcyjny przypadek, wstawiając na miejsce Słońca prze
ciętną gwiazdę zmienną, której (tabela I , kolumna 6) ampli
tuda temperatury powierzchniowej jest równa okrągło 10009 . 

Wyniki tych obliczeń są godne uwagi. Z liczb ostatniej ko
lumny tabeli II oraz z liczb średnich tabeli I wynika, że gdyby 
np. Słońce wykazywało zmiany blasku przeciętnej gwiazdy 
zmiennej - średnia temperatura Ziemi wykazywałaby ampli
tudę około 48° w okresie 4,5 miesięcy . Byłoby to równoważne 
przemieszczaniu naszego globu w tym czasie pomiędzy orbitami 
Ziemi i Marsa. 

Przejdźmy teraz do jakiegoś ekstremum. W arkuszach ba
danych gwiazd zmiennych znajdujemy gwiazdę AC Her (typ 
RV Tau), która zmienia swą jasność o 2TP2 w okresie 75"5. 
Pociąga to za sobą, jak wykazują badania spektroskopowe, 
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zmianę w tym samym czasie jej widma od F2 do K4 (22 szcze
bli). Wskazuje to na wahania temperatury powierzchniowej 
gwiazdy od 7050° do 3750°, a więc o 3300°. Gdyby takie zmiany 
blasku, jak gwiazda AC Her, wykazywało nasze Słońce, śred
nia temperatura Ziemi zmieniałaby się w okresie 2,5 miesiąca 
od + 670° C do -12° C. Oczywiście w tych warunkach życie 
na Ziemi nie mogoby powstać ani istnieć, gdyż nie byłoby wa
runków sprzyjających dla powolnego jego powstawania i rów
nie powolnej ewolucji. Na przykładzie bowiem Ziemi widzimy, 
że ewolucję życia do dzisiejszej jego postaci poprzedził miliard 
lat jej pobytu w centrum ekosfery słonecznej, która zapew-

A C = d1 = 2 d~ 

.13E:: .D = 1 ci~ 

Rys. l. Przekrój 
ekosfery gwiazdowej 

niała życiu łagodne, niemal niezmienne w ciągu długich okre
sów czasu warunki termiczne. Nagłe "skoki" temperatury, ja
kie dają ewentualnym planetom pulsujące gwiazdy zmienne 
niewątpliwie nie sprzyjają utrzymaniu się na nich życia, nie 
mówiąc o jego powstaniu. Znacznie mniejsze i bardzo powolne 
(w ciągu wielu milionów lat) zmiany średniej ciepłoty po
wierz.chni Ziemi niszczyły - jak wiemy - bezpowrotnie wiele 
gatunków flory i fauny, dając miejsce innym, bardziej przy
stosowanym do ustalającego się klimatu. 

Zatem gwiazdy zmienne pulsujące nie dają swym ewen
tualnym planetom warunków ekologicznych. Jeszcze ostrzejsze 
i szybsze zmiany wykazują gwiazdy wybuchowe, które z tych 
samych powodów nie stwarzają dla planet odpowiednich dla 
życia warunków. 

* * * 
Pozostaje jeszcze do rozważenia problem, czy w otoczeniu 

gwiazd zmiennych mamy prawo spodziewać się istnienia pla-
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net? Na to pytanie daje dość konkretną odpDwiedź pewne ro
zeznanie astrofizyczne oparte na charakterze widma gwiazd 
zmiennych 7). 

Niemal wszystkie dotychczasowe teorie kosmogoniczne pow
stawania systemów planetarnych miały tę słabą stronę, że nie 
umiały wytłumaczyć faktu ulokowania przez gwiazdę niemal 
całego pierwotnego momentu obrotowego w planetach. Dość 
przekonywujące wyjaśnienia w tej materii dają prace współ
czesnych astronomów, H. A l f v e n a i F. H o y l e' a. Wynika 
z nich następująca kolejność rzeczy. Międzygwiazdowe pola 
magnetyczne (H. Alfven, r. 1942) układają materię ciemną 
mgławic pyłowo-gazowych wzdłuż swych linii sił. Tak zma
gazynowane tworzywo rozpada się - wskutek dZ.: ,ałania sił 

grawitacyjnych - na "łańcuszki" wirujących globów gwiezd
nych. Hoyle (1955 r.) wykazał, że moment obrotowy globów 
gwie~dnych przenosi się w miaTę ich kondensacji w strefę równi
kową, gdzie tworzy się stopniowo płaskie wybrzuszenie ma
terii, która odrywa się od gwiazdy, dając tworzywo planet. 
Wybrzuszenie to unosi ze sobą większość momentu obrotowego 
gwiazdy. Np. w układzie planetarnym Słońca 98 '7'o momentu 
obrotowego jest ulokowane w planetach, a tylko 2% w Słońcu, 
które dzięki temu wiruje dokoła osi bardzo wolno, bo z pręd
kością zaledwie 2 km/sek na równiku. 

Prędkość wirowania gwiazdy, której oś obrotu tworzy 
znaczny kąt z kierunkiem naszego widzenia, możemy wyzna
czyć z dokładnością l km/sek z pomiarów jej widma. Gwiazdy 
szybkow:rujące wykazują linie widmowe rozmyte wskutek 
działania zasady Dopplera, gdyż połowa ich tarczy zbliża się 
do obserwatora ,gdy równocześnie druga pDłowa od niego się 
oddala. Gwiazdy wolnowirujące charakteryzuje natomiast 
wyostrzony "profil" ich linii widmowych, ponieważ wpływ 
zasady Dapplera jest tu minimalny. W tabeli III podajemy ocenę 
prędkości wirowania na równiku gwiazd różnych klas widmo
wych 8 ) oraz ich przypuszczalny wiek 9). 

Widmowa l 
klasa 

o 
B 
A 
F 
G 
K 

M, N, R, S 

Tabela III 

Prędkość obrotu na 
równiku w km/sek. 

100-300 
100-200 
40- 90 
o- 10 
o- 10 
o- 10 
0- 10 

Wiek w latach 

10~-106 

10G-101 
101-109 
109-lQIO 
10g-l010 

109-1010 
10 10 
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Najwidoczniej gwiazdy klas widmowych O, B, A (młode 
olbrzymy}, szybkowirujące dokoła osi, nie przeszły jeszcze pa
roksyzmu planetotwórczego, gwiazdy zaś klas F, G, K, starsze 
wiekiem, wolnowi;rujące, mają to przeżycie już poza sobą. O. 
Struve 9) nawet precyzuje, że akt ten dochodzi do skutku 
wówczas, gdy gwiazda w swej ewolucji przekracza typ wid
mowy F5. 

Jeżeli teraz pod tym kątem widzenia zajrzymy do arkuszy 
roboczych, z których wyprowadziliśmy tabelę I, widzimy, że 
z wyjątkiem gwiazd typu RR Lyr, które w maksimum wyka
zują widmo klasy A, inne gwiazdy fizycznie zmienne prze
chodzące w maksimum do klas F, G, K, pow~nny być otoczone 
systemem planet. Zatem rozważania nasze dotyczące istnie
nia życia organicznego na powierzchni ewentualnych planet 
okrążających gwiazdy zmienne uzyskują poparcie w ich póź
nych z reguły klasach widmowych. Planety tamtejsze są jed
nak jałowe. Opisane nieprzyjazne dla życia szybkie i znaczne 
zmiany temperatury powierzchniowej gwiazd pulsujących są 
jeszcze silniej zaakcentowane u gwiazd zmiennych typu wy
buchowego (gwiazdy typu R CrB, RW Aur, UV Cet, Z Cam, 
Nowe i Supemowe). Dlatego i ten typ gwiazd zmiennych należy 
uważać z punktu widzenia ekologicznego za jałowy. Takie by
łyby wyniki naszych dociekań. 

FRANCISZEK FISCHER - Praha (CSR) 

PIERWSZA PRACA O ODWROTNEJ PÓŁKULI KSIĘŻYCA 

P olskim astronomom przyjemnie będzie dowiedzieć się, że 
pierwszą pracę o odwrotnej półkuli Księżyca ogłosił uczony 

polskiego pochodzenia, dr Karol P e u ck er, ur. 15. VI. 1859 
w Bojanowie (wojew. poznańskie). Był on od roku 1891 dy
rektorem wydawnictwa kartograficznego "Artaria" w Wiedniu, 
a w r. 1913 został docentem kartografii na Uniwersytecie wie
deńskim. 

Peucker był zwolennikiem przedstawiania zjaw:sk przy
rody przy pomocy modeli kolorowych. Metodę tę podał i uza
sadnił w pracy "Schattenplastik und Farbenplastik·' (1898). 
Wcześnie docenił znaczenie lotnictwa, opracowując metodę 
wykonania map lotniczych w pracy .. Hohenschichtenkarten" 

7
) M. H. B r i g g s, T he detection of planets at interstellar distances. 

Journal of the British Interp!anetary Society, Vol. 17, str. 59--60. 
8

) O. S t r u v e, Me Creos Theory of the Solar System's Origin, Sky 
ond Te!escope, XIX, str. 155. 

") O. S t r u v e, Steltar Evolution, 1950, Princeton Univ. Press. 



172 URANIA 

(1910) . Był równ1ez twórcą atlasów geograficznych, z których 
"Atlas fiir Harzdelschulen" wydano po raz ósmy w 1929 roku. 

Peucker zwrócił również uwagę na odwzorowanie po
wierzchni Księżyca. W rozprawie "Physiographik" (1907) 
wprowadza pojęcie "paralelizmu psychofizycznego", pod któ
rym rozumie relację między zdolnościami poznawczymi czło
wieka a otaczającym go światem. Opisuje powstawanie obrazu 
w oku ludzkim i zdolność człowieka do odtwarzania obserwo
wanych przedmiotów w postaci bądź malarstwa bądź rzeźby. 
Wartość artysty uzależnia od jego intuicji, którą definiuje jako 
wewnętrzną zdolność właściwego, specyficznego spojrzenia na 
przedmiot, bazującą na poczuciu proporcji kształtów. 

Peucker stwierdza dalej , że prace graficzne geografów 
i astronomów są oparte na tych samych zasadach proporcji, 
odtwarzają jednak rzeczywistość na płaszczyźnie, a więc są 
dalsze od rzeczywistości, niż odwzorowania w rzutach. Mowa 
tu o zwykłych obrazach, bądź geograficznych, bądź astrono
micznych, nie uwzględniających kulistości Ziemi, czy prze
strzenności kuli niebieskiej i o mapach geograficznych i sele
nograficznych. Podczas gdy pierwsze są podobne do obrazu 
w lustrze, odwzorowania dają jak gdyby namacalny kształt 
obserwowanego przedmiotu. 

Odwzorowanie ciał niebieskich na płaszczyźnie nazywa 
Peucker fizjografiką, rozumiejąc ją raz jako topografię, raz 
jako kartografię. Mówi, że choć w oku powstaje "płaski" obraz 
Księżyca czy nieba gwiaździstego, to w rzeczywistości po
wierzchnia Ziemi, Księżyca czy Wszechświat są tworami prze
strzennymi i dlatego trzeba wykreślać mapy geograficzne, 
księżycowe i mapy nieba. 

N as tępnie Peucker przechodzi do omówienia badań po
wierzchni Księżyca. Powierzchnię tę dzieli na "kontynenty'· -
częściowo górzyste i "morza" - części równinne, które tworzą 
wokół globu księżycowego szeroki, nieregularny pas, na który 
zwrócili już uwagę L o ewy i P u i s e u x z Paryża, nazy
wając go kołem wielkim (grand cercle). Wrocławski astronom 
J. Franz posunął dalej badania i nie tylko określił średnie 
położenie pasa "mórz", ale wyznaczył także położenie jego 
bieguna. Peucker w hipotetycznych rozważaniach bierze pod 
uwagę możliwość słuszności poglądu G. D ar w i n a, twier
dzącego, że pas ten był niegdyś równikową strefą Księżyca. 
Jego obecne położenie względem równika tłumaczy przesunię
ciem się skorupy Księżyca względem ciekłego jeszcze jądra. 
Szuka bez powodzenia analogii na powierzchni Ziemi, na które 
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dopiero później zwrócił uwagę W e g e n er w swej hipotezie 
o rozsunięciu się kontynentów (płd. Ameryka-Afryka). 
Kształty i lokalizacja ziemski. ch głębin oceanicznych są wy
nikiem szeregu procesów geo- i paleograficznych. Peucker za
kłada podobną genezę rzeźby Księżyca, opierając to na poglą
dach fizjogeografów, geofizyków i geologów, którzy dostrze
gając w szeregu zjawisk paleozoologicznych, botanicznych 
i klimatycznych dowody zachodzących w przeszłości przesu
nięć położenia bieguna Ziemi, śmiało stawiają kwestię brania 
pod uwagę zmian położenia jądra. 

Fasowa koncepcja wielkich głębin geograficznych została 
wyparta przez koncepcję istnienia półkuli kontynentalnej
wschodniej i morskiej-zachodniej. Na zjawisko to zwrócił 
uwagę już B u a c h e (1746). W r. 1728 wydano w Wiedniu 
.. Atlas aus Sentterischen Karten'', w którym były dwie mapy 
. Haemisphaeria obliqua«, przedstawiające półkulę kontynen
talną i morską. Biegun tych półkuli leży w pobliżu niemiec
kiego brzegu Morza Północnego. Biegun ten próbował określić 
O. K rum m e l (1898), zagadnienie to badał również H. By e
t h i e n. Na podstawie tych badań wspomniany wyżej J. Franz 
przystąpił do rozwiązania podobnego zagadnienia dla Księżyca, 
starając slię określić środek ciężkości "mórz" za pomocą me
tody najmniejszych kwadratów. Franz postawił sob!e za za
danie dokładne określenie szerokości topograficznego pasa 
libracyjnego, rozciągającego się 7o w szerokości i 8° w dłu
gości. W r. 1904 udało mu się określić położenie niewidocznego 
krateru na odwrotnej półkuli Księżyca na podstawie przedłu
żenia smug świetlnych tego krateru, analogicznych do smug 
krateru Tycho. 

Peucker uważa zagłębienia księżycowe za zapadliska z ja
kimi spotykamy się na Ziemi. Jedynie kratery, bruzdy i smugi 
świetlne uważa za charakterystyczne dla Księżyca. Ten pogląd 
na naturę smug oraz ich postać jest niesłuszny; dopiero w 15 
lat później G. A. P e a s e stwierdził plastyczność smug. 

Peucker właściwie określa kształt kraterów i uważa, że 
wierne ich odwzorowanie można zrealizować przy pomocy 
izoh~ps. Odnosi się z rezerwą do przypuszczeń o ewentualnych 
zmianach na powierzchni Księżyca, odkrycie nowych form 
uważa jedynie za uzupełnienie dotąd poznanych. Sądzi, że wy
krycie naprawdę nowych obiektów może być dokonane jedy
nie na podstawie wielkich fotograficznych map Księżyca, twier
dzi jednak, że współczesna mu selenografia nie może wykazać 
żadnych zmian na powierzchni Księżyca. 
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Peucker zwraca następnie uwagę na rzut stereograficzny 
używany przez Franza, odrzucając jego twierdzenie, że jest 
on odwzorowaniem kulistym. Franz jednakże mówi o rzucie 
stereograficznym jedynie to, że nie tworzy on mapy księży
cowej, lecz jedynie klucz do katalogu partli brzegowych tar
czy Księżyca. 

Za główne zadanie selenografii Peucker uważa w końcu 
stereoskopową niwelację powierzchni Księżyca. Wiadomo, że 
już w r. 1897 Chr. S t e e b s wykazał na przykładzie rzeźby 
gipsowej, że zmiana oświetlenia wywołuje wrażenie zmian 
plastyki przedmiotu. Ze zjawiskiem tym spotykamy się rów
nież na Księżycu. Przy ukośnym oświetleniu na plastyczność 
składają się nie tylko rzeczywiste kształty przedmiotu, ale 
i kierunek promieni, tak że obserwowany obraz nie jest zgodny 
z rzeczywistymi kształtami. Należy więc wykonać szereg wza
jemnie uzupełniających się rysunków, aby móc określić rze
czywistą rzeźbę obserwowanego fragmentu. Podstawowa mapa 
powinna więc być uzupełniana szeregiem dodatkowych szki
ców. W. H. P i ck er i n g starał się rozwiązać to zagadnienie 
poprzez obserwację każdego fragmentu tarczy Księżyca przy 
pięciu różnych warunkach oświetlenia. Wiernymi odwzorowa
niami powierzchni Księżyca zajmował się także L e o n F e
n e t, który przygotował pod kierunkiem C. F l a m m ar i o n a 
mapę o średnicy 30 cm "Carte pittoresque de la Lune'·, dającą 
niezwykle malowniczy obraz, będący czymś pośrednim mię
dzy rysunkiem a fotografią. Na jej przykładzie oczywista staje 
się rozbieżność między obrazem powstającym w oku a obra
zem przestrzennej przyrody. 

Użycie stereoskopii do fotografii Księżyca pozwala nie tylko 
na osiągnięcie lepszej plastyczności, ale umożliwia "spojrzenie 
w głąb" - uplastycznienie nierówności. Wykorzystali to 
G r o u s i l l i e r s i P u l f r i c h, używając stereoskopów do 
pomiarów różnic wysokości, a więc do niwelacji, przeprowa
dzonej z dokładnością, której nie osiągnęła żadna mapa. ,.Lu
nety plastyczne" i stereokomparatory są najdoskonalszymi 
narzędziami służącymi do odwzorowania obserwowanych przed
m!otów. Na marginesie należy dodać, że najlepszym odzwier
ciedleniem rzeźby ziemskiej była mapa .,Hohenschichtenkarte 
von Bayern'' w skali l : 250000. 

W artość szczegółowych rysunków powierzchni Księżyca 
może się zbliżać do doskonałości jedynie w połączeniu z niwe
lacją stereoskopową. Tradycyjne poglądy selenografów pierw
szy przekroczył wspomniany J. Franz stosując tzw. perspek
tywę nadirową . Metoda cdwzorowania przechodzi do izohips 
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w skali l : 500000 do l : 200000, co odpowiada skalą geogra
ficznym mapom przeglądowym. Pojedyncze odcinki były jed
nak opracowane metodami dotychczasowymi. 

Peucker rzuca myśl opracowania generalnej mapy Księżyca 
w skali l : 1000000, nad którą pracowałoby szereg obserwato
riów; na wstępie powątpiewa jednak, żeby przy tak niejedno
litej redakcji mogła ona być dziełem jednolitym. Mapa miałaby 
250 odcinków i byłaby uzupełnioną mapą dla studentów w skali 
l : 3 000 000; do celów dydaktycznych służyłaby mapa przeglą
dowa w skali l : 10 000 000. Na koniec Peucker poświęca miej
sce atlasowi geoselenograficznemu, który odzwierciedlałby 
związki między Ziemią a Księżycem, a z którego mogliby ko
rzystać zarówno geo- jak i selenografowie. 

Oprócz Peuckera poświęcał się w czasach późniejszych ba
daniom odwrotnej strony Księżyca także Ph. F a u t h, który 
w swej publikacji ,.Was verbirgt die Rilckseite des Mondes'· 
niezwykle ostrożnie ominął domysły dotyczące szczegółów dru-

V 

Rys. l. Jest to połącze
nie wiedzy i hipotez o 
odwrotnej pólkuli Księ
życa. Podstawą szkicu 
było przedłużenie pasa 

mórz" na widocznej 
~ółkuli. Ich rozkład na 
półkuli niewidocznej 
miał być wg Franza 
symetryczny względem 
rozmieszczenia na wi
docznej półkuli. Prze
widywał on istnienie 
wielkiego, nieprzerwa
nego .,morza" za za
chodnim skrajem tarczy 
Księżyca, a rozległego 
pasma górskiego za 

wschodnim skrajem, 
gdzie w Iderunku NE 
leży krater Franz. Peuc
ker naniósł na rysun
kach zagłębienia w po
bliżu bieguna, wg Hay-
na 1) istnienie ich prze
czyło hipotezie Franza. 

Położenie krateru "Franz" określi na }.=-106°27 i ~=+19°15 wg inter
polacji smug świetlnych na wschodniej części Oceanus Procellarum. 

1
) Abh. d . k. Sachs. Gesellschaft W i ssenschaften Math. Phys. Classe 

27, Nr 9, 29. 



176 URANIA 

gieJ strony Księżyca i na podstawie badań pasa libracyjnego 
o szerokości 345 km nie zakłada istotnych różnic między for
mami odwróconej i znanej nam półkuli Księżyca. 

Zasłona tajemnicy, jaką była otoczona odwrotna strona 
Księżyca, została odsłonięta dopiero w ubiegłym roku, kiedy 
dzięki wysiłkowi radzieckich naukowców i techników sfoto
grafowano ze stacji kosmicznej część odwróconej od nas pół
kuli. (tłumaczył z czeskiego - WŁ. Jodłowski) 

BOLESŁAW GOMOŁKA - Kraków 

PLANETA WENUS 

W enus jest drugą z rzędu, licząc od Słońca, planetą w ukła
dzie słonecznym i najbliższą (po Księżycu) sąsiadką Ziemi. 

Mimo niewielkiej odległości dzielącej Wenus od Ziemi wiedza 
nasza o tej planecie posiada mnóstwo luk. Pod grubą warstwą 
chmur zasłan·iających stale jej powierzchnię kryje się wiele 
tajemniczych zagadek, których rozwiązanie nastąpi dopiero po 
wylądowaniu ekspedycji z Ziemi. Zanim jednak stanie się to 
faktem dokonanym, warto zrobić przegląd wiadomości posia
danych już obecnie. 

Wenus należy do najjaśniejszych obiektów na naszym nie
bie bowiem jasność jej w pewnych okresach czasu dochodzi 
do -4,3 wielkości gwiazdowej. Obserwowana okiem nieuzbro
jonym świeci silnym białym blaskiem, co pochodzi stąd, że 
pokrywające ją chmury silnie odbijają światło Słońca. W te
leskopie Wenus przedstawia się jako tarcza błyszcząca jedno
stajnym mleczno-białym blaskiem; jedynie wytrawne oko ba
dacza może dostrzec tu i ówdzie jakieś szczegóły na jej po
wierzchni. Już G a l )1 l e u s z obserwując w 1610 r. Wenus 
przez swój prymitywny teleskop dostrzegł jej fazy, co było 
wielkim triumfem idei kopernikańskiej. Fakt ten był tak 
ważny, że Galileusz zaszyfrował go anagramem, który po roz
wiązaniu tworzył zdanie: ,.Cynthiae figuras aemulatur Mater 
Amorum", co w polskim przekładzie oznacza " Matka Miłości 
(Wenus) naśladuje fazy Cynthii (Księżyca)". 

Zastosowanie fotografii jako metody badawczej w astrono
mii pozwoliło na rozszerzenie badań planet. Pierwszym astro
nomem, który użył metody fotograficznej do badania Wenus 
był F. Q u e n i s s e t. Fotografie wykonane prz z niego w roku 
1911 wykazały pewne zaciemnienia na tarczy planety. W r. 1924 
W. H. W r i g h t z obserwatorium Licka zastosował fotografię 
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w podczerwieni i nadfiolecie, zaś w 1927 r. F. E. Ros s prze
prowadził systematyczne badania otrzymując całą ser~ę zdjęć 
w nadfiolecie. Fotografie Wenus w nadfiolecie przy długości 
fali 3600 A wykazują dość wyraźnie zaciemnienia na tarczy 
planety, będące prawdopodobnie przerwami w warstwach 
chmur. Nie stanowią one bowiem jakichś trwałych utworów, 
lecz zmien~.ają dość szybko zarówno kształt, jak i położenie 
na powierzchni planety. 

Skład chemiczny chmur okrywających Wenus nie jest nam 
znany. Pierwotnie sądzono, że są one obłokami pary wodnej, 
le::::z badania spektroskopowe nie potwierdziły tego. Wysunięto 
natomiast inną hipotezę, według której obłoki te miałyby 
składać si z kryształków dwutlenku węgla (C02) w stanie 
stałym, lecz przeczy temu temperatura -40° C, którą stw:€r
dzono na podstawie pomiarów radiometrycznych. Również nie 
znalazła potwierdzenia formaldehydowa hipoteza R. W i l d t a. 
W myśl tej hipotezy obłoki na Wenus, a także morza i oceany 
na jej powierzchni, byłyby utworami z mas plastycznych po
chodnych kwasu mrówkowego. Tworzywem dla m s plastycz
nych byłby dwutlenek węgla i woda, które pod wpływ:-m 
promieniowania słonecznego reagowałyby ze sobą. Niestety 
nie stwierdzono obecności formaldehydu w atmosferze Wenus, 
co spowodowało odrzucenie tej interesującej hipotezy. W 1953 r. 
D. H. M e n z e l i F. L. W h i p p l e badając polaryzację świa
tła odbitego od obłoków Wenus stwierdzili podobieństwo ich 
do obłoków utworzonych z kropelek wody. W dwa lata później 
G. P. Ku i per wyraził pogląd, że obłoki Wenus są utworzone 
ze spolimeryzowanego 1) podtlenku węgla (Ca02). Substancja 
ta tworzyłaby się w atmosferze pod wpływem promieniowa
nia ultrafioletowego. Faktem, przemawiającym za tą ostatnią 
hipotezą, jest obserwowane żółtawe zabrawienie obłoków, cha
rakterystyczne dla podtlenku węgla. Tak więc natura chmur 
na Wenus stanowi nadal niezbadaną zagadkę. 

Skład chemiczny atmo·sfery Wenus znamy dość dokładnie 
dzięki analizie spektralnej. Badania prowadzone przez W. S . 
A d a m s a i Th. D u n h a m a wykazały dużą zawartość C02. 
N. A. Kozyrew wykrył w widmie zórz polarnych Wenus 
prążki azotu i zjonizowanego tlenku węgla, zaś H. C. U r e y 
i R. W. B r e w e r znaleźli zjonizowany dwutlenek węgla. 
Obecności wody i tlenu nie potwierdzono, jednakże należy pa
miętać, że nasza znajomość ogranicza się tylko do tej strefy 
atmosfery, która znajduje się powyżej warstwy chmur. 

Wskutek tego, że nie można prowadzić bezpośrednich obser-· 
1 ) Polimeryzacja - łączenie się cząsteczek związku chemicznego 

w łańcuchy, zawierające wielką ilość cząsteczek. 
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wacji powierzchni Wenus ukrytej poza grubymi warstwami 
obłoków, nie wiemy dotychczas nic pewnego o jej naturze. 
Wspomniana już powyżej h!.poteza W i l d t a wyrażała pogląd, 
że stała powierzchnia Wenus jest utworzona z masy plastycz
nej. W 1955 r. D. H. Menzel i F . L. Whipple ogłosili 
hipotezę, że cała powierzchnia Wenus jest pokryta oceanem 
wody 2). Zagadnienie to nie jest jeszcze w dostatecznym stop
niu rozwiązane i nie można przesądzić, która z istniejących 
hipotez jest prawdziwa. 

Radiometryczne pomiary temperatury wykonane przez J. 
Stron g a i W. M. S i n t o n a w latach 1953-1954 wyka
zały, że zarówno strona dziennna jak i nocna mają tempera
turę około -40° C. Na podstawie pomiarów promieniowania 
podczerwonego obliczono temperaturę Wenus na + 12° C, zaś 
pomiary promieniowania radiowego Wenus przy użyciu 16-
metrowego radioteleskopu Laboratorium Badawczego Mary
narki USA wykazały temperaturę równą + 320° C. Ta duża 
rozbieżność pomiarów pochodzi przypuszczalnie stąd, że ba
dając różne promieniowanie "sięgamy-· do różnych warstw 
atmosfery planety. 

Jedną z największych zagadek Wenus stanowi czas obrotu 
wokół osi oraz nachylenie osi obrotu. Ustalenie tych danych 
drogą bezpośredniej obserwacji jest niemożliwe, panieważ na 
tarczy planety nie zdołano zauważyć żadnych stałych utwo
rów. Obserwując takie utwory można by z częstości ich po
jawiania się oraz pozycji na powierzchni planety określić za
równo czas obrotu jak i nachylenie osi obrotu Wenus. Próby 
określenia okresu obrotu dokonane w latach 1956-57 za po
mocą metody spektroskopowej nie przyniosły żadnego rezul
tatu, określono bowiem tylko, że okres ten jest dłuższy niż 
l tydzień. Natomiast pomiary radiometryczne dotyczące tem
peratury Wenus wskazują na szybki obrót planety. W r. 1927 
R o s s zaproponował przyjęcie pośredniej wartości okresu 
obrotu równego 30-dniom. Również próby określenia położenia 
osd. obrotu natrafiają na poważne trudności. W r. 1954 Ku i
per opierając się na obserwacjach położeń ciemnych pasm 
na tarczy Wenus określił nachylenie równika do płaszczyzny 
orbity na 32°, natomiast Richard s o n z podobnych obser
wacji określił je na 14°. Zachodzi więc duża rozbieżność uzy
skanych wyników i trudno jest osądzJć kto ma rację~). 

Dokonany powyżej przegląd naszych wiadomości wykazuje 
jak wiele jeszcze zagadek kryje w sobie tajemnicza Wenus, 
tak pięknie błyszcząca na naszym niebie. 

~) Patrz "Urania '·, 1956, str. 20. 
3) Zagadnienie rotacji Wenus omówion e jest szczegółowo w .,Uranii" 

.(1959) Nr 5, str. 166-175. 



URANIA 179 

Niektóre ważniejsze dane o Wenus : 

średnia odległość od Słońca 
Najmniejsza odległość od Ziemi 
Mimośród orbity 
Okres obiegu dookoła Słońca - rok Wenus 
Okres synodyczny (średni odstęp czasu między 

dwiema kolejnymi opozycjami planety) 
średnica 
Masa (Ziemia = l) 
Gęstość (Ziemia = l) 
Gęstość (woda = l) 
Prędkość ucieczki (przy powierzchni) 
Przyśpieszenie siły ciężkości 

Nachylenie równika do płaszczyzny orbity 

Albedo (ułamek odbijanego światła) 
Okres obrotu dokoła osi 

RRONIKA 

108 milionów km 
40 milionów k:n 

0,0068 
224,7 dni 

584 dni 
12 200 km 

0,826 
0,88 
4,9 

10 km 'sek 
0.84 g 

32° (Kuiperl 
14 • (Richardson) 
0,59 
nieznany 

O niektórych cechach gwiazd podwójnych 

Gwiazdy podwójne mają wiele cech wyraźnie wyróżniających j_e 
od tych gwiazd, które nie łączą się w pary. Dotyczy to specjalnie par 
dość ciasnych, w których odległości pomiędzy obu składnikami są nie 
więcej niż kilkana§cie razy większe od średnicy każdego ze sł0ńc. W wy_
jątkowych wypadkach także i bardziej luźne pary mają dość specjalne 
cechy jak np. a Panny (Spica), o której w dalszym ciągu powiemy nieco 
więcej. 

Wśród gwiazd zaćmieniowych dość liczne są pary takie, gdzie po
wierzchnie składników prawie lub całkowicie stykają się ze sobą. Ła
two się domyślić, że w takich warunkach powstaną bardzo duże odch~
lenia od normalnego sposobu świecenia gwiazd pojedynczych. W ogóle 
można powiedzieć w bardzo grubym przybliżeniu, że jasność gwiazdy 
zależy od sposobu produkcji energii w jej środku i od jej masy oraz 
średnicy. W ciasnych parach zaćmieniowych do których należy np. 
gwiazda W Urnae Maioris ,zapewne sposób produkcji energii jest nie 
inny niż w gwiazdach pojedynczych, masy też są podobne, ale do foto
sfery każdego ze składników dopływa energia nie tylko z wnętrza każ
dego z nich, ale przynoszona jest także z fotosfery sąsiada przez płynące 
stale strumienie gazu. Gwiazdy te są tak blisko siebk!, że wzajemne 
oddziaływanie grawitacyjne powoduje ogromne przypływy na powierzch
niach ich obu oraz trwałe odkształcenie od kulistej formy. Jednocześnie 
grawitacja na ,powierzchniach zwróconych ku wspólnemu środkowi masy 
staje się zbyt słaba na to, żeby przeciwstawić się uciecz,ce gazów z po
wierzchni gwiazdy: gazy te płyną do sąsiadki a częściowo, w specjat
nych warunkach, uciekają w przestrzeń. 

Na skutek tego dodatkQIWego dorpływu energii do .fotosfery gwiazdy 
świeci ona jaśniej niżby wynikało z jej masy. 

W bardziej luźnych parach zaćmieniowych nie będzie dopływu ener
gii wynikającego z transportu jej przez strumienie gazu, ale wystą!)i 
za to wyraźny efekt refleksji i znowu, specjalnie ciemniejszy składnik 
będzie świecił jaśniej niż pcwinien - gdyby był gwiazdą pojedynczą. 
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Tym razem dodatkowa ilość energii jest przenoszona przez promienio
wanie, jak to np. wyraźnie występuje u Algola. Jaśniejszy składnik 
oświetla zwróconą ku niemu połową ciemniejszego; dzięki temu połowa 
ta jest jaśniejsza od drugiej półkuli zwróconej na zewnątrz i w rezulta
cie jasność wspólna obu składników w okolicy minimum wtórnego jest 
nieco większa niż w okolicy minimum głównego. W tym pierwszym bo
wiem wypadku widzimy powierzchnię pólkuli sdabszego. składnika 
oświetloną przez jaśniejszego, w tym drugim - tę półkulę, która świeci 
tak jak gwiazda pojedyncza, gdyż nie jest oświetlona przez gorętszego 
towarzysza. 

Ostatnio S u S h u H u a n g zwrócił uwagę na to, że może być jesz
cze jeden mechanizm dostarczania z zewnątrz energii do fotosiery 
gwiazd - mianowicie nie przez promieniowanie elektromagnetyczne, 
ale przez "promieniowanie" korpuskularne, podobn.e do tego, które ze 
Sł01'lca dociera do Ziemi stale, a specjalnie obficie w okresach silniej
szej aktywności słonecznej. Takie strumienic cząstek naładowanych elek
trycznie, pędzące z prędkościami 100Q-3000 km/sek, docierając do gór
nych warstw naszej atmosfery przekazują zawartym tam atomom ga
zów swoją cnC!rgię, powodując znaczne nagrzewanie s i~ tych wars·•w. 
(Występuje to szcz~gólnie silnie w okolicach zórz polarnych, gdzie do
pływ takich szybkich cząstek słonecznych, przyśpieszanych jeszcze do
datkowo w polu magnetycznym ziemskim jest specjalnie duż.y). 

Podcbny mechanizm nagrzewania fotosfery gwiazdowej mógłby zria
niem Huanga wyjaśnić niezgodności obserwowane w układzie a Vir. Oba 
składniki tej pary są to gorące słońca, jedno - typu widmowego B2V 
drugie - B3V. Ten drugi składnik posiada jasność absolutną większą 
niżby to wynikało z jego masy i typ widmowy także zbyt wczesny, mó
wiący o tym, że temperatura na powierzchni tej gwiazdy jest za wy
soka w stosunku do tej, jakiej można by się spodziewać biorąc prid 
uwagę obserwowaną jasność absolutną Huang zakłada. że zwiększona 
temperatura fotosfery słabszego składnika wynika z bombardowania 
przez promieniowanie korpuskularne wybiegające z powierzchni skład
nika jaśniejącego. Wobec dość znacznej odległości obu składników nie 
może być mowy o takim przepływie gazów jak w wypadku gwiazd typu 
W UMa ani też o refleksie światła jak u Algola. 

Huang wylicza ilość cząstek i ich energię potrzebną na to, żeby pod
nieść t:mperaturę ciemniejszego towarzysza a Vir do temperatury obec
nej, wyż3zej zapewne o kilka tysięcy stopni od te.i. jc>ką miałaby 
ta gwiazda, gdyby świeciła samotnie. Sądząc z masy i jasności absolut
nej odpowiadającej danej masie, wzrost temperatury jest tego rzędu , że 
energia potrzebna na utrzymanie go na powierzchni całej gwiazdy na 
stałe jest rzędu 1012 erg/sek cm2 • Energia ta pochodzić może w myśl 
przypuszczenia Huanga z energii kinetycznej cząstek lecących z predko
ścią rzędu 10 000 km/sek od gwiazdy gorętszej do chłodniejszej. Łatwo 
wyliczyć. że przy takiej prędkości musiałoby z powierzchni jaśniejszego 
skłndnika wylatywać 5.101R protonów z każdego centymetra kwadrato
wego na sekundę. W okolicy powierzchni chłodniejszego składnika da
łoby to 5 . 109 protonów w centymetrze sześciennym. Nie jest to ilość 
nieprawdopodobna, gdyż zapewne w wewnętrznej koronie słonecznej 
mamy gęstości tylko 10-100 razy mniejsze. Z drugiej strony jednak do 
podtrzymania wysokiej temperatury korony słonecznej wystarcza ener
gia milion razy niższa od tej, jaką zakłada autor dla towarzysza u Vir, 
tak że trzeba tworzyć specjalne założenia, żeby wytłumaczyć tą roz
bieżność. 
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Przypuszczen ia Su Shu Huanga, choć bardzo prawdopodobne, nie są 
dziś jeszcze ugruntow ane; j eżeli piszemy tu o nich, to tylko dlatego. 
żeby zwrócić uwagę na możliwość istnienia i ewentualnego obserwac:x:j
nego stwierdzenia promieniowania korpuskularnego w układach gwia
zdowych, co ma ogromne znaczenie między innymi dla wszelkich rozwa
żań na temat ewolucji gwiazd . 

J M ergentaler 

Biała plama na powierzchni Saturna 

Astronom francuski A. D o 11 f u s z obserwatorium na Pic d u Midi 
doniósł o pojawieniu się w końcu kwietnia dużej jasnej plamy na po
wierzchni Saturna. O ile na powierzchni Jowisza podobne plamy zja
v,;iają się bardzo często, o tyle na Saturnie należą d0 rzadkości i można 
je obserwować zaledwie raz na kilka czy kilkanaście lat. Obserwacje 
takie pozwalają między innymi wyznaczać prędkość obrotu Saturna na 
rużnych szerokościach saturnocenlrycznych. Nowa plama znajduje się 

na północnej ;półkuli Saturna, na szerokości 60°. Przybliżony okres obrotu 
wynosi 101;140'1'5. Plama powinna przechodzić przez centralny poludnik 
tarczy planety między innymi 7 VI o godz. 2 00 cz. wsch. europejskiego. 

(Cyrkul!lrz Międz. Unii A str . nr 1723) A. Wróbl ?wski 

Największe grupy plam słonecznyeh 

W poniższej tabelce zamieszczono wykaz największych plam sło

necznych, jakie zaobserwowano od roku 1874, tj. cid początku fotogra
ficznych obserwacji Słońca w Greenwich. Pierwsze pięć plam (uszere
gowanych wg malejących rozmiarów) obserwowano w czasie cyklu, 
którego makgirnum wypadło w maju 1947 r. Wskazuje to wyraźnie, że 
okr<>s ten był okresem wyjątkowo silnej aktywności słonecznej; biorąc 
pod uwagę jedynie plamy, był to od 1870 roku okres największego ich 
nasilenia. 

Sześć największych grup plam słonecznych (1874-1954) 

-
Data przejścia 

Maksymalna 
Maksymalna Szerokość powierzchnia w milio-

Rok przez centralny nowych l zę ciach powierzchnia heliografiezna 
południk pólkuli 81ol\ca w miln . km' 

194~ 7. IV fj 100 18290 24° 
1946 6. II 5 200 15600 + 26° 
1951 16. V 4 900 14(00 + 13° 
1946 26. Vll 4 700 14100 + 22° 
1947 10. III 4 600 13800 23° 
1926 25. I 3 700 11000 + 21 o 
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Rys. l. Największa z obserwowanych dotychczas plam słonecznych 
według fotografii w dniu 7. IV. 1947 r. Jest to powiększony fragment 
zdjęcia umieszczonego na 2 str. okładki. 

Największa z zarejestrowanych grup plam słonecznych przeszła 
przez centralny południk Słońca 7. IV. 1947 r . Jej maksymalna po
wierzchnia przekraczała 18 miliardów km2, rozciągając się na ponad 
26° długości. Pierwsza obserwacja tej grupy datuje się z początków 
lutego, a w początkach marca powierzchnia jej osiągnęła 13,8 mld. km 
kw. (poz. 5 w tabelce). Grupa ta osiągnęła swe maksimum w kwietniu 
(poz. 1) , po czym zaczęła szybko się zmniejszać i w maju stała się nie
widoczną. Proturberancje towarzyszące tej grupie obserwowano jeszcze 
przez kilka rotacji aż do września 1947 roku. 

(M. A. E l l i s o n, T he Sun and its Influence) W. Jodłowski 

Zakrycie gwiazdy przez Marsa 
Dnia 25 sierpnia 1959 r. w Obserwatorium Greenwich na astrografie 

o średnicy 33 cm i ogniskowej 343 cm dokonano na tej samej kliszy, 
przy małych przesunięciach w deklinacji, serii zdjęć zakrycia gwiazdy 
BD + 15° 450, (7'P3), przez Marsa (-0!]'14). Przeciętny czas ekspozycji 
użytej kliszy Ilford Special Rapid wynosił 7 sek. Nominalna dokładność 
pomiaru kliszy 0.0001 mm, co odpowiadało 0'.0001 albo 0".006. Zależ
ność między pomierzoną odległością kątową Marsa od gwiazdy a zano
towanym momentem zdjęć przyjęta była za liniową i doprowadziła 
do wyznaczenia momentu koniunkcji obu ciał o 1h23m24s średniego 
czasu miejscowego i pozycji Marsa: a = 3hllm50S.43, 1'> = + 15°26'19".1, 
w dobrej zgodności z wartością tablicową: O-C w u. wyniosła -os.09, 
w 11 zaś + 0".3. 

Równoczesna obserwacja wizualna na lunecie prowadzącej (średnica 
25 cm) tegoż astrografu dla przyjętej wartości promienia kątowego 
Marsa wykazała uwcześnienie momentu zniknięcia i opóźnienie poja
wienia się gwiazdy mniej więcej o 30 sek. 

(Wg The Journat of the Brit. Astr. Assoc. Vol. 69, 6-8, part 2, 1959 r .) 
F. Kępiński 

'(.'.! 
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Zmienność olbrzymów typu B 

Sytuacja w dziedzinie badań gwiaro zmiennych fizycznych staje się 
coraz bardziej oryginalna. Okazuje się mianowicie w miarę doskonale
nia pom1arow fotomEtrycznych, że ccra'z trudniej j1e.st znależć obiekt. 
którego jasność pozostawałaby stała: bardziej śoiśle - jedynie u gwiazd 
ciągu głównego (za wyjątkiem najmasywniejszych) nie stwierdzono do
tychczas zmian jasnosci, wykrywalnych za pomocą najczulszych foto
metrów; i wśród nich wszakże istnienie niewielkich fluktuacji jasności 
jest niewykluczone 1). Fazostałe rodzaje obiektów, związane z różnymi 
eta!?ami ewolucji, to z reguły gwiazdy zmienne. Utwierdza się przeko
nanie, że takimi są np. żółte i czerwone olbrzymy i nadolbrzymy< 
szczególnie interesującą grupę stanowią gwiaroy w stadium grawita
cyjnego kurc:zJenia się, które ·na pewnych etapach tego procesu wyka
zują gwałtowne zachwiania równowagi( zmienne typu T Tauri i UV Ceti). 
Mało zbadana jest grupa gwiazd pulsujących typu ~ Canis Maioris. Do 
niedawna zbadano zaledwie kilkanaście takich obiektów, których ce
chami charakterystycznymi są krótkie (rzędu godzin) okresy z często 
wystQpującym zjawiskiem interferencji, oraz prawie jednakowe typ_v 
widmowe: BO-B2, rprzy klasach jasności II-III (olbrzymy) 

W roku 1958 C. R. L y n d s z Obserwatorium w Berkeley (Uniwer
sytet Kalifornijski) wykonał za pomocą 50 cm refraktora na Mt PalQ
mar szereg fotoelektrycznych pomiarów jasności ponad 30 olbrzymów 
typów BO-B2 w celu wykrycia wśród nich nowych zmiennych typu P. 
CMa Zasadniczą trudność stanowi tu niewielka amplituda zmienności 
takich gwiazd, wynosząca zaledwie kilka setnych wielkości gwiazdowej. 
W wyniku obserwacji Lyndsa okazało się, że około 80% badanych gwiazd 
wykazuje fluktuacje jasności o amplitudzie powyżej Orr-02. Klasyfikacja 
większości z nich jest na razie niemożliwa z powodu szczupłego mate
riału. Większość nowoodkrytych zmiennych stanowią jednak z pewno
ścią gwiazdy typu ~ CMa. Cennym potwierdzeniem będzie zaobserwo
wanie charakterystycznych dla pulsacji zmian prędkości radialnych. 
Równie częste są przypadki tzw. zmiennych elipsoidalnych. o zmianach 
blasku zachodzących na skutek rotacji gwiazdy posiadając =j kształt 
elipsoidy, jak również gwiazd z liniami emisyjnymi, których nieregu
larna zmienność jest prawdopodobnie wywoływana obecnością otoczek 
gazowych. 

Wszystkie badane przez Lynd<;a obiekty należą do gwiazd jaśniej
szych od 7mo. Oznacza to, że są on'! dostępne do pomiarów fotoelek
trycznych nawet dla obserwatorów dvspnnuiącvch niewielkimi telesko
pami, ale oczywiście posiadających wysokiej klasy aparaturę elektro-
niczną. J. Smak 

(Wg Astrophys'cal Journal, 130, 577, 1959 r.) 

Orbita Nereidy 

G. van B i e s b r o e ck wyznaczył orbitę niedawno odkrytego sate
lity Neptuna, Nereidy, opierając się na 37 fotografiach jego położeń, 
wykonanych za pomocą 208 cm reflektora Obserwatorium Me Donalda. 
Okres obiegu satelity wynosi 359.881 dni, średnia odległość od planety 
5 556 000 km (0,0372 jedn. astr.), ekscentryczność orbity 0,749. Jest to 

1) Por. notatkę o zmienności SlOJ'lca, "Urania", XXX ,nr 7, 1959 r. 
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najbardziej wydłużona orbita spośród orbit wszystkich naturalnych 
satelitów w układzie słonecznym. Nereida zbliża się do Neptun 01 na 
odległość l 400 000 km i oddala na 9 700 000 km. Analizując ruch Nereidy 
van Biesbroeck obliczył także, że masa Neptuna wynosi 1/ 18889 masy 
Słońca, czyli jest o około 2% większa niż dotąd sądzono. 

(Thc Astronamical Jounal, 62, str. 272, 1957 r .) A. Marks 

·OBSERWACJE 

Zakrycie Aldebarana przez Księżyc 

Wyniki obserwacji zakrycia Aldebarana przez Księżyc w dniu 6 II 
1960 r.: 

Początek zakrycia 
Koniec zakrycia 
Czas zakrycia 

141;133m42s,2 ± Os,5 (U. T.) 
15V39ml8S,7 ± lS 

Ht 5ffi36S,5 ± 1S,5 

Obserwacji d0konałom w Białymstoku (er = 53°8', 'A = 11;132'1'). 

Gabriel Franecki 

PRZEWODNIK PO KSIĘ2YCU 

Linneusz 

Krater Linneusz położony we wschodniej części Morza Jasności (patrz 
mapa w nr l Uranii z br.) jest jednym z najciekawszych utworów na 
powierzchni Księżyca. Zanotował go na swej mapie już R i c c i o l i 
w r. 1651 ,musiał to więc być objekt rzucający się w oczy. L o h r
m a n n i M a d l er {1824-1837) opisywali Linneusza jako bardzo głP.
boki krater o średnicy 8 km, widoczny przy każdym kącie oświetlenia 
przez promienie słoneczne. W roku 1866 S c h m i d t stwierdził, że opis 
ten jest nieprawdziwy, bowiem Linneusz wygląda jak biaława rozmyta 
plama i w niczym nie przypQITlina głębokiego. krateru. W latach 1866--
1867 kilku obserwatorów widziało w tym miejscu bardzo płytki krater 
z maleńkiero kraterkiero o wzniesionych ścianach we wschodniej czg
ści. Od roku 1897 i ten otwór przestał być widoczny. P i ck er i n g. 
analizując poprzednie obserwacje doszedł do wniosku, że najwidocz
niej głęboki krater zniknął w latach 1834-1866, przypuszczalnie wsku
tek zalania przez lawę wulkaniczną. 

Bardzo dokładne obserwacje Linneusza wykonane w ostatnich latach 
przez doświadczonych obserwatorów angielskich (F. H. T h o r n t o n, 
H. P. Wilk i n s, P. M o o re) dają jeszcze inny obraz Linneusza. 
W miejscu tym na powierzchni Morza Jasności znajduje się niski pół
koListy kopulasty kopiec z małym wgłębieniem na szczycie. Kopiec musi 
być bardzo niski, bowiem rzucany przez niego krótki cień znika już 
wtedy, gdy wysokość Słońca nad horyzontem przekroczy 10°. Wgłębie
nie na szczycie jest głębsze, bowiem jeszcze przy wysokości Słońca 30° 
jest wewnątrz wypełnione cieniem. Kopulasty utwór ma średnicę około 
8 km, a położony w środku kraterek około 1,5 km. 

Jakkolwiek do przytoczonych obserwacji trzeba podchodzić z pewną 
•Ostrożnością - są to prz ecież dostrzeżenia wizualne - wydaje s1ię, że 
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stanowią one dowód zmian zachodzących w tym miejscu powierzchni 
Księżyca. Najprawdopodobniej w połowie ubiegłego stulecia w kraterze
Linneusz nastąpił silny wybuch wulkaniczny i wydobyta lawa wypeł
niła prawie całe wnętrre krateru. Słabe wybuchy wulkaniczne zdarzały
się być może jeszcze kilkakrotnie. Lama i popiół utworzyły w końcu ko
pulasty stożek z otworem krateru na szczycie. 

A. Wróblewski 

PRZEGLĄD NOWOŚCI WYDAWNICZYCH 

l. Akademija Nauk SSSR - "Pierwyje fotografii abra.tnoj staranv 
łmny" - str. 31, cena zł 2,- *) **). 

W broszurze przedstawiono budowę i lot radzieckiej automatycznej 
stacji międzyplanetarnej oraz podano sposób wykonywania i przekazy-· 
wania na Ziemię zdjęć niewidocznej strony Księżyca. Omawiana pozy
cja jest ogromnie cenna ze względu na historyczne znacrenie udanego
eksperymentu. 

2. Akadamia Nauk ZSRR - "Druga strona Księżyca" - str. 36. 
cena zł 12,-. 

Polskie wydanie poprzedniej pozycji w przekładzie W. T u r ski e g o_ 
Na uwagę zasługują starannie wykonane rysunki oraz bardzo. est"e-
tyCZiila obwoluta. 

3. H o m er E. - .,N e w e 11 J. R. - "Guide to rockets, missiles~ 
and sateHites" - str. 54, c.ena zł 75,- *). 

Omawiana pozycja wydawnicza obejmuje liczne fotografie i ciekawe
opisy rórżnych typów rakiet i sztucznych satelitów Ziemi. 

4 .. H. M i e l k e - "Raketentechnik" - str. 296, cena zł 50,20 *). 
W książce zebrano i systematycznie .przedstawiono szereg interesu

jących danych z zakresu techniki rakietowej, a także zwrócono uwagę
czytelnika na różnorodne zastosowanie rakiet. Liczne fotografie, ry
sunki i schematy ułatwiają zrozumienie treści. 

Maria Pańków 

Z KORESPONDENCJI 

Jt'szcze o Heweliuszu 

Do notatki dra T. Przypko w ski e g o "Jeszcze o potomkach He
weliusza" (Urania, nr 5, str. 152) chcę dodać, że Daniel Wierz
bicki podaje w swym dziele "Żywot i działalność Jana Heweliusza,. 
astronoma polskiego", Kraków 1888 r. (powołuje się on na prace W e s t
p h a l a, R a c z y ń s k i e g o, L e n g n i c h a), że rodzeństwo Heweliusza 
składało się z trzech braci <=arli w młodym wieku) oraz sześciu. 
sióstr. Z całego rodzeństwa tylko najmłodsza Konstancja przeżyła He
weliusza. Natomiast według mgr F. F i s c h er a z Pragi (OSR) ojciec
Heweliusza miał trzynaścioro dzieci. Wierzbicki podaje, że żyjący
w XIX w. w Gdańsku potomkowie Heweliusza po córkach nosili na
zwiska: Balfour, Bentzmann, Broen, v. Gralalh i Uphfage:n. 

Stanisław R. Brzostkiewicz. 

*) Do nabycia w Klubach Międzynarodowej Książki i Prasy. 
**) Do nabycia w księgarniach radzieckich. 
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RALENDARZYK ASTRONOMICZNY 
opracował G. Sitarski 

Cze1"wiec 

J ---,L..-j ~-"<----'t-

J ___ ~ f--t---t 

Czerwlec 1960 r. 
W tym miesiącu mamy szczególnie do

bre warunki obserwacji Merkurego, który 
widoczny jest po zachodzie Słońca jeszcze 
przeszło godzinę. Wenus jest niewidoczna 
ze względu na górne złączenie ze Słoń
cem, natomiast stale polepsza się widocz
ność Marsa, który wschodzi już na kilka 
godzin przed Słońcem. 

Jowisz i Saturn widoczne są przez całą 
noc i świecą stosunkowo nisko nad po
łudniowym horyzontem w gwiazdozbio
rze Strzelca. Położenie księżyców galileu
szowych Jowisza możemy odczytać z za
łączonego wykresu, gdzie poziome linie 
w przecięciu z falistymi dają położenia 
księżyców względem planety o 2b czasu 
wschodnio-europejskiego każdego dnia. 
Momenty ciekawszych zjawisk w układzie 
księżyców Jowisza podajemy w odpo
wiednim dniu. 

Słabe planety widoczne są w pierw
szych godzinach nocy : Uran przez lor
netkę, Neptun prz.ez lunetę, a Pluton 
tylko przez wielkie teleskopy. 

Możemy także obserw:_ować dwie pla
netoidy: Westę, około 6 wielkości gwiaz
dowej i Pallas, znacznie słabszą (10 wielk. 
gw.), ale w warunkach dogodniejszych 
dla obserwacji. Opozycje planetek przy
padają w pierwszych dniach lipca. Pallas 
i Westa należą do czterech najwcześniej 
odkrytych i jednocześnie rozmiarami naj
większych planetoid. Obie odkryte zostały 
przez niemieckiego astronoma Olbersa : 
Pallas 28 marca 1802 r., a Westa prawie 
dokładnie 5 lat później, bo 29 marca 1807. 
Następna z wielkiej rodziny planetoid, 
Astraea, została odkryta dopiero w 1845 r. 
nrzez niemieckiego miłośnika astronomii 
Henkego. a szóstą z kolei, Hebe. odkrył 
również Henke w 1847 r. Od tee;o C'lasu 
nlanetoidy odkrywane są do dziś dnia 
i katalog na rok 1960 zawiera 1630 plane
toid o znanych elementach orbit. 

1d3J:!26m Obserwujemy POC7.ątek zać
mienia 3 księżyca Jowisza. Znikanie księ
życów w cieniu Jowisza następuje coraz 
hliżej lewego brzegu tarczy (IPatrząc przez 
lunetę odwracającą) i po opozycji (w dru
giei połowie miesiąca) obserwujemy już 
tylko zakrycia księżyców rprzez tarczę pla
nety oraz ukazywanie się ich z cienia 
Jowisza po prawej stronie tarczy. 
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4/5d Po północy obserwujemy wędrówkę cienia 2 księżyca Jowisza 
po tarczy planety. Cień ukaże się z prawej strony tarczy o 0\133m, a sam 
księżyc zetknie się z jej brzegiem o 1\117m. Plamka cienia zejdzie z tar
czy o 3\lSm, a księżyc ukaże się z lewej strony tarczy o 3\15lm, tuż kolo 
l księżyca, którego zaćmienie nastąpi jeszcze przed wschodem Słońca 
<> 4ł:IOm. 

5/6d Podobne zjawisko, jak ubiegłej nocy, obserwujemy tym razem 
w przypadku l księżyca. Jego cień ukaże się na tarczy Jowisza o }l.lllm, 
a księżyc zetknie się z brzegiem tarczy o 11:132m. Cień ukończy swą wę
<lrówkę o 31:123m, a dokładnie za 20 minut księżyc ukaże się z lewej 
strony tarczy. 

6/7d Około pólnocy widoczne są tylko trzy księżyce Jowisza. Księ
życ l ukaże się spoza tarczy planety dopiero o 11:11m. Nad ranem z pra
wej strony Jowisza będą widoczne trzy księżyce blisko siebie. 

lOd Przed wschodem Słońca Jowisz widoczny jest w bliskim są
siedztwie Księżyca, który przejdzie w odległości około 5° od niego o 91:1. 

lld Rankiem widzimy Księżyc pomiędzy Jowiszem, a Saturnem, 
nieco powyżej linii łączącej obie planety. W południe Księżyc przej
dzie o 4 o nad Saturnem. 

11/12d Po wschodzie Jowisza widzimy na tarczy planety cień 3 księ
życa, z prawej strony księżyc 2, a z lewej księżyce l i 4 prawie 
w 1swych największych odchyleniach. Księżyc 3 jest niewidoczny na 
tle tarczy planety. Cień 3 księżyca zejdzie z tarczy o Oh22m, a sam 
księżyc ukaże się z lewej strony o lh9m, ale z kolei 2 księżyc zbliża 
się do brzegu tarczy i jego cień ukaże się na niej o 3h7m, a o 3h31m 
księżyc 2 zetknie się z jej brzegiem. Od tej chwili, aż do wschodu 
Słońca widoczne będą trzy księżyce i cień 2 księżyca na tar<'ZY Jowisza. 

12d-14d Promieniują meteory z roju o współrzędnych radiantu: 
rekt. 17h20m, deki. -26°, na pograniczu gwiazdozbiorów Strzelca i Nie
dźwiadka. 

13d Naj ranem obserwujemy przejście cienia l księżyca Jowisza 
po tarczy planety. Cień ukaże się o 3h5m, a księżyc zetknie się z tar
czą o 3hl6m. Do wschodu Słońca na tarczy Jowisza widoczP.y będzie 
cień l księżyca i trzy księżyce z lewej strony. 

13/14d Około północy z lewej strony Jowisza widoczne są blisko 
siebie księżyce 3 i 4, księżyc 2 ukryty jest za tarczą planety, a księżyc 
l znikinie w cie:1iu Jow~sza bardzo blisko brzegu tarczy o Oh22m. Od 
tej chwili przez 7 minut będą widoczne tylko dwa księżyce, ale o Oh29m 
ukaże się 2 księżyc. Wszystkie cztery księżyce będą znów widoczne 
od 2h44m, idedy l księżyc ukaże się spoza tarczy planety. 

14/ 15<i Do pólnocy widoczne są trzy księżyce Jowisza i cień l księ
życa na tarczy planety. Cień zejdzie z tarczy o 23h4Sm, a księżyc l ukaże 
się o 23h55m. 

18d2lh Księżyc przechodzi o 2° J:.la południe od Marsa. 
18/J9d W dmgiej połowie nocy obserwujemy przejście cienia 3 księ

życa Jowisza po tarczy planety. O lh27m cień ukaże się na tarczy, 
a sam księżyc będzie bardzo blisko brzegu i zetknie się z nim o Jh33m. 
Trzy księżyce i cień 3 księżyca będą widoczne aż do wschodu Słońca. 

19d18h Merkury w największym wschodnim odcl;yleniu od Słońca 
{kąt odchylenia 25°). Po zachodzie Słońca widzimy Merkurego w pięk
nej konfiguracji z Kastorem i Polluksem, najjaśniejszymi g-wiazdami 
Bliźniąt. Merkury świeci poniżej Polluksa i jest o 0,5 wielk. gwiazd. 
jaśniejszy od niego. , 

20d4h Jowisz w przeciwstawieniu re Słońcem. O 71:1 Merkury w nie
widocznym złączeniu z Polluksem, w odległości 6°; wieczorem widocz
ny nadal w pobliżu Kastora i Polluksa. 
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20/2ld Obserwujemy zakrycie c.wóch księżyców Jowisza przez tar
czę planety. Księżyc 2 skryje się za tarczą o Ol18m, a o 2hl5m ukryje 
się z kolei księżyc l. Obydwa księżyce ukażą się po prawej stronie 
tarczy, bardzo blisko brzegu. Jowisz jest już po opozycji i obserwu
jemy teraz ostatnią fazę zaćmień księżyców, czyli wyjście ich z cienia 
planety. Księżyc 2 ukaże się o 2h48m, a księżyc l o 4l;l29m. 

2ld12h Foczątek lata astronomicznego; Słońce wstępuje w znak 
Raka i jego długość ekliptyczna wynosi go•. O 14h Jowisz najbliżej • 
Z.iemi w odległości około 634 milionów km. 

21/22d Obserwujemy przejście l !księżyca i jego cienia na tle tar
czy .Jowisza. Zwróćmy uwagę na zmianę przebiegu zjaWliska po opo
zycji Jowisza. Najpierw o 23h26m księżyc l zniknie na tle jasnej tar
czy planety, a dopiero IP<> 3 minutach pojawi się na niej jego cień. 
W pobliżu cienia możemy próbować odnaleźć zarys tarczkd księżyca 
na tle tarczy Jowisza. Wreszcie, kiedy cień będzie już bardzo blisko 
lewego brzegu tarczy, o lh4Qm tuż przy brzegu pojawi się l kisiężyc, 
a jego cień będzie widoczny na tarczy jeszcze przez 3 minuty. 

22dlh Wenus w największej odległości od Ziemi (około 260 milio
nów km), a jej złączenie górne ze Słońcem nastąpi o 18h. Wieczorem 
w pobliżu Jowisza widoczne są tylko trzy jego księżyce, a księżyc l 
ukaże się z cienia planety (blisko prawego brzegu) o 22h58m. 

23d14h Merkury w węźle zstępującym swej orbity (przechodzi na 
część orbity polożoną pod płaszczyzną ekliptyki). 

24d7h Księżyc (tuż po nowiu) w niewidocznym złączeniu z Wenus. 
26dllh Księżyc przechodzi o g• na pół!noc od Merkurego. Wieczo

rem możemy odszukać Merkurego w pobliżu wą<>kiego sierpa Księżyca 
(bardzo nisko nad horyzontem). 

27/28d W pierwszej połowie nocy cztery księżyce Jowisza widoczne 
są z lewej strony tarczy planety, przy czym księżyce 3 i 4 są 
w swych największych odchyleniach. Po północy obserwujemy zakrycie 
księżyców 2 i l przez tarczę planety kolejno o 2h24m i o 3h59m. 

28/29d Po północy obserwujemy przejście l księżyca i jego cienia 
na tle tarczy Jowisza. Księżyc zniknie na jasnym tle tarczy o lhlQm, 
a jego cień pojawi się na niej o lh23m. O 3h24m księżyc l ukaże się
z lewej strony tarczy, a jego cień będzie widoczny jeszcze do 3h37m. 

29/30cl Zaraz po zachodzie Słońca koło Jowisza widoczne są tylko 
księżyce l i 4. Księżyc 3 ukryty jest za tarczą planety, a księżyc 2 
jest niewidoczny na tle tarczy i jego cień pojawi się na niej o 211132m. 
O 22hl9m ukaże się z cienia Jowisza księżyc 3, ale o 22h25m księżyc l 
skryje się za tarczą planety. Księżyc 2 ukaże się o 23h39m, a jego cień 
zejdzie z tarczy o Qh8m. Wreszcie o Qh52m księżyc l wyjdzie z clenia 
Jowisza i już do rana widoczne będą cztery księżyce, po dwa z każdej 
strony .planety. 

Minima główne beta Lutni: czerwiec 5dlll1, 18d1Qh. 
Minima Algola nie przypadają w czerwcu w godzinach widoczności 

gwiazdy. 
Momenty wszystkich zjawisk podane w czasie wschodnio-europej

skim (czasie letnim w Polsce). 

KRONIKA 2AŁOBNA 

5 grudnia 1959 roku zmarła wieloletnia członkini PTMA Janina. 
Panln z Piasecklch, przeżywszy lat 49. Zmarła była jedną z plerwr.zych 
ezłonkiń Oddziału w Szczecinku l udzłelUa dużej pomocy w rozwoju 
naszego Towarzystwa. Cześć Jej pamięci ! 



Czerwiec 1960 

2h czasu Szczecin 
ctS wsch.-europ. 
~ 
~ r. czBsu l a l o wsch . l :r:ach. 

m h "' o h m h m 
Y 30 + 2.6 4 27 +21 .7 4 42 2118 
n. 9 + 1.0 5 08 +22.9 4 35 21 28 

19 - 1.1 5 50 +23.4 4 33 21 34 
.. 29 -3.3 6 32 +23.2 4 36 21 34 

lVII. 9 -5.0 7 13 +22.4 4 45 21 29 

2h czasu 
Warszawa 

ctS ctS .... wsch.europ . -ctS ctS 

~ l wsch., zach. ~ a o 
h m o hm h m 

VI. l 9 32 + 12.0 lO su-- VI. 11 
2 10 21 + 8.7 11 56 o 59 12 
3 11 09 + 5.0 13 04 l 24 13 
4 11 58+ 1.0 14 15 l 48 14 
5 12 49- 3.2 15 28 2 la 15 
6 13 42- 7.4 16 45 2 42 16 
7 14 37- 11.3 18 03 3 12 17 
8 15 36 -14.7 19 21 3 49 18 
9 16 38 - 17 .l 20 34 4 34 19 l 101742-18.42137 529 20 

SŁO:tQ'CE 

Poznań Wrocław 

wsch. l zach. wsch . , zach. 

h m h m h m h m 
4 :!8 21 02 445 20 55 
4 31 21 12 4 38 21 05 
4 29 2118 4 36 21 10 
4 :S2 21 18 440 21 17 
4 41 2113 4 48 21 06 

K.SIĘZYC 

2h CZ8 1U 
Wars~.awa 

wsch.·europ. 

a l o wscb.J zach. 

b m J ~m h m 
1846 -18.3 :!2 3~ 6 34 
19 49 -17.r 23 15 7 45 
20 49 -14.5 23 51 9 Ol 
2147 -- 11.2 10 18 
22 41 - 7.J o 21 1132 
23 33 - 3.2 o 48 12 44 
o 23 + 0.9 l 13 13 54 
111 + 4.9 l 37 15 Ol 
159 + 8.6 2 Ol 16 08 
2 47 + 11.9 2 28 17 11 

Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

wsch . / zach. wach. l zach. wsch., zach . wsch .j zacb , wsch . l za ch . 

h m h m h m h m h .,. h m h m h m hm h m 
4 20 2106 4 38 20 38 4 23 20 45 4 30 20 3u 4 09 20 41 
4 11 2118 4 31 20 47 4 16 20 55 4 23 20 39 402 20 51 
4 09 21 24 4 30 20 52 414 21 00 4 22 20 44 4 00 20 57 
412 21 24 4 33 20 53 4 18 21 Ol 4 25 20 45 4 03 20 57 
4 21 21 18 4 41 20 49 4 26 20 56 4 33 20 41 4 12,20 52 

Fazy Kslęiyca: 
2h czasu 

"' 
Warszawa d h 

Nów V. 25 14 
Pierwsza kw. VI. 2 18 
Pełnia VI. 9 15 
Ostatnia kw. VI. 16 7 
Nów VI. 24 5 
Pierwsza kw. VII. 2 6 

.... wsch.-europ. 
ctS --
~ a l o wsch. / zach. 

b m o h m b m 
VI. 21 ;s 3ó + l4.ó 2 sa 18 };i 

22 4 25 + l fi. 7 3 32 19 oo 
2:! 514 + 11l.U 4 lo 20 Ol 
24 ó 04 + 11:1.5 4 5s 20 49 
25 6 54 + 18.2 5 45 21 30 
2ó 7 43 +17.2 6 40 22 06 
27 8 32 + 15.4 7 39 22 37 
28 <) 20 + 12.9 8 41 23 os 
29 lO 08 + 9.9 9 45 23 30 
30 LO 56 + 6.3 lO 51 23 54 

Odległośc! l Średnlea 
Kslętyca tarczy 
ed Ziemi 

d hl Najm. V. 10 4 33~4 
Najw. V. 24 12 29.4 

l 

c: 
::0 

l ~ 
,_. 

:> 

' ~ "" l <O 
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Czerwiec 1960 PLANETY l PLANETOIDY 

Data 
1960 

V. 30 l 
VI. 91 19 

29 

Y. 30 

l 
VI. 9 

19 
29 

V. 20 l 
Yl. 9 

29 

Y. 22 
VI. 11 

VII . l 

Y. 26 
Yl. 5 

15 
25 

III. 5 

MERKURY ===l-~~~=v:_ E~ U S = 
2h czasu 

wsch.-europ. 

h m l o 5 28 + 25.2 
644 +25.1 
7 38 l+ 22.4 
805 +19.0 

Warszawa 

wsch. 

h m l 5 03 

5 41 l 6 15 
6 27 

zach. 
hm 

22 00 
22 36 
22 30 
21 54 

2h czasu 
wsch.-europ. 

a 

hm 
4 Ol 
4 52 
5 46 
6 39 

l a 

+2o:o l 
+22.41 
+23.6 
+23.7 

Warszawa 

wsch. l 
h m l 4 14 

4 09 1 4 15 
4 28 

zach. 
hm 

19 56 
20 28 
20 47 
21 02 

Widoczny przez cały miesięc po W drugiej połowie miesiąca w złą
zachodzie Słońca , około + l wjelk. czeniu ze Słońcem , nlewidoczna. 
gw. 

MARS JOWISZ 

o 54 
l 22 
l 50 
2 18 

+ 4.3 + 7.1 + 9.8 
+ 12.4 

2 38 
2 12 
l 45 
l 20 

15 19 
15 23 
15 26 
15 29 

18 06 
18 Ol 
17 55 
17 50 

-23.1 
-23.1 
-23.1 
-23.1 

22 22 
21 38 
20 53 
20 09 

5 57 
5 13 
4 27 
343 

W polowie miesiąca przechodzi Widoczny przez całą noc w Strzel
z gwiazdozbioru Ryb do gwiazdo- cu, jako bardzo jasna gwiazda, 
zbioru Barana. Widoczny w ostat. - 2,2 wlelk. gw. 
godz. nocy na wsch. ( + l w . gw.). 

SATURN 

1918,-21.1!1 OOR l 19 14 -21.9 22 42 
19 U8 -22.1 21 19 

7 57 
6 35 
5 Ol! 

Widoczny w Strzęlcu, na wschód 
od .Jowisza, prawie całą noc, + 0,4 
wielk. gw. 

9 20 
9 2~ 
9 25 

URAN 

l 
+ 16.3110 34 l + 16.1 9 19 + 15.9 8 06 

l 33 
o 17 

22 55 
Widoczny w pierwszych godzinach 
nocy w Lwie, w pobliżu Regułu
sa (6 wielk. gw.). 

l a l w połud . a l o l w połud. 
- -----'-----'-----1- -~~--'-~ ----'------1 

a 

h m 
14 2Ui 
14 20.0 
14 18.9 

NEPTUN 

l 
o l 

-1210 
-1203 

l -1158 

h m 
22 55 
21 35 
20 16 

h m s 
lO 40 46 
10 41 15 
10 42 29 

PLUTON 

+ 2148.0 
+ 2138.7 
+2125.9 

h m 
19 16 
17 58 
16 39 

Widoczny w pierwszej polowie no- Widoczny z wiecwra w Lwie tyl
cy w Wadze (8 wielk. gw.). ko przez wielkie teleskopy (14,5 

wielk. gw.). 

Planetoida 4 WESTA Planetoida 2 FALLAS 
h m 
19 11.9 
19 08.5 
1902.1 
18 53.2 
11!43.1 

o l 

-19lb 
-1953 
-2040 
-2135 
-22 ~1 

h m 
3 33 
2 50 
2 os 
l 16 
o 27 

h m 
19 30.1 
19 25.9 
19 20.0 
19 12.7 
19 04.6 

o l 

+2021 
+2119 
+ 2157 
+2211 
+2157 

h m 
3 51 
3 07 

2 23 l l 36 
o 49 

Około 6 wielkości gwiazdowej, wi- Około 10 wielk. gwiazd., widocz
doczna prawie całą noc w Strzel- na całą noc przez większe lunety 
cu w pobliżu Saturna. w gwiazdozbiorze Lwa. 

Planetoidy rozpoznajemy po ich ruchu wśród gwiazd, porównując ry
aunkl z kilku nocy okolicy nieba według J>Odanych wyżej współi'Zędnych. 
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OBJASNIENIA DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE 

Pierwsza strona okładki: Fotografia komety Burnhama (1959k) wy
konana przez L. W o h l f e i l a (Oddział Gdański PTMA) w dniu 24. IV. 
1!160 r. (ll.l29m-21.133m) za pomocą astrografu o średnicy 130 mm (1:4,5). 
Kometa nie wykazywała wyraźnego jądra, toteż prowadzenie astrograf 1 

było trudne i gwiaz.dy pozostawiły ślady w postaci linii falistych. Glowa 
komety ma na zdjęciu średnicę około 15 minut kątowych, a delikatny 
warkocz ma długość około s•. Jasność integralna komety w tym mo
mencie wynosiła 4'!17 (według obserwacji warszawskich J. Er d m a n a 
i A. Wrób l e w ski e g o), warkocz przez lornetkę nie był widoczny. 
Znak Zodiaku: Rak. 

Druga strana okładlci: U góry: Fotografia tarczy Słońca w dniu 
7. IV. 1947 r., kiedy była widoczna największa w historii grupa plam 
słonecznych. Czarne kreski wskazują położenie biegunów Słońca. Patrz: 
Kronika. U dołu: Wenus według obserwacji przez żółty filtr, wykona
nych w Obserwatorium Pic du Midi. 

Trzecia strona okładki: Seria zdjęć obrazujących przesuwanie się na 
tarczy słonecznej (wskutek obrotu Słońca dokoła osi) największej 
obserwowanej grupy plam słonecznych w marcu i kwietniu 1947 roku. 
Patrz: Kronika. 

Czwarta strona okładki: Galaktyka eliptyczna NGC 147, jeden z to
warzyszy Wielkiej Galaktyki Andromedy. Fotografia przez 5-metrowy 
telt-.skop. 

INFORMACJE O ODDZIAŁACH P. T. M. A. 
Czerwiec 1960 rok 

Biała Podiaska- Powiatowy Dom Kultury. 
Białystok - Ul. Kilińskiego 1, Zakład Fizyki Akademii Medycznej. 
Blecz - Przedmieście 618. 
Częstochowa - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym 

w Parku Staszica. Sekretariat czynny codziennie, oprócz sobót w godz. 18-19, 
pokazy nieba do godz. 21-szej. 
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STANISŁAW R. BRZOSTKIEWICZ - Dąbrowa Górnicza 

DZIEJE NOMENKLATURY KSIĘŻYCA 

Już G a l i l e o G a l i l e i (1564-1642), na podstawie pierw
szych w historii :aJStronomii obserwacji Księżyca za pomocą 

lunety, dokonał podziału jego powierzchni na "lądy" i "morza". 
Rysunków Księżyca (Rys. l) wydanych przez Galileusza 
w dziele "Nuncius sidereus" (Florencja 1610 r.) nie można 

Rys. l. Rysunek Księżyca wyko
nany przez Galileusza w roku 1610. 

jednak uważać za mapy powierzchni. W podobieństwie kraj
obrazu Księżyca do krajobrazu ziemskiego Galileusz widział 
jeszcze jeden dowód słuszności temii heliocentrycznej Koper
nika i to przede wszystkim chciał pok~ać na swych r ysun
kach. 

Późniejsi badacze Księżyca (L a G a l l a 1612 r ., F r a 
P i e t r o S ar p i 1612 r., Ch. S c h e i ner 1614 r., F. F o n
ta n a 1630 r ., Cl. M e l l a n 1635 r.), w miarę doskonalenia 
lunet, opracowywali coraz to dokładniejsze mapy j ego po
wierzchni. W r. 1645 czeski astronom A. S c h y r l a e u s d e 
Rh e i t a (1597-1660) wydał w Amsterdamie dzieło " Oculus 
Enoch & Eliae" a w nim mapę Księżyca, na której poszcze
gólne jego utwory oznacza literami alfabetu łacifiskiego jak 
kratery: Tycho - literą A, Kopernik - B, Kepler - C. 
W tym samym roku (1645) wydaje swe mapy Księżyca jezuita 
V a n L a n g r e n (matematyk hiszpańrskiego 'króla F i l i p a 
IV). Mapy Langrena są już o wiele dokładniejsze od map po
przednich, a utwory Księżyca nazywa on imionami osób świę
tych i biblijnych, np. krater Tycho nazywa si.ę Vladislarv IV, 
Kopernik .- Philippi IV, Archimedes - Rom<łl, Oceanus Pro
cellarum - Oceanus Philipicus. W nomenklaturze Księżyca 
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zachowały się do dziś nazwy kraterów: Catharina, Cyrillus, 
Theophilus, Piccolomini. 

W 1647 r. nasz sławny astronom Ja n H e w e l i u s z 
(1611-1687) wydaje w Gdańsku swe dzieło "Selenographia 
sive Lunae Descriptio" a w nim bardzo dokładne jak na owe 
czasy mapy Księżyca. Na topograficznej mapie Księżyca He
weliusz poszczególne jego utwory nazywa na wzór geografii, 
jak: krater Tycho- Synaj, Kopernik -Sycylia (Etna). Wielu 
okolicom Księżyca daje Heweliusz wspólną nazwę, np. trójkę 
kraterów Catharina, Cyrillus i Theophilus nazywa Mons Mo
schus (tak nazywa się jedno z południowych pasm górskich 
Kaukazu w Rosji). Niestety, mimo dużego autorytetu Hewe-

Rys. 2. Topograficzna mapa Księżyca Riccioliego z 1651 r. 
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liusza nazwy te w selenografii nie przyjęły się, za wyjątkiem 
nazw księżycowych łańcuchów górskich jak Apeniny i Alpy. 

Jeszcze za życia Heweliusza Ja n B a p t i s ta R i c c i o l i 
(1598-1671) wraz z P. Gr i m a l d i m opublikowali w 1651 r. 
dzieło "Almagestum novum", w którym Riccioli wydaje mapę 
topograficzną Kfjężyca z proponowanymi .nazwami. Riccioli 
zachowuje podział powierzchni Księżyca na ,,lądy" i "morza", 
dając im jednak inne nazwy niż Heweliusz, a kratery nazywa · 
nazwiskami wybitnych przyrodników (astronomów, matema
tyków, fizyków). Późniejsi selenografowie (J. H. S c h r 6 t er, 
F. P. v. Gr u i t h u i s e n, W. G. L o h r m a n n, J. H. M ii
d l er, J. S c h m i d t, E. N e i s o n, W. R. B i r t) poszli śla
dem RiccioJego i w ten sposób tarcz,a Księżyca stała się swego 
rodzaju "panteonem" astronomicznym. 

Rys. 3. Mapa Schrotera z 1802 r. 
(okolica Mare Humorurn z krate

rem Witelo). 

Bardzo ciekawe jest porównanie nomenklatury Heweliusza 
i Ricciolcgo; sprawą tą interesował się już J. G. D o p p e l
m a y er, który w dziele "Tabula selenographica", Norymberga 
1749 r. wydał mapę z nomenklaturą Heweliusza i Ricciolego. 
Tym samym zagadnieniem zajmował się też J. H. M a d l er; 
w wydanym wspólnie z W. B e er e m dziele "Der Mond, nach 
seinen kosmischen und individuelen Verhiiltnissen" (Berlin 
1837 r.) zestawił w formie tablic nomenklaturę Heweliusza 
i Riccioliego. 
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Obecna nazwa, którą dał 
Riccioli w 1651 r. 

Mare Crisium 
Mare Foecunditatis 
Mare Ncctaris 
Mare Tranquillita tis 
Mare Serenitatis 

Lacus Somniorum 

Mare Vaporum 
Mare Imbrium 
Mare Nubium 
Mare Frigoris 
Sinus Aestuum 
Oceanus Procellarum 
Sinus Iridum 
Mare Humorurn 
Terra Nivium 
Terra Grandinis 
Furnerius 
Petavius 
Vendelinus 
Langrenus 
Cleornedes 
Geminus 
Endymion 
Rheita 
Atlas 
Hercule s 
Piccolomini 
Fracastor 
Pitiscus 
Rabbi Levi 
Zagut 
Catharina 
Cyrillus 
Theophilus 
Posidonius 
Maurolycus 
Stiifler 
Gemma Frisius 
Sacrobosco 
Julius Caesar 

} 

} 

} 

} 

} 

} 

} 
{ 

Nazwa proponowana przez 
Heweliusza w 1647 r. 

Palus Maeotis 
Mare Caspium 
Sinus Extremus Ponti 

Pontus Euxinus 

Sinus Cercinites 
Lacus Borysthenes 
Propontis 

Mar~ Mediterraneum 

Mare Hypcrborcum 
Sinus Hipponiates 
Mare Eourn 
Sinus Apollinis 
Sinus Sirbonis 
Mons Apenninus l) 

Alpes 

Nerosius Mons 

Petra Sagdiana 
Insula Maior 

Mons Riphaei 

Lacus Hyparboreus superior 
Mons Paropamisus 

Mons Macrocemnus 

Montes Sogdiani 
Lacus Thospitis 
Montes Coibarcani 

Montes Uxi 

Mons Moschus 

Insula Macra 

Mons Calchastan 

Montes Armeniae 

Acherusia Palus 

197 
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Obecna nazwa, którą dał 
Riccioli w 1651 r. 

Eudoxus 
Aristoteles 
Ma gin u s 
Walter 
Purbach 
Thebit 
Arzachel 
Alphensus 
Ptolemeus 
Agrippa 

Hipparchus 

A'rch 'medes 
Aristillus 
Autolycus 
Clavius 
Longomontanus 
Tych o 
Pitatus 
Bullialdus 

Copernicus 

Eratosthenes 
Timocharis 
F lato 
Gassendi 
Schiller 
Hainzel 
Schickard 
Vieta 
Kepler 
Herodotus 
Aristarchus 
Bailly 
Grimaldi 
Riccioli 
Hevelius 

{ 

Nazwa proponowana przez 
Heweliusza w 1647 r. 

MC'I1s Carpathes 
Mons SerrOii"um 
Mons Seir 

Mons Libanus 

Insula Cyprus 
Mons Cragus 
Mons Masicytus 
Mon s Sipylus 
Mons Id a 

Mon s Olympus 

Mons Argentarius 
Mions Ligustinus 
MOIIltuniates 
Desertum Hevila 
MonsAnna 
Mons Sinai 
Mare Morluum 
Insula Creta 
Mons Aetna 
Insula Sicilia 
Insula Vulcania 
Insula Corsica 
Lacus niger major 
Mons Cataractes 
Lacus Meriolionalis 
Mons Sion 
Mons Troicus 
Mons Ajax 
Insula Cercinna 

Mons Porphyrites 

Mons Meridionalis 
Polus Meraeotis 
Stagnum Miris 
Mons Pherme 

1) Do nazwy proponowanej przez Reweliusa dla Apenin 
wrócił Schroter w 1791 r. 

Alp po-
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Rys. 4. Mapa Schrotera z 1802 r. 
(ckolica kraterów Bullialdus i Lu

bieniecki). 

A oto nochadzenie nazw .. oolskich" kraterów: kratery Ko
nernik i Heweliusz nazwał R i c c i o l i w 1651 r.: lrnaterv Wi
telo i Lubieniecki - S c h rot er w 1802 r.: krater Bogu
sławski - M a d l er w 1837 r.: krater Kunowski- N e i s o n 
w 1876 r. i krater Dembawski - K r i e g er w 1889 r. 

FELICJAN KĘPIŃSKI - Warszawa 

KOMETY OKRESOWE 

Z punktu widzenia Mechaniki Nieba niewątpliwie najbar
dziej interesującymi obiektami spośród komet są komety 

okresowe. 
Wprawdzie komety, porus'l)ające się po orbitach parabo

licznych lub prawie parabolicznych o mimośrodzie bliskim 
jedności, stanowiły ongii przedmiot ożywionych dociekań 
Astronomii Teoretycznej, to jednak obecnie tylko w wypadku 
dużej jasności podlegają głównie badaniom fotometrycznym 
i spektraanalitycznym nad ich strukturą oraz kosmogonicz
nym nad ich pochodzen!em. Toteż, po wyznaczeniu elementów 
ich orbit o znaczeniu raczej statystycznym, inwentaryzuje się 
je pośród ciał, które czasowo przebywały w naszym układzie 
słonecznym, ale rychło zamyka się za nimi kartę historii. 

Inaczej ma się sprawa z kometami okresowymi, choć i nad 
nimi wis1 groźba tymczasowości, atoli nie tak krótkiej. 
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Przebywając przez setki i tysiące lat w układzie słonecz
nym i wielokrotnie przemierzając jego przestrzenie (np. 
"wszędobylska" kometa Halleya!) w coraz to innych kierun
kach i odległościach od Słońca i wielkich planet (z powodu 
dużych wartości mimośrodu i ruchu linii węzłów i apsyd), są 
one wystawione na bardzo różne ale podlegające sprawdze
niu działania grawitacyjne ze strony Słońca i wielkich planet. 
Tym sposobem obserwowany z nawrotami ich ruch służy za 
znakomite kryterium ścisłości prawa Newtona względnie ja
kichkolwiek odchyleń od niego, a także za sprawdzian przy
datności- i elastyczności tej czy innej metody badawczej. 

Zachodzi więc duża różnica teoriopoznawcza między tymi 
dwoma kategoriami komet i, oczywiście, na korzyść komet 
okresowych, aczkolwiek przytłaczającą ich większość stanowią 
niepozorne obiekty teleskopowe. Słabe na ogół komety okre
sowe nie posiadają bowiem nawet rozwiniętego warkocza, tego 
spektakularnego atrybutu komet. 

t9SJ -9"J li 

~--

Rys. l. 
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Dla przykładu zatrzymam się tutaj na dwóch kometach 
okresowych, badaniem ruchu których zajmują się od wielu lat 
dwaj astronomowie polscy, na komecie Wolfa l (M. Kam i e ń
s ki) i komecie Kopffa (F. Kęp i ń ski). 

Kometa Wolf l, zresztą i inne komety rodziny Jowiszowej, 
zawdzięcza swe odkrycie temu, że perturbacje jej ruchu pod
czas zbliżenia Slię do Jowisza w 1875 r. przekształciły jej orbitę 
na inną, korzystniejszą dla odkrycia ze względu na jej poło
żenie w stosunku do Ziemi i Słońca. W 1922 r. kometa uległa 
ponownemu zbliżeniu do Jowisza, tym razem na k>dległość 
0,12 jednostki astronomicznej, i odtąd obiega Słońce po orbi
cię podobnej do jej orb~ty z przed 1875 r. (średni ruch dzienny 
o 92" mniejszy, niż w okresie 1876-1922). Podobne zbliżenia 
do Jowisza kometa przeżywała, według obliczeń prof. Kamień
skiego, prowadzonych wstecz aż do 1750 r ., kilka razy, z któ
rych największe wynosiło 0.08 j.a. Powstające przy tym per
turbacje ruchu komety. podobnie jak to następowało w wy
padku jnnych komet okresowych (kometa Enckego, kometa 
Brooksa itd.) doprowadziły do wniosku o zachodzących jako
by nieregularnie małych odchyleniach średniego ,ich ruchu 
dziennego, nie mających pokrycia w prawie Newtona. Otwo
rzyło to drogę różnym hipotezom, z których żadna nie oka
zała się wystarczająca. Przypuszczalnie dopiero po zebraniu 
pewniejszego i obfitszego materiału konkluzywnego w odnie
sieniu do większej liczby komet okresowych można będzie 
wykryć źródła tych anomalii. 

Drugim przykładem służyć może okresowa kometa 1906 
IV (Kopffa). 

Również jej odkryciu pomogło zbliżenie się do Jowisza 
przed 1906 r. (rok jej odkrycia). W 1942 r. kometa ta pono
wnie zbliżyła się do Jowisza na odległość 0.57 j.a., a jej średni 
ruch dzienny zwiększył się o przeszło 30". Ale uderzające 
zmiany w położeniu orbity komety zaszły przy następnym 
zbliżeniu się do Jowisza w końcu marca 1954 r. na odległość 
0.17 j.a. Mianowicie długość ekliptyczna jej linii węzłów (linia 
przecięcia się płaszczyzny oskulacyjnej':· orbity komety z eklip
tyką) zmieniła się o 130°. Jednocześnie średni ruch dzienny 
komety uległ oscylacji o ampLitudzie 35" dookoła wartości, 
odpowiadającej jego współmierności ze średnim ruchem dzien
nym Jowisza ("lacune" typu 2:1) i stopniowo powrócił do daw
n-ej wartości. 

W okresach znacznego zbliżenia się komet do Jowisza ra
cjonalniej jest rozpatrywać ruch komety nie względem Słońca 

*) orbita oskulacyjna - orbita chwilowa. 
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jako ciała centralnego z traktowaniem Jowisza, Saturna, Zie
mi, Wenus itd. za ciała zakłócające ruch heliocentryczny ko
mety, ale względem Jowisza jako ciała centralnego z trakto
waniem Słońca, Saturna itd. za ciała zakłócające ruch jawi
centryczny komety. Racjonalność takiego postępowania wy
nika stąd, że istnieje dookoła Jowisza pewna quasisfera, na 
powierzchni której wpływy grawitacyjne Słońca są tego sa
mego rzędu wielkości, co wpływy grawitacyjne Jowisza, zaś 
wewnątrz niej przeważają wpływy Jowisza. Jest to w przy
bliżeniu sfera o promieniu Q, spełniającym warunek: 

r' (m' t~ > p > r' (;it~ 
gdzie m oznacza masę, a r' promień orbity Jowisza. Sferę 
tę nazwał Laplace "sferą aktywności" Jowisza, choć słuszniei 
byłoby nazywać ją "sferą predominacji" Jowisza. 
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Tym sposobem, dokonując dla okresu przebywania kome
ty w sferze predominacji Jowisza rachunku jowicentrycznego, 
zamiast zmiennej elipsy ze Słońcem w jednym z ognisk (ruch 
heliocentryczny), otrz.ymuj,emy odpowń.ednią gałąź zmiennej hi
perboli z Jowiszem w jej ognisku. Oczywiście, w perijowium 
oskulacyjnej hiperboli znajdzie się kometa w chwili najwięk
szego jej zbliżenia się do Jowisza na oskulacyjnej elipsie. 

N a załączonych rysunkach zobrazowane zostały obydwa 
rodzaje orbit komety 1906 I (Kopff) oraz przesunięcie linii 
węzłów między orbitą komety a ekliptyką po przejściu jej 
przez sferę predominacji Jowisza w 1954 r. w wypadku roz
patrywania ruchu komety dookoła Słońca, a także zaznaczo
ne położenie Jowisza i komety podczas jej przebywania w sfe
rze predominacji Jowisza. 

STANISŁAW GRZĘDZIELSKI - Warszawa 

SIŁY WE WSZECBSWIECIE 

Jeżeli mowa o zjawiskach, które dzieją się we Wszechświecie, 
to powstaje od razu pytanie, jakie to siły je wywołują i kle

rują ich przebiegiem. I chyba każdemu w pierwszym rzędzie 
nasunie się myśl o siJe ciąilenia ~ rządzącej ruchami planet 
i gwiazd. Przecież to prawa ciążenia powszechnego sformuło
wane przez Newtona, zapoczątkowują erę astronomii nowo
czesnej, astronomii opartej właśnie o prawo fizykalne. 

Cały wiek osiemnasty i znaczna część dziewiętnastego - to 
okres triumfu teorii, wyzyskujących genialne odkrycie New
tona. A więc teoria ruchu planet naszego układu słonecznego, 
teoria ruchu komet, satelitów planet, małych planetek - to 
przecież konsekwencja jego prawa, że wszystkie ciała przy
ciągają się wzajemnie z siłą wprost proporcjonalną do ilo
czynu ich mas i odwrotnie proporcjonalną do kwadratu ich 
wzajemnej odległości. Zgodność tych teorii z obserwacjami jest 
tak dobra, że na podstawie odchyleń obserwowanego ruchu 
planety Uran od przewidywanego teoretycznie można było -
w pierwszej połowie minionego stulecia - wskazać miejsce 
w przestrzeni, gdzie powinna się znajdować inna, hipotetyczna 
planeta, powodująca owe odchylenia i tę planetę rzeczywiście 
tam odszukać. Tak to właśnie odkryto planetę Neptun. Ana
logiczna historia zakończona odkryciem najdalszej (jak dotych
czas) planety naszego układu słonecznego - Plutona, powtó
rzyła się w roku 1930. 

W chwili obecnej metody rachunkowe oparte na prawach 
mechaniki newtonowskiej przeżywają renesans - bo przecież . 
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teoria beznapędowego ruchu rakiet kosmicznych w przestrze
niach międzyplanetarnych do praw tej mechaniki właśnie się 
sprowadza. W odróżnieniu atoli od żmudnego rachunku loga
rytmicznego dawnych rachmistrzów - współczesne elektro
nowe maszyny liczące, w ciągu niewielu chwil rozwiązują pro
blemy wymagające uprzednio pracy całego życia. Jednakże 
jest to zmiana jedynie szaty zwierzchniej -- istota teorii po
została ta sama co przed trzema bez mała wiekami. 

Mimo jednak należnego i najwri.ększego szacunku, jaki ży
wić należy do tych teorii, uwzględniających tylko siłę ciąże
nia, musimy sobie zdawać sprawę, że nie mogą one wytłuma
czyć przebiegu wszystkich zjawisk we Wszechświecie wystę
pujących. 

Jeżeli bowiem chcemy opisać nie ruchy ciał, których roz
miary są małe w porównaniu z ich przeciętnymi odległościami 
i które poruszają się w ośrodku tak rozrzedzonym, że wszelki 
opór jest zaniedbywalny, jak to ma miejsce np. w naszym ukła
dzie planetarnym, ale ruchy właśnie owego rozrzedzonego 
ośrodka międzyplanetarnego czy międzygwiezdnego, - jeżeli 

interesują nas ruchy mas gazowych wewnątrz gwiazdy lub 
oddziaływanie gwiazd z otaczającymi je ciemnymi i jasnymi 
chmurami wodorowymi - to teorie oparte tylko na siłach 
ciążenia są bezsilne, po prostu dlatego, że nie siły ciążenia są 
w tym wypadku siłami dominującymi. 

Jakież więc inne siły mogą grać rolę w zjawiskach kosmicz
nych? Trzeba przede wszystkim wiedzieć, że promieniowanie 
widzialne, to znaczy światło, oraz niewidzialne a więc pro
mieniowanie ultrafioletowe, podczerwone, rentgenowskie itd. 
może wywierać ciśnienie. Innymi słowy, jeśli na jakieś ciało 
skierujemy wiązkę promieniowania, to na ciało to zacznie dzia
łać siła o kierunku równoległym do tej wiązki. W ziemskich 
warunkach laboratoryjnych siła ciśnienia promieniowania jest 
na ogół tak znikomo mała w porównaniu z innymi siłami -
na przykład z siłami tarcia, że efekty wywołane przez ciśnie
nie światła bardzo trudno zaobserwować. Inaczej to się przed
stawia w warunkach kosmicznych. Wyobraźmy sobie na przy
kład jakiś ciemny obłok materii międzygwiazdowej pośród 
gwiazd Drogi Mlecznej oraz ziarenko pyłu komicznego w po
bliżu tego obłoku. Ziarenko to jest oświetlone przez otaczające 
gwiazdy: działa przeto na nie ciśnienie promieniowania. Gdyby 
oświetlających gwiazd było dostatecznie dużo i gdyby rozło
żone były one równomiernie w przestrzeni, to siła tego ciśnie
nia działałaby jednakowo ze wszystkich stron - ziarenko po
zostałoby w dalszym ciągu bez ruchu. Jeżeli jednak w pobliżu 
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ziarenka znajduje się ów ciemny obłok, ·to zasłania on światło 
gwiazd, które za nim leżą. Na ziarenko nasze siły ciśnienia 
promieniowania nie będą już działały jednakowo ze wszystkich 
stron, a ostatecznie działająca siła skierov.ana będzie ku obło
kowi. W ten sposób wszystkie ziarenka pyłu leżące w jego 
pobliżu a w szczególności ziarenka zewnętrzne samego obłoku, 
będą się poruszały ku środkowi tej chmury. Działanie ciśnie
nia światła doprowadzić więc może do kurczenia się obłoków 
i nie wykluczone, że w niektórych przypadkach może to walnie 
wspomóc proces tworzenia się gwiazd z kurczących się chmur 
materii międzygwiazdowej. 

Ale nie zawsze siły ciśnienia promieniowania doprowadzają 
do kurczenia. W rozbłyskujących nagle gwiazdach Superno
wych gwałtowny wzrost tego ciśnienia (wywołany nagłym 
wzrostem tempa przebiegu reakcji jądrowych) powoduje, we
spół z ciśnieniem gazu, rozerwanie się całej gwiazdy i wyrzu
cenie olbrzymich ilości materii gwiezdnej w przestrzeń. 

A jakież inne istnieją jeszcze siły? W latach powojennych 
coraz większą rolę w astrofizyce odgrywać zaczęły - zanied
bywane do tej pory - siły elektromagnetyczne. Prace teore
tyczne wykazały, że istnieje niezwykle silne powiązani e burzli
wych ruchów mas gazowych gwiazd i materii międzygwiazdo
wej z przenikającymi je polami magnetycznymi. Powiązanie 
to wynika stąd, że w gazie gwiezdnym czy międzygwiazdowym 
występuje stosunkowo duża ilość cząstek zjonizowanych, to 
znaczy obdarzonych ładunkiem elektrycznym. Te zaś swobodne 
cząstki umożliwiają przepływ przez gaz kosmiczny potężnych 
prądów elektrycznych, które rodzą właśnie owe pola magne
tyczne. Przewodnictwo elektryczne takiego gazu jest przy tym 
tak duże, że w pewnym sensie zachowuje się on podobnie jak 
nasze znane ziemskie przewodniki oziębione do niezwykle ni
skich .temperatur przez zanurzenie do ciekłego helu, czyli tzw. 
nadprzewodniki. Otóż jeżeli w nadprzewodniku spowodujemy 
przepływ prądu, to krążyć on będzie bardzo długo, bowiem opór 
stawiany mu przez nadprzewodnik jest niesłychanie m:1ły . 
W gazie zaś międzygwiazdowym będzie płynął w ciągu miliar
dów i dziesiątków miliardów lat. A zatem i pola magnetyczne 
wywołane istniejącymi tam prądami charakteryzować się będą 
niezwykłą długowiecznością. W dodatku, ponieważ dzieje się 
to w gazie międzygwiazdowym, to wszelkie przesunięcia i ru
chy jego mas zmieniać będą konfigurację prądów, a zatem 
także układ międzygwiazdowych pól magnetycznych przez 
prądy te wywołanych. Istnieją też zależności odwrotne. Wszel-
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kle zmiany w układzie pól magnetycznych odbijać się będą 
na kierunkach prądów a dalej na ruchach gazu. 

Jak widać więc, nie można budować teorii ruchów gazo
wych mas w Kosmosie bez równoczesnego uwzględnienia zja
wisk elektromagnetycznych. 

W chwili obecnej teorie te są jeszcze tak młode i starają 
się obejmować tak skomplikowany zespół zjawisk, że trudno 
na razie o jakieś atrakcyjne i działające na wyobraźnię rezul
taty. Główna uwaga jest zwrócona na przebadanie możliwie 
prostych sytuacji i zorientowania się jakie typy zjawisk mogą 
być przez te teorie wyjaśnione. Jednakże już i teraz wskazać 
można na pewne zjawiska, których wytłumaczenie bez ucie
kania się do efektów elektromagnetycznych skazane jest na 
całkowite niepowodzenie. W pierwszym rzędzie będą to zjawi
ska związane z gwałtownymi wybuchami na powierzchni 
Słońca, kiedy to olbrzymie masy gazowe odrywają się od jego 
powierzchni i unoszą na wysokość setek tysięcy kilometrów, 
by wtem wolno z powrotem opadać. Otóż tory, które owe 
masy gazowe zakreślają podczas wybuchu są tak dziwaczne 
i skomplikowane, że tylko uwzględnienie działania sił elektro
magnetycznych może wyjaśnić nam ich przebieg. Jako inny 
przykład - służyć może struktura spiralna naszego układu 
gwlazdowego - Galaktyki. Zadna z teorii biorących pod uwagę 
jedynie siły ciążenia nie potrafiła wytłumaczyć dlaczego ma
teria międzygwiazdowa oraz młode gwiazdy układają się w owe 
wielkie odnogi spiralne. Mamy uzasadlni.oną nadzieję, że 
uwzględnienie roli sił elektromagnetycznych pozwoli tę za
gadkę rozwiązać. 

KRONIKA 

Radiowe obserwacje Słońca w Ondrzejowle 

W Ondrzejowie mieści się Zakład Astronomii Czechosłowackiej Aka
demii Nauk, mający w swym programie m . in. radiowe obserwac}e 
Słońca. Pierwszy radioteleskop stanowił zmontowany azymutalnie re
flektor radiolokacyjny o średnicy zwierciadła 7,5 m i powierZJChni około 
54 m 2• Budowę wyposażenia elektronicznego ro:Lpoczęto w 1953 r. a w r. 
1954 obserwowano w dniu 30. VI. częściowe zaćmienie Słońca na fali 
56 cm (536 MHz). Koniec roku 1954 i rok 1955 poświęcono na pracę 
próbną: badano czułość, stabilność oraz szereg parametrów ważnych 
przy pomiarach absolutnej wartości i()romieniowania radiowego Słońca. 
Stałą pracę na fali 56 cm zaczęto w 1955 r. 

Na wiosnę 1954 r . raZipoczęto budowę anteny drugiego radioteleskOP.}l 
o średnicy również 7,5 m i konstrukcji azymutalnej. Część elektroniczną 
zaczęto badać w r. 1956, pierwsre zaś pomiary na fali 130 cm (231 MHz) 
rozpoczęto w końcu tego roku. Fala 130 cm pozwala na śledzenie zja
wisk zachodzących w koronie słone<:znej. W roku 1956 umieszczono 
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urządzenie na 56 i 130 cm we wspólnej kabinie (kamerze), a dip ::>le 
ustawiono w ognisku zwierciadła prostopadle względem siebie w celu 
uniknięcia wzajemnych wpływów. Zwolniono w ten sposób jeden re
fjektor a więc część radioteleskopu wymagającą największych nakła
dów. Reflektor ten został również wykorzystany do badań Słońca, tym 
razem na fali 37 cm (808 MHz); pierwsze badania na tej długości fali 
przeprowadzono w r. 1959. Pierwszy teleskop (56 i 130 cm) jest prowa
dzony automatycznie za Słońcem i steruje elektrycznie teleskop px:a
cuj ący na fali 37 cm. 

Za pomocą obu teleskopów otrzymano szereg cennych danych opra
cowywanych łącznie z obserwacjami optycznymi i fotograficznymi. 
Obserwacje radiowe w Ondrzejowie odgrywały dużą rolę w czasie Mi.~
<lzynarodowego Roku Geofizycznego. Dane o aktywności słonecznej od
syłano codziennie do głównego ośrodka MRG; stanowiły one m. in. p~
stawę do ogłaszania alertów i specjalnych interwałów światowych. 

Do radiowego badania Słońca można też. zaliczyć badania szumów 
atmosferycznych. Przy rozbłyskach chromosferycznych występuje emisja 
promieniowania rentgenowskiego w zakresie 2-8 A, które przenikaj_:J,c 
do atmosfery narusza normalny stan przewo<lności jonosfery na wyso
kości około 60 km. Zwiększona koncentracja jonów wywołuje zv.riększe
nie pochłaniania radiowych fal krótkich i w konsekwencji tzw. fading -
zjawisko zanikania odbioru vadiowego na tych falach. Odwrotne zja
wisko występuje w zakresie szumów atmosferycznych ,którym odpo
wiadają fale długie; źró<lłem ich są wyładowania burzowe. Fale długie 
są przez tę anormalną warstwę jonosfery odbijane lepiej niż przy nie
wzbudzonej jonosferze, zwiększając swe natężenie w czasie trwania 
rorzbłysku. 

Urządzenie do rejestracji zjawisk tego typu pracuje od r. 1957. Fal.a 
robocza ma długość 11 km (27 kHz). Uzyskano szereg cennych danych, 
a jest nadzieja jeszcze na lepsze, gdyż w r. 1960 rozpocznie pracę nowe 
urządzenie o większej czułości. 

Dążeniem placówki jest pokrycie pasma centymetrowego aż do fal 
najkrótszych w jakich można prowadzić obserwacje radiowe, co po.zwoli 
na głębsze sięgnięcie w chromosferę. Ostatnio wykonano urządzenie na 
ialę 3 cm (10 000 MHz) o antenie o średnicy 1,7 m zmontowanej para
laktycznie. 

Konstrukcja radioteleskopów monochromatycznych jest trudna i nię
oekonomiczna. Bardziej celowa jest budowa urządzenia umożliwiającego 
obserwację Słońca w szerokim paśmie fal radiowych, tzw. radiospektro
;grafu. Placówka AN CSR w Ondrzejowie r~poczęła pracę nad radio
spektrografem w pasmie decymetrowym o płynnym pasmie w zakresie 
częstotliwości ok. 200 MHz, co pozwoli na osiągnięcie nowych, cennych 
wyników. 

(Wg l'łi!e Hvezd, nr l, 1960 r., str. 7) W. Jodlawski 

Jasność pierścienia B Saturna 
Wiadomo, że pierścień Saturna nie jest jednolity; trzy jego zasadnicze 

części to pierścienie A, B i C. Pierścień B jest najokazalszy i najjaśniej
szy. Z pomiarów W. N. L e b i e d i n c a wynika, że absolutna jasność 
najbardziej intensywnych części tego pierścienia, tzw. "uszek", wynosi 
~.43 ± 10% do 15%. Natomiast dla środka tarczy Saturna otrzymał on 
analogiczną wielkość równą 0.50 ± 10%. 

W związku z tymi wynikami, M!. S. B o b r o w, w pr7Jedostatnim 
numerze czasopisma "Astronomiczeskij .Zurnal" z 1959 roku, wskazuje 
na możliwość występowania systematycznych błędów, które zmniejszafą 
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wartość absolutnej jasności piersc1enia B. Lebiediniec nie brał (przy 
obliczeniach) pod uwagę wpływu irradiacji fotograficznej. Również nie
dokładnie została przeprowadzona redukcja pomiarów jasności pierście
nia B do momentu opozycji, tzn. do momentu kiedy tzw. kąt fazowy 
jest równy zeru. (Już wcześniej obserwacyjnie stwierdzono, że jasność 
pierścienia jest zależna od kąta fazy, przy czym niewielka zmiana tego 
kąta powoduje bardzo znaczne zmiany w jasności pierścienia). 

Z wywodów Bobrowa wynika, że zbagatelizowanie wpływu tych błę
dów prowadzi do zmniejszenia podanej prz~z Lebiedinca absolutnej 
jasności pierścienia B o około 18%. Poprawnie należy zatem przyjąć 
jako wartość absolutnej jasności pierścienia B, wielkość 0.51 ± 157~. Wy
nikałoby stąd, iż przy kącie fazowym równym zero (moment opozycji), 
najbardziej intensywna część piertcienia B jest trochę jaśniejsza od 
środka tarczy planety. Wynik ten jest w zgodzie z dokładnymi obser
wacjami E. S c h o e n b er g a, który doniósł w r. 1921, że pierścień B 
był o około 0'111 jaśniejszy od środka tarczy Satuma. 

A. Biskupski 

Para wodna w atmosferze Wenus 

J S 1 r o n g z Uniwersytetu Johna Hopkinsa (USA) ogłosił niedawno 
wyniki spektroskopowych obserwacji Wenus z balonu. Ogólnikowe wia
domości o tych obserwacjach i o wykryciu pary wodnej w atmosferze 
Wenus podawała już prasa na początku br. 

Badania składu chemicznego atmosfer planetarnych z powierzchni 
Ziemi są utrudnione przez obecność naszej atmosfery, której składniki 
dają w widmie obserwowanego ciała niebieskiego silne tzw. linie tellu
ryczne. Dotychczasowe obserwacje nie pozwoliły stwierdzić czy w atmo
sferze Wenus jest para wodna. Badania prowadzone z dużej wysokości, 
z balonu, pod którym pozostaje prawie cała masa atmosfery ziemskiej, 
omi.iają trudności związane z istnieniem linii tellurycznych. 

W gondoli balonu wysłanego przez Maryn::trkę USA w dniu 29. XI. 
1[!59 r. znajdowali siG pilot M. D. Ros s i obserwator C. B. M o o re. 
Bslon wzniósł się na wysokość około 25 000 metrów. Obserwowano pod
czerwon1ł część \Vidma Wenus starając się wykryć pasmo pary wodnej 
w okolicy 11 300 A. Obserwacje trwały pół godziny i mimo trudności 
związanych z ruchami gondoli przyniosły wynik pozytywny. Istnienie 
pasma 11 300 A stwierdzono. Z jego natężenia obliczono, że w warstwie 
ponad obłokami Wenus znajduje się ilość pary wodnej cdpowiadqjąca 
po skropleniu warstwie wody o grubości 19 mikronów. Jest to zawar
tość z'1arzna, przewyższająca czterokrotnie zawarto~ć pary wodnej 
w ziemskiej stratosferze (około 4 mikrony skroplonej pary na w.vso
k"śc i pcnad 15 000 me1rów - według pomiarów nad Wyspami Bry-
1yjskimi). Znacznie więcej pary wodnej może zawierać atmosfera Wenus 
pod warstwą obłoków. 

(wg Sky and TeLescope, April 1960, str. 343) A. Wróblewski 

Radzieckie instrumenty astronomiczne 
Historia radzieckich instrumentów astronomicznych wiąże się ściśle 

z powstałym po 1917 r. przemysłem optycznym. W r. 1922 powstaje przy 
Państwowym Instytucie Optycznym laboratorium o;ptyki astronomicz
nej pod kierownictwem D. M ak s u t o w a, opracowujące nowe metody 
produkcji i nowe układy optyczne. Pracami w tej dziedzinie zajmował 
się także Instytut Astr.onomiczny w Leningradzie. W r. 1934 zorgani
zowano specjalną grupę konstruktorską pod kierownictwem N. P o
n o m ar i o w a projektuj ącą nowe instrumenty astronomiczne. 
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Po wojnie przystąpiono do odbudowy starych i budowy nowych 
placówek astl"clllomiiCznych. Wyposażdnirem tych placówek zajęły się 
laboratoria Państwowego Instytutu Optycznego (grupa projektowa 
pod kierownictwem B. J o a n n i s i a n i) i jeden z Z'akładów optycz
nych. Godną uwagi jest również praca grupy projektowej pod kiero
wnictwem. P. D obyczy n a, która w ciągu 12 lat powojennych wy
puściła ponad 50 różnych typów instrumentów astronomicznych. 

A oto ciekawsze prace tych placówek: 
l. I n s t r u m e n ty s ł o n e c z n e. Można tu wspomnieć o budo

wie 6 standardowych koronografów, specjalnych teleskopów słonecz
nych, wyposażonych w celostaty, kamery fotograficzne i spektrohelio
gr~' fY (4 egzemplarze o celostatach 250 mm i l precyzyjny o celostacie 
300 mm), teleskopu do fotograficznych badań Słońca dla Obserwatorium 
w Pułkowie, bezszczelinowego spektrografu do obserwacji korony sło
necznej, rekonstrukcję wspomnianego teleskopu słonecznego w Pułko
wie, budowę koronografu, wyposażonego w kamerę filmową i filtr 
interferencyjno-p.olaryzacyjny o wąskim pasmie przepuszczania, pozwa
lający na obserwacje protuberancji na tle tarczy Słońca, wreszcie tele
skopów wieżowych, z których największym jest teleskop Obserwatorium 
na Krymie, o średnicy celostatu 64 cm z pomocniczym 50 cm zwiercia
dłem, umieszczony w obrotowej kopule 15 m n ad ziemią. Główne zwier
ciadło teleskopu w połączeniu ze zwierciadłami dodatkowymi daje 
obraz Słońca wielkości 12,21 i 35 cm. W wyposażeniu teleskopu znaj
duje się wielki spektrograf dyfrakcyjny i podwójny spektroheliograf-. 
kinematograf. Siatka spektrografu o wymiarach 150 X l50 mm i 600 li
niach na· l mm d aje widmo o rozciągłości do 30 m. 

W związku z Międzynarodowym Rokiem Geofizycznym wyprodu
kowano serię teleskopów chromosferycznych z filtrami interferencyjno
polaryzacyjnymi do obserwacji w świetle monochromatycznym i foto
heliografem do zdjęć w świetle białym; są one ostatnio wyposażone 
w kamery filmow e. 

2. T e l e s k o p y m e n i -
s k o w e. Pierwszy z nich zbu
dowąno w r oku 1949 w dwu 
egzemplarzach, o średnic; 
zwierciadła 50 cm i ognisko
wej 6,5 m. W r. 1954 zaczęto 
produkować seryjnie telesko- "' 
py meniskowe AZT-7 w ukła -: 
dzie Cassograina o średnicy 
wejściowej 20 cm i ognisko
wej 2 m, mające charakter 
ekspedycyjny. Okular AZT-7 
można zastąpić kasetą lub 
fotometrem elektrycznym. 

W r. 1955 zbudowano naj
większy teleskop meni~owy 
świata o średnicy menisku 
700 mm, jedyny radziecki te
leskop zdalnie sterowany 

L z centralnej tablicy rozdziel
czej (patrz rys. 1). 

3. Re flek t o r y. W tej grupie wymienimy 33 cm reflektor Obser
watorium w Abastumani, reflektory z kwarcowym spektrografem bez-
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szczelinowym, 70 cm teleskopy obserwatoriów uniwersyteckich w Mo
skwie i na Krymie o ogniskowych 3,15 m oraz szereg instrumentów 
specjalnych, jak trzy 25 cm reflektory z kwarcowym spektrografem 
bezszczelinowym, czy soczewkowo-zwierciadlany teleskop o . średnicy 
64 cm i światłosile l : 1,4. Największym obiektem tego typu jest ukoń
cwny w 1959 r . reflektor paraboliczny Obserwatorium Uniwersytetu 
Moskiewskiego o średnicy 1,25 m, O!I"az znajdujący się w budowie tele
skop zwierciadlany o średnicy 2,6 metra*). 

4. Re fraktor y. Są one słabiej reprezentowane. Można tu wy
mienić 81 cm obiektyw refraktora w Pułkowie, czy małe refraktory 
kilku typów. W ostatnich latach wypuszczono szereg teleskopów so
czewkowych o średnicach do 20 cm, w 1957 r. wyprodukowano serię 
standardowych refraktorów z obiektywem 13 cm o ogniskowej 2 m . 

5. A s t r ogra f y, sp eik ttro g(r lll :1' y. Ważniejszymi .pracami t ej 
grupy były : projekt spektrografu dla Obserwatorium w Charkowie, 
podwójny astrograf, spektrografy mgławicowe, astrograf meniskowy, 
astrograf o ogniskowej 2,5 m, dający zdjęcia na płytach 24 X 24 cm, 
wreszcie szerokokątna kamera Schmidta o średnicy l m. 

6. Prz:Y .r~ądy i;lS·trometr,yd7Jne. Należą do nich: fzbudo
wany w 1952 r. instrument przejściowy APM-I o średnicy 10 cm, zmo
dernizowany w 1956 r. APM-10, teleskop zenitalny APM-2 o średnicy 
18 cm i ogniskowej 2,35 m czy zenitalny astrograf o średnicy 25 cm 
i ogniskowej 4 m. 

7. P r z y r z ą d y p o m o c n i c z e, a więc : fotometry wizualne 
i obiektywowe, szereg przyrządów astrometrycznych, mechanizmy cza
sowe, urządzenia do szlifowania i polerowania optyki astronomicznej, 
szereg fotometrów elektrycznych, astrofotometry, mikrofotometry i sze
reg innych. 

(Priroda, N1:. 9, 1959 r ., str. 39) W . Jodlawski 

Snieg na księżycach Jowisza 

Astronom amerykański G. P. Ku i per zbadał za pomocą spektro
fotometru podczerwonego widma czterech najjaśniejszych satelitów Jo
wisza w zakresie 1·-2,5 u . Rozkład energii w widmie I i IV satelity 
jest taki sam jak u Księżyca. Ale dla III, a szczególnie II satelity inten
sywność promieniowania w paśmie 1,5 u jest 2-3 razy mniejsza. Można 
to wyjaśnić w ten sposób, że powier1chnia tych satelitów pokryta jest 
śniegiem . Zgadza się to z wysokim albedo II satelity (0,49). Co prawda 
albedo III satelity jest mniejsze (0,33}, ale może to być wyjaśnione 
w ten sposób, że śnieg jest tam zmieszany z wierzchnią warstwą gleby, 
lub że nie tworzy jednolitej warstwy. 

A. Marks 

PORADNIK OBSERWATORA 

Jeszcze o redukcji obserwacji do jednego systemu 

Zagadnieniem tym zajmował się już szczegółowo A Wrób l e w -
ski (Urania, 1957, grudzień, str. 374). Potrzeba redukcji obserwacji wy
konanych przez różnych obserwatorów wynikła z faktu, że zasadniero 

*) Patrz Urania, nr 2, 1959 r., str. 66. 
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każdy obserwator ocenia blask gwiazdy trochę inaczej (nieco ciemmeJ 
lub jaśniej). Różnice te prowadziły do wyznaczenia .,współczynników 
osobistych". 

l. Przypomnijmy sobie to postępowanie. W uproszczonym przypadku 
niech będą dane obserwacje tylko dwóch obserwatorów A i B. Prze
glądamy obie serie obserwacji i "wyławiamy" te oceny, kiedy A i B 
obserwowali jednocześnie; dalej liczymy różnice (r) między ocenami. 
Różnice nie są wszystkie jednakowe, ale na ogół zgadzają się co do 
znaku; liczymy wartość średnią, ta zaś jest szukanym "współczynnikiem 
osobistym". Otrzymaliśmy zatem wielkość 

A_ B = T 1 + r2 + ... + T n = /)., 
n 

która mówi o ile średnio należy "podnieść" jedną z krzywych, aby uzy
skać najlepsze pokrycie obu krzywych. W wYPadku większej ilości 
obserwatorów zagadnienie jest trochę bardziej skomplikowane, ale po
stępowanie podobne. Jednak \I)Ostępowanie takie, o ile ma być słuszne, 
wymaga niezbędnie jednego dodatkowego założenia - mianowicie, że 
u każdego obserwatora mamy tę samą amplitudę zmi3n blasku. Jak 
to? - czy to nic jest oczywiste? - Czy obserwując tę samą gwiazdę, 
posługując się tą samą metodą, uzyskać moż.na rozmaite dane o jej 
wielkości zmian? Tak jest, niestety (patrz rys. 3), i właśnte w takim 
wypadku nie wolno szukać "współczynników osobistych" sposobem po
danym wyżej, gdyż mogą one okazać się fałszywe, ·a dlaczego - zaraz 
wyjaśnimy. 

Rys. l. 

Niech obserwator A "widzi" zmiany gwiazdy zmiennej dwa razy 
większe niż B (patrz rys. 1), i niech przy tym zdarzy się tak, ile jedno
cześnie obserwowali oni gwiazdę zawsze tylko w maksimum blasku 
(punkty na krzywych 07Jna!Zają momenty, kiedy dany obserwator oce
ruał blask gwiazdy). Przeglądając ciągi obserwacyjne otrzymamy wiel
kość A = A-B dodatnią. Wycią~ęlibyśmy stąd wruosek, mówiąc na
wiasem fałszywy, ile stale obserwator A ,.widzi" gwiazdę jaśniej niż B. 
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W konsekwencji podnieślibyśmy krzywą B o wielko3ć /1., aby uzyskać 
jak najlepsze pokrycie obu krzywych. Ale czy rzeczywiście p:>dniesie
nie to da właściwe pokJ!"ycie? Spójrzmy na rys. 2, który uzyskaliśmy 
z podniesienia krzywej B, wykorzystując wszystkie poczynione obser
wacje. Jak widać, uzyskaliśmy zniekształconą krzywą, przypominającą 
zmiany blasku gwiazd zaćmieniowych typu ~ Lutni. 

t 
--~----------------------------------~ 

Rys. 2. 

Tak wiGC "współczynniki o'>Obiste", uzyskane rrt()to:lą opisaną w arty
kule cytowanym na początku, mogą okazać się fałszywe, jeśli rozkład 
porównań będzie niekorzysiny (tak, jak to zdarzyło się w podanym 
przez nas przykładzie). 

2. Na rysunku 3 podane są zmiany R Lyr z roku 1921 na podstawie 
obserwacji B. Okuniewa (u góry) i M. z.wieriewa (u do1u). 
Amplitudy różnią się zupełnie wyraźnie. Sko>ro liczenie "współczyn-ni
ków" w tym wypadku prowadzi do nieprawidłowych rezultatów, po
wstaje pytanie - jak teraz zredukować obserwacje do jednego syste
mu ? Odpowiemy na to pytanie, podając graficzny sposób redukcji. 

3. Współczynnikiem (k) redukcji amplitudy (a) ob-erwatora A 
będziemy nazywali stosunek 

8. 

k= F 

a A 

gdzie ap -, jest wielkością zmian przyjętych jako zasadnicze (ampli
tuda odniesienia). Wielkość k otrzymamy z wykre>ów indywidualnych, 
np. z rys. 3 dla M. Zwieriewa i B. O kuniewa k = ~; jako amplitudę 
zasadniczą przyjęto amplitudę B. Okuniewa. · 

Gdy k = l, można w zupełnoś::i stosować postępowanie prowadiące 
w znany nam już sposób, do ,.współczynników osobistych". 

4. W wypadkach przeciwnych wpółczynnik k pozwoli nam zredu
kować obserwacje d ::> jednolitego systemu .Cotometrycznego, stosując ha
stGpujące etapy (jako ilustlacja posłużą nam obserwacje R Lyr 7-wie
riewn i Okuniewaj: 
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2L, 23000 

Rys. 3. 

A) Ponieważ k = % , przeto sporządzimy o~obno na papierze 
milimetrowym indywidualne krzywe tak, że skala blasku dla M. 
Zwieriewa będzie dwukrotnie zmniejszona w porównaniu ze skalą 
zasadniczą B. Okuniewa. Skalę czasu pozostawimy taką samą. 
Wtedy oczywiście amplitudy na obu wykresach będą już jedna
kowe. 

B) W dalszym ciągu wykres Zwieriewa przerysujemy na prze
źroczystej kalce .teclmicznej, zaznaczając wszystkie pojedy~1cze 
oceny. 

C) Kalką techniczną z obserwacjami Zwieriewa, pokryjemy 
wykres Oku:niewa tak, aby uzyskać jak najlepszą zgodność obu 
krzywych. 

D) Po unieruchomieniu kalki odczytamy po kolei "blask" każ
dego tpunktu kalki w systemie B. Okuniewa. W ten sposób zre
dukujemy obserwacje Zwieriewa do systemu przyjętego jako 
zasadniczy. 

5. Bywają W}'IPadki, kiedy amplitudy różnią się nawet czterokrotnie. 
Zdarzyć się może, że amtplitudy różnić się będą niecałkowitą ilość razy, 
np. 1,1 raza, tzn. k 0,7. Wtedy w etapie A zmniejsza się skalę blasku 
w stosunku 0,7, przy czym dochodzi tylko trudność wyrywwania takiej 
skali na papierze milimetrowym. 

W zakończeniu warto postawić tezę, że punktem wyjścia zbiorowego 
opracowania obserwacji gwiazdy zmiennej, powinno być zawsze spo
rządzenie wyk['Csów indywidualnych. Te natomiast pozwolą nam wy
brać najwłaściwszą metodę postępowania, jeśli chodzi o redukcję 
obserwacji do jednolitego systemu fotometrycznego. 

Andrzej Biskupski 

GWIAZDY NASZEGO NIEBA 

A l g o l 

Wieki VIII-XV to dominacja astronomów arabskich. Oni to WY.
pelniają lukę, jaka dzieli P t o l e m e u s z a od Kopernika. Z tych 
też czasów - z okazji układania katalogów - pochodzą nazwy własne 



214 URANIA 

więk;zości jasnych gwiazd nasz ~go n :eba. Jedną z nich jest Algol, czyli 
Gwiazda Czarcia *), druga co do jasności {beta Persei) w konstelacji 
Perseusza. 

Rys. l. Główny system Algola 
w różnych fazach obserwo

wanych z Ziemi. 

W r. 1670 włoski matematyk 
i astronom G. M o n t a n ar i zau
ważył że Algol od czasu do czasu 
=ienia wydatnie blask. Odkrycie to 
potwierdził w r . 1694 J. F. M a -
r a l d i. Znacznie później , bo w r. 
1782 angielski astronom-amator, 
19-letni J . G o o dr i ck e (1764- 86} 
zbadał dokładnie =iany blasku 
Algola, podając że ich okres wyno ;i 
2,8672 dni. Wypowiedział przy tym 
w pracy przedłożonej Królewskiemu 
Towarzystwu Astronomicznemu u
wagę: "Gdyby nie było zawcześnie 
czynić przypuszczenie r:n do przy
czyny tych zmian (blasku}, to wyda
wało by mi się, że trudno inaezej 
zdać sprawę jak tylko w ten sposób, 
że jest to przesłanianie przez większe 
ciało okrążające Algola". [1] . 

Po upływie prawie dwóch wie
ków obserwacji Algola metodą Ar
gelandera (autor obserwował syste
matycznie zmiany blasku Algola 
w latach 1920-54, dając najbogatszy 
w literaturze ciąg 857 obserwacji 
[2]), fotometrem i za pomocą analizy 

widmowej, po zastosowaniu do interpretacji materiału obserwacyjnego 
specjalnych metod rachunkowych {jedną z nich podał S. P i o t r o w ski}, 
o gwieździe tej mamy już sporo wiadomości. Oto wyniki. Są to w rze
czywistości dwa słońca (A i B) okrążające się po orbitach niemal dokła
dnie kołowych w odległości 7,4 milionów kilometrów. Ponieważ pła
~zczyzna ich obiegu tworzy z kierunkiem naszego widzenia niewielki 
kąt 7•, przeto zaćmienia są częściowe. 

Oto charakterystyka słońc składowych według [3]: 

Srednica <8 = l) 
Gęstość C8 = l} 

Jasność w % jasności 
systemu w największym 
Masa (8 = l) 

Jasność absolutna 

blasku 

Okres obiegu składników 
Głębokość minimum głównego 
(B zasłania A) (rys. l, u góry) 

A 
2.22 
0,136 

91% 
5,0 
M 

0,33 
2Q86731... 
lfll27 

B 
2,43 
O,Q36 

9% 
1,0 
M 

3,12 

*) Według zdania niektórych uczonych brzmienie nazwy gwiazdy 
świadczy, że astronomowie arabscy wiedzieli już o zmienności jej blasku. 
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Rys. 2 Krzywa zmian blasku Algola według obserwacji autora. Na 

dolnej części wykresu widoczne płytkie minimum wtórne. 

Odległość systemu od Słońca: 85 lat światła . Są to zatem dwie ma
sywne gwiazdy karłowate o małej średniej gęstości. 

To byłyby te wyniki rachunkowego "rozwiązania" głównego Algola. 
Nie jest to jeszcze wszystko. Wykryte zmiany periodu zaćmień w okre
sie 1.873 lat wskazują (według obliczeń E g g e n a*) na obecność jesz
cze jednego niewidzialnego składnika C o widmie typu G, o masie 
Me = 1,2M8 i normalnej jasności absolutnej . Wreszcie zauważone 
zmiany periodu zaćmień w okresie 188,4 lat tłumaczone są obecnością 
czwartego również niedostrzegalnego towarzysza D (jest to biały karzeł 
o bardzo małej jasności absolutnej), o masie MD = 3,8 M 8 . Jedne i dru-
gie periodyczne zmiany okresu zaćmień to nic innego, jak tylko skutek 
obiegu (Algol na przemian cofa się w głąb przestrzeni i z niej wynur:z;a) 
dwójki A, B dookoła środka masy trzech składników A, B, C, wzglę-

*) Patrz " Urania", XXVI, str. 366, 1955 
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dnie obiegu dwójki A, B dookoła środka masy trójki A, B, D. Ruchy te 
są również "zapisane" w widmie Algola, które r·eprezentuje właściwie aż 
cztery różne widma na siebie nałożone. 

Z powyższych liczb można obliczyć odległość środka masy układu 
A, B od składnika C oraz D za pomocą wzoru: 

P = VM~M' 
gdzie P - oznacza okres obiegu w latach gwiazdowych, a - palowę 
wielkiej osi w jednostkach astronomicznych, M, M ' - masy gwiazd 
nawzajem się obiegających M = MA+M8 = 7,2MQ; M' = Mc względnie 

Mn. Otrzymujemy na odległość środka masy układu: A + B od C 840 mi
lionów km, co równa się w przybliżeniu odległości Jowisza od Słońca 
w afelium. Analogiczny rachunek dla układu A+ B i D daje odległość 
21 040 milionów km. Jest to odległość nieco większa niż czterokrotny 
dystans Słońce--Pluton. 

Tak skomplikowany mechanizm niebieski, zbudowany z czterech 
słońc o łącznej masie llMO r•eprezentuje w rzeczywistości gwiazda 
Algol. 

.T. Gad0mski 
Literatura: [lj s. P l o t r o w s k l, Gwiazdy zmienne i nowe, Wiedza Powszechna 

1953 r.; [2( J. G a d o m ski, Algol, Acta Astronornica 8, 3, strona 178; 
(3] H. S h a p l e y, A Study of the Orbits of Eclipsing Binarles, eontri b. o! 
Princeton Unlver. Observatory No 3, str. 82-3. 

KRONIKA PTMA 

O zaj~ciach obserwacyjnych na Turbaczu 

Towarzystwo nasze przystępując do rozszerzenia działalności obser
wacyjno-naukowej w OJ:'arciu o najszersze grono obserwatorów orga
nizuje dla członków PTMA pierwsze ogólnopolskie zajęcia obserwa
C) jne na Turbaczu w Gorcach pow. Nowy Targ -· w luksusowym 
schronisku PTTK. 

Zajęcia zorganizowane będą w trzech piętnastoosobowych turnusach, 
a to: 

od dnia 21 do 30 sierpnia 1960 
od dnia 11 do 20 września 1960 
od dnia 21 do 30 września 1960 

Celem tych zajęć będzie dokonywanie obserwacji gwiazd zmiennych 
a także przeprowadzenie praktycznego przeszkolenia jak największej 
liczby obserwatorów i przysposobienie ich do przyszłej samodzielnej 
pracy obserwacyjnej. 

Program naukowy tych zajęć został opracowany tak, że mogą wziąć 
w nich udział również osoby nie posiadające żadnego doświadczenia 
otserwacyjnego. 

Zajęcia prowadzone będą pod fachowym kierownictwem. Szczegó
łowych informacji o zajęciach udzielają wszystkie· Zarządy Oddziałów 
PTMA, poprzez które należy składać zgłoszenia. 

Zgłoszeni uczestnicy otrzymają szczegółowe instrukcje w terminie 
późniejszym. 

Zachęcamy do wzięcia licznego udziału w zajęciach, które przyniosą 
wszystkim uczestnikom niewątpliwie poważną korzyść i przyczynią się 
do prowadzenia później samodzielnych obserwacji. 
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PRZEWODNIK PO I{SIĘŻYCU 

Wsch!ldnia pólkula Księżyca 
Na ostatniej stronie okładki możemv oglądać fotografię wschodniej 

półkuli Księżyca. Dominującymi szczegółami są trzy wielkie "morza" : 
Mare Imbrium (Morze Deszczów), Oceanus Procellarum (Ocean Bun) 
i Mare Nubium (Morze Chmur). W przewodniku po Księżycu zapozna
liśmy się już z Morzem Deszczów ijego okolicznymi łańcuchami gór 
i kraterami. W dalszym ciągu będziemy omawiać inne ciekawe utwory, 
podając przy tym dokładniejsze mapki poszczególnych wycinków .. 

Niektórzy Czytelnicy zaniepokoili się, czy księżycowe "strony świata" 
są podawane w Przewodniku właściwie. Otóż według urnowy, w seleno
grafii oznacza się strony świata na tarczy Księżyca wedlug tego, co wi
dzimy z Ziemi. A więc patrząc okiem nieuzbrojonym mamy u góry pól
noc, u dołu południe, na prawo zachód i na lewo wschód. Obserwu.iąc 
przez lunetę astr·onomiczną (odwracającą) mamy odpowiednio u góry 
południe, u dołu północ, na prawo wschód i na lewo zachód. Fotografia 
na ostatniej stronie okładki jest wykonana właśnie przez odwracającą 
lunetę i pokazuje pólkulę wschodnią. Nie zgadza sję to ze stronami świa
ta na powierzchni Księżyca według naszego ziemskiego rozumienia, np. 
Słońce wschodzi na zachodzie, zachodzi na wschodzie (fotografia przed
stawia ostatnią kwadrę Księżyca, Słońce niknie pod, horyzontem z pra
wej strony, na wschodzie). 

A. Wróblewski 

PRZEGLĄD NOWOŚCI WYDAWNICZYCH 

l. M ar i a Głady s z o w a- "Wiedz:t ludowa o gwiazdach"-- stron 
235 + 15 map. Cena 50 zł. 

Niezmiernie ciekawa praca monograficzna, obejmująca tradycyjną 
wiedzę ludności wiejskiej (głównie z terenów Polski) o planetach, 
gwiazdach i gwiazdozbiorach, oraz praktyczne zastosowanie tej wiedzy 
do oznaczania czasu w ciągu nocy, oznaczania pór roku i zajęć gosoo
darczych itp. Omawiana pozycja wydawnicza jest niewątpliwie bardzo 
wartościowa dla Miłośników Astronomii, a dla młodzieży szkolnej może 
stanowić cenną lekturę uzupełniającą wiadomości z astronomii, histerii 
i literatury. 

2. Eustachy B i a ł o b o r s k i - "R!lldeta międzyplanetarna" -
str. 379. Cena 28 zł. 

Książka obejmuje podstawowe wiadomości z astronautyki. W koń
cowych rozdziałach podano szereg informacji o pierwszych sztucznych 
Satelitach Ziemi i pierwszych sztucznych planetach. Stylistyczne opra
cowanie książki - bardzo żywe i przyjemne. Do zrozumienia lektury 
potrzebne są czytelnikowi wiadomości z astronomii, fizyki i matematyld 
w zakresie szkoły średniej. 

3. B. B ok i P. B ok - "Mlecznyj put" - str. 263. Cena zł 6,65 *). 
Przekład z angielskiego trzeciego wydania uzupełnionego i poszerzo

nego o ostatnie wyniki badań prowadzonych nad strukturą Drogi Mlecz
nej. Tekst książki bogato ilustrowany rysunkami i fotografiami. 

*) do ne>bycia w kdęgarniach radzieckich 
dowoj Ks.'ążki i Prasy. 

Maria Pańków 

Klubach Międzynaro-
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 
Opracował G. S i t a r s k i 

Lipiec 1960 r. 
IJsch Po zachodzie Słońca nad południowym 

l ___ ~ 1--'ł-.-t'---

3 ____ ~ b-?~--

6--~~~~--~ 

1---~~----+ 

,, __ _"",..~ 1--'r---

19----,'---'"--c--:'k:-----

20 __ , _ ___,:y~---

2l ___ ~l..fL-___:," 

22---~~~~~-~ 

23 ___ --ł 1-o.---+---l 

2~---.....-4 1---.IL---+ 

25---zf'f 1-"T----t'--

26--.f-:>-H r--r'---
21-~r---ł~~---

28 __ -?~~----

2~--+-f--l.-1-L'~--

horyzontem widoczny jest Jowisz, jako 
bardzo jasna gwiazda na granicy gwiazdo
zbiorów Strzelca i Wężownika; Saturn 
dopiero wschodzi i około północy jest 
w warunkach dogodnych dla obserwacji, 
a Mars jest dobrze widoczny dopiero 
w ostatnich godzinach nocy. 

\Joran jest już niewidoczny, gdyż w sier
pniu przypada jego złączenie ze Słońcem 
Neptuna możemy jeszcze odnaleźć przez 
lunetę w pierwszych godzinach nocy, a 
P:uton dostępny jest z wieczora tylko przez 
wielkie teleskopy w pierwszych dniach 
miesiaca. 

Przez całą noc natomiast możemy 
obserwować dwie planetoidy: Westę, około 
6 wielkości gwiazdowej i znacznie słabszą, 
ale w dogodniejszych · dla obserwacji wa
runkach, Pallas, około 10 wielk. gw. Opo
zycje obydwu planetoid przypadają ko
lejno 2 i 6 lipca. 

W drugiej połowie lipca przypada 
okres aktywności dwóch rojów meteory
towych: w gwiazdozbiorze Kasjopei pro
mieniują Beta Kassiopeidy, a w Wodniku 
Delta Akwarycy. 

Jednak najciekawszym dla obserwacji 
obiektem jest Jowisz wraz ze swoimi czte
rema, widocznymi nawet przez dobrą 
lornetkę, księżycami galileuszowymi: I -
Jo, II - Europa, III - Ganirr.edes, IV -
Kallisto. Położenia księżyców względem 
tarczy planety możemy odczyhć z wy
kresu . a dokładne momenty ciekawszych 
zjawisk podane są w odpowiednim dniu . 

2c;l24l:t Ziemia w swvm ruchu wokół 
Słońca znajdu_ie się najdalej od niego, 
w odległości 152 milionów km (najmniej
sza odległość w styczniu i wynosi 147 mln 
km). 

3c;l15l:t Merkury nieruchomy w rekh
scenzji. a o 2ll:t znajduje się w punkcie 
odsłonecznym na swej orbicie. 

6/ 7(). Obserwujemy przebieg ciekawych 
zjawisk w układzie księżyców Jowisza. 
Zaraz po zachodzie Słońca widoczny jest 
koło Jowisza 4 księżyc (prawie w swym 
największym odchyleniu) oraz księżyce 
l i 2, które zbliżają się do tarczy, przy 
czym jeden ukryje się za nią, a drugi 
przejdzie na jej tle. Księżyc 3 jest już 
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ukryty za tarczą planety. O 23l;ll9m księżyc 2 zetknie się z brzegiem 
tarczy i będzie niewidoczny na jej tle, ale o Ol;l6m pojawi się na niej 
jego cień. Księżyc l skryje się za tarczą planety o 01;19m i od tej chwili 
koło Jowisza będzie widoczny tylko 4 księżyc i cień 2 księżyca na tar
czy planety. Dopiero o 11;153m księżyc 2 ukończy swą wędrówkę na tle 
tarczy i będzie widoczny, a o 2l;ll8m ukaże się z cienia Jowisza księżyc 3. 
Na krótko przed zachodem Jowisza o 21;143m zejdzie z tarczy cień 2 księ
życa, a po trzech minutach ukaże się z cienia planety księżyc l. 

7c,l8l;l Saturn w przeciwstawieniu ze Słońcem, a o 121;1 najbliżej Ziemi 
w odległości około 1351 mln km. O 141;1 Księżyc bliski pełni mija Jo
wisza o 5° na północ; po zachodzie Słońca obydwa ciała nieoieskie b~dą 
widoczne nad południowo-wschodnim horyzontem. 

7/ 8 Koło Jowisza widoczne są trzy księżyce i cień l księżyca na 
tarczy planety. Księżyc l ukaże się o 231;135m, a jego cień zejdzie z tar
czy o Ol;llm. 

8<.1201;1 Księżyc przechodzi o 4° nad) Saturnem. 
12c,l23l;l Merkury w niewidocznym złączeniu z Wenus. 
13/ 14c,l Około północy widzimy koło Jowisza księżyc 4 prawie w naj

większym zachodnim odchyleniu, a pozostałe trzy księżyce bardzo bli
sko brzegu tarczy planety. O 11;12m księżyc 3 ukryje się za tarczą, 
o 11;135m księżyc 2 zniknie na tle tarczy, a o 11;154m księżyc l skryje się 
za tarczą i do zachodu Jowisza będzie widoczny tylko jeden jego 
księżyc. 

14/ 15c,l Obserwujemy przejście l księżyca i jego cienia po tarczy 
Jowisza. Księżyc l zetknie się z tarczą o 23l;l7m, a jego cień pojawi się 
na niej o 231;142m. Księżyc ukaże się o ll;l20m, a jego cień ukończy swą 
wędrówkę o ll;l56m. 

l5116c,l Przed północą widoczne są koło Jowisza tylko dwa jego 
księżyce, prawie w swych największych odchyleniach, po obydwu stro
nach tarczy. Pozostałe dwa księżyce ukryte są za tarczą, a potem w cie
niu planety i pojawią się kolejno (blisko brzegu tarczy, z prawej strony, 
patrząc przez lunetę odwracającą): l o 231;19m i 2 o 231;159m. 

17c,I02l;l Merkury w górnym złączeniu ze Słońcem, o 51;1 Wenus 
w punkcie przysłonecznym s"" ej orbity, o 191;1 Mars w niewidocznym 
złączeniu z Księżycem. 

18c,l5l;l Neptun nieruchomy w rektascenzji. 
19c,l Nad ranem obserwujemy ostatnią fazę zakrycia gwiazdy 4 wiel

kości, gamma Byka, przez tarczę Księżyca (kilka dni po ostatniej kwa
drze). Gwiazda ukaże się spoza ciemnej, niewidocznej części tarczy, 
z prawej strony u góry (patrząc gołym okiem). Zjawisko możemy obser
wować przez lornetki: w Poznaniu o 31;1491'!13, we Wrocławiu o 31;1471'!11, 
w Toruniu o 31;1501'!15, w Krakowie o 31;1451'!18, w Warszawie o 31:l491'!16. 
Tego samego dnia Księżyc zakryje Aldebarana (alfa Byka), ale obser
wacje będq trudne i możliwe tylko przez lunety (przeszkadza blas'{ 
Słońca). Przed zakryciem gwiazdę znajdziemy blisko lewego, oświetlo
nego brzegu tarczy u góry, a po zakryciu ukaże się ona spoza ciemnej, 
niewidocznej czę5ci tarczy, z prawej strony nieco u dołu (patrząc go
łym okiem). Podajemy momenty początku i końca zakrycia dla War
szawy: początek 121;1471'!16, koniec 131;1471'!16 (według Rocznika Obserwa
torium Krakowskiego). 
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21/229 Księżyc l Jowisza zbliża się do brzegu tarczy planety i zetknie 
się z nim o OJ:>53m, a jego cień ukaże się o 11;137m. Przejście księżyca 
i jego cienia na tle tarczy planety zakończy się już po zachodzie Jo
wisza. 

22/ 239 Z prawej strony Jowisza (w lunecie odwracającej) widoczne 
są w swych największych odchyleniach księżyce 3 i 4. Z lewej strony, 
bardzo blisko siebie i brzegu tarczy widzimy księżyce l i 2. Księżyc l 
skryje się za tarczą planety o 221;16m, a księżyc 2 o 22l126m. Księżyc l 
ukaże się z cienia planety o 1J:>4m, a księżyc 2 już po zachodzie J'owisza. 

23911:1 Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem. Po zacho
d7ie Słońca do 221:119m na tarczy Jowisza widoczny cień l księżyca. 

249181:1 Wenus w niewidocznym złączeniu z Księżycem. 
24/ 25<:l Na tarczy Jowisza widoczny cień 3 księżyca, a księżyce 3 i 2 

blisko siebie z lewej strony tarczy. Cień 3 księżyca zejdzie z tarczy 
O 01:t22m. 

27c;I20I:l Merkury nieruchomy w rektascenzji. 
29c;ll51;1 Neptun w kwadraturze ze Słońcem. 
29 1309 Obserwujemy znikanie księżyców Jowisza za tarczą planety: 

księżyc l skryje się o 23l:t52m, księżyc 2 o 01:147m i do zachodu Jowisza 
widoczne będą po obydwu stronach planety tylko księżyce 3 i 4. 

30 '3Jd Po zachodzie Słońca koło Jowisza widoczny jest z lewej 
strony księżyca 4 w swym największym odchyleniu, a z prawej blisko 
siebie księżyce 2 i 3, przy czym księżyc 2 również w swym największym 
odchyleniu. Księżyc l jt.st niewidoczny na tle tarczy planety, a jego cie1'l 
pojawi się na niej o 22J:>lm. Księżyc l ukaże się z lewej strony tarczy 
o 231:120m, a jego cień zakończy swą węd~ówkę o Ol:ll5m. 

31 /329 (1. VIII). Zaraz po zachodzie Słońca widoczny jest koło Jo
wisza 4 księżyc w swym największym odchyleniu i księżyc l, który 
dopiero co wyszedł z cienia planety. O 211:155m ukaże się księżyc 2, 
który przechodził na tle tarczy planety, a jego cień zejdzie z niej 
o 231:144m. O 01:137m ukaże się 3 księżyc, który także przechodził na tle 
tarczy planety, ale jego cień dopiero pojawi się na tarczy o 11;121m, na 
krótko przed zachodem Jowisza. Taka kolejność przejścia 3 księżyca 
i jego cienia (cień pojawia się dopiero po przej§ciu i ukazaniu się księ
życa) tłumaczy się rozmiarami orbity 3 księżyca i położeniem Jowisz·J 
względem Słońca i Ziemi w przestrzeni. 

Minima Algola: lipiec 10931:1, 129241:1. 
Minima główne beta Lutni: lipiec 1971:1, 14d!11:1, 27c;l4l:t. 
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie wschodnio-euro

pcńskim (czasie letnim w Polsce). 

OD REDAKCJI 

W celu ułatwienia prac redakcyjnych zwracamy się z prośbą do P. T. 
Autorów o nadsyłanie artykułów i notatek w 2 egzemplarzach maszy
nopisu z podwójną interlinią. 



Lipiec 1960 SŁO~CE 

l "' 2b czasu Szczecin Poznań Wrocław Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 
~ wsch.·europ. 

l 

"' Q r. czasu l a l O wsch., zach. wsch./ zach. wsch., zach. wach., zach. wsch. j zach. wsch. j zac b. u·sch.l zacb, u:scb l zach. 

Dl b Dl o h m h m h m h m b m h m h m h m h m b m h "'l h tn h m h m h m h m 
VI . 29- 3.3 6 32 +23.2 4. 36 21 3~ 4 :S2 2118 4 40 2111 4 12 2124 4 33 20 53 4 13 21 Ol 4 25 20 4S 4 03 20 57 
VII. 9-- 5.0 7 13 +22.4 445 21 29 4 41 2113 448 21 06 4 21 2118 ~ 41 20 49 4 26 20 56 4 33 20 41 412 20 52 

19-6.1 753 +20.9 457 2111' 453 2103 459 20S~ 435 2106 452 2040 438 2046 44~ 2032 424 2041 
29-6.4 833+18.8 513 2103 507 204(, 513 2043 4.51 20::il 505 2027 452 203~ 457 2010 439 2027 

VIII 8-5.6 912+16.2 529 2045 523 2031 527 2027 501łi~\J32 519 2011 507 2015 Sil 20ll3 - ~55 1 2009 

KSIĘZYC -
2b czasu 

Worszawa 
2h CZBIU 

"' 
\Varszmua 

"' wsch.euop. wscb.-europ . ... ... 
"' --- "' Q a l o wsch. l •~h Q a l o wsch., zach. 

h m o btn h ID b m J h m h m 

Yll. l ll44 + 2.6 12 00 -- VII. 11 21 25 -12.7 22 22 7 53 
2 12 3:! - 1.6 13 09 o 18 12 22 22 - 9.fl 22 51 912 
3 13 23 - 5.8 14 23 o 43 13 23 16 - 4.P 23 l !l lO 27 
4 14 16 - 9.7 15 38 l 12 14 o 08 - 0.5 23 4l 1140 
5 5 12 -13.2 16 54 144 15 o 58 + :{.6 -- 12 50 
6 16 l l -16. 1 18 09 2 23 16 147 + 7.5 o 07 1::156 
7 17 13 -17.9 19 17 311 17 2 3) +I0.9 o 33 15 02 
8 Ull7 -18/1 20 17 4 10 18 3 2ł +13.P. l 02 16 04 
9 19 21 -17.8 21 07 5 19 19 4l:l + 16.1 l 34 17 03 

lO 20 24 -15.8 21 48 6 35 20 5 02 +17.6 2 10 17 57 

•' ~n l \Varszawa 

"' wsch.-europ. ... 
"' Q a l O wsch./~ 

b m o h m b m 
VII. 21 5 51 + 18.4 2 53 18 4i 

22 6 41 + 18.4 3 40 19 30 
23 7 3] +17.6 4 34 20 07 
24 8 20 + 16.0 5 32 20 41 
25 9 09 +I::s.6 6 33 21 10 
26 9 57 + 10.7 7 38 21 3t. 
27 lO 45 + 7.3 8 42 22 UOi 
28 11 33 +H 9 50 ~2 24! 
29 12 21 - 0.4 lO 59 22 481 
30 13 10 - 4.5 12 09 23 161 
31 14 Ol - 11.4 13 20 23 451 

Fazy Księżyca: 

d h 

Nów VI. 24 5 
Pierwsza kw. VII. 2 6 
Pełnia VII. 8 22 
Ostatnia kw. VII. 15 18 
Nów VII. 23 20 
Pierwsza kw. VII. 31 15 

Odległość l średnica 
Ksłętyca tarczy 
od Ziemi 

d hl Najm. VII. 8 13 33~4 
Najw. VI1.2116 29.4 

l 

c: 
~ 
:;... 
z 
..... 
> 

"" "" .... 
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Lipiec 1960 PLANETY l PLANETOIDY 

MERKURY WENUS -. l - --- - ---

Data zh czasu zh czasu Waszawa Warszawa 
1960 wsch.-europ. wsch.-europ. 

"' l o wsch. l zach. a l a wsch. l zach. 

h m l o 
hm l hm hm 

=1=23:7/ 
h m l hm 

VI. 29 8os + 19.0 6 27 21 54 6 39 4 28 21 0:! 
VII. 9 8 02 + 16.6 s 59 

l 
20 58 7 33 22.71 449 1 

21 09 
19 736 ,+ 16.6 4 53 19 53 8 25 +205 517 21 07 
29 7 24 + 18.~ 3 51 19 ll 9 15 + 17.4 s 48 20 57 

W ostatnich dnlnch miesiąca Niewtdoczna, po złączeniu ze 
trudny do odnalezienia w bl3sku Słońcem. 
wschodzącego Słońca. 

MARS JOWISZ 

VI. 29 2 18 + 12.4 l 20 15 29 17 50 -23.1 20 09 3 43 
VII. 9 2 45 + 14.7 O S l 15 29 17 44 -23.1 19 23 2 58 

19 3 13 + 16.7 o 31 15 30 1740 -23.1 18 iO 2 15 
29 341 + 11!.5 O OR 1 s 29 17 36 -23.1 17 56 l 31 

Widoczny po północy n3 po- Wictoczny prawie całą noc na 
granlczu gwiazdozbiorów Barana granicy gwiazdozbiorów Strzelca 
l Byka (+l wielk. gw.). l Wężownika (-2 wielk. gw.). 

SATURN URAN 

VI. 291 19 !18 
1-22.1 l 21 19 1 5 Ol! 9 25 l t 15.91 

8 06 

l 
22 55 

VII. 19 19 02 -22.3 19 56 3 42 9 30 15.5 6 54 :!l 39 
V III. ll 18 56 -22.5 18 33 2 16 9 43 + 15.1 5 41 20 23 

VII. l 
21 

VIII. l O 

VI. 25 
VII. S 

15 
25 

VIII. 4 

Widoczny przez c arą noc Niewidoczny ze względu na są-
w Strzelcu, na wschód od Jowl- siedztwo Sloilca. 
sza (+0.3 wielk. gw.). 

l o l w połud. 
-------~------~------- ~-1 o \w połud. 

h m 
14 18.9 
l 4 l 8.6 
1419.1 

NEPTUN 
o l 

- 1158 
-1158 
-12 02 

h m 
20 16 
18 57 
17 3f\ 

Widoczny w pierwszych godzi
nach nocy na pograniczu gwiazdo
zbiorów wagi i Panny (8 wielk. 
gw.). 

Planetoida 4 WESTA 
h m 

18 53.2 
l 8 13.1 
18 33.4 
18 25.4 
1!1 20.'ł 

o l 

-2135 
-22 31 
-23 24 
-2412 
- 2t 52 

h m 
l 16 
o 27 

23 34 
22 46 
22 02 

Około 6 wielk. gw., widoczna 
przez całą noc w Strzelcu na za
chód od Saturna. w p:>bll i:u 
gwiazdy 3 wielk. lambda Strzelca. 

PLUTON 

lil4229 +21°25:9 1639 
h m s l h m 

lU ·t420 +2111.4 1524 
l •• 46 39 + 20 55.1 l 14 07 

w piet wszych dniach miesiąca, 
z wieczora, dostępny w Lwie tyl
ko przez wielkie teleskopy (14,5 
wlelk. gw.). 

Planetoida 2 FALLAS 
h m 

19 12.7 
19 0~.6 
18 56.3 
18 48.7 
18 423 

o l 

+22 ll 
+ 2157 
+2115 
+ 20 07 + 18 38 

h m 
l 36 
o 49 
O Ol 

23 10 
22 24 

Około 10 wlelk. gw., widoczna 
całą noc przez większe lunety n3 
pograniczu gwiazdozbiorów Lisa, 
Strzały 1 Herkulesa. 

Planetoldy rozpoznaje •ię po Ich ruchu wśród gwiazd porównując rysuri.k! 
z kilku nocy okolicy nieba według podanych wyżej współrzędnych. 

' 
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OBJASNIENIA DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE 

Pierwsza strona okladki: 
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Fotografia Saturna wykonana przez półtorametrowy reflektor w Ob
serwatorium na MtWilson. Widoczna jest przerwa Cassiniego w pier
ścieniu i równoleżnikowe ciemne smugi na .tarczy planety. 

Znak Zodiaku: Lew 

Druga strona okładki: 
Mapa Księżyca Rheity z 1645 r. 

1'rzecia strona okładki: 
Topograficzna mapa Księżyca opracowana przez Heweliusza w r. 1647. 

Patrz artykuł: Dzieje nomenklatury Księżyca. 

Czw::trta strona okladki: 
Fotografia Księżyca w ostatniej kwadrze wykonana przez 92 cm re

flektor obserwatorium Licka w dniu 26 X 1937 r. Ekspozycja 0,75 sek. 
(patrz Prz€wodnik po Księżycu). 

ZAWIADOMIENIE 
Roczna składka członkowska wynosi 36 zł. 

Cena 2 płyt Szklanych do rzlifowania zwierciadeł o średnicy 150 mm i gru
bości 25 mm z dodatkiem 50 g tlenku ceru- 50 zł., o średnicy 250 mm i gru
bości 23 mm - 200 zł. 

Odznaka członkowska emallowana - 25 zł. plus 4 zł. koszty przesyłki. 
Odznaka oksydowana dla członków kandydatów 4,50 zł. 

INFORMACJE O ODDZIAŁACH P. T. M. A. 

Lipiec 1960 rok 
Biała Podlaska- Powiatowy Dom Kultury. 
Białystok - UL Kilińskicgo l, Zakład Fizyki Akademll Medycznej. 
Blecz - Przedmieście 618. 
Częstochowa - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym 

w Parku Staszica. Sekretariat czynny codziennie, oprócz sobót w godz. 10-19, 
pokazy nieba do godz. 21-szej. 

Frombork - Sekretariat w lokalu własnym przy ul. Katedralnej 21, czynny we 
wtorki i piątki w godz. 18-20. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek 
miesiąca. Pokazy nieba w każdy pogodny wieczór. 

Gdańsk - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym 
Gdańsk-Oliwa, ul. Piastowska 32, telefon 6-419. Sekretariat czynny we śro.<ty 
l piątki w godz. 17-18. 

Gdynia - ul. 10-go Lutego 24, w biurach Polskich Llnll Oceanicznych. 
Gliwice - Siedziba Oddziału w gmachu Biura Projektów Przemysłu Węglowego 

przy ul. Marcina Strzody 2. Sekretariat czynny w czwartki, w godz. 17-19. 
Przy sekretariacie czynna Biblioteka. Pokazy nieba odbywają się w każdy 
bezchmurny wieczór po uprzednim telefonicznym porozumleniu się z J. Kasz_ą, 
Ruda Sląska l, ul. Obrońców Stalingradu 32 (te!. 52-481). 

Jędrzejów - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym, Ry
nek 8, te!. 78. Pokazy nieba l zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wycieczek 
zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówlony termin. 

Katowice - Szopena 8. m . 3. z list. Cezare!!O Janis7ewsklego 
Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. L. Solskiego 30 m. 4. Sekretariat i biblio

teka czynne w poniedziałki i czwartki w godz. 18-21. Seminaria astronomiczne 
we wtorki w godz. 18-20. W dniach 10 1 25 każdego m-ea odczyty popularno
naukowe o godz. 18. Sekcja Instrumentalna w lokalu własnym czynna w piątki 
w godz. od 18-21. Pokazy nieba w Stacji Astronom. na Wawelu w bezchmurne 
wieczory w godz. 19-21. 

Krosno n ' W - Sekretariat w lokalu własnym, przy ul. Nowotki Nr l I p., (Jan 
Wln!arskl). Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór z wyjątkiem 
niedziel l świąt, po uprzednim zgłoszeniu. 
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Łódź - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, V p., pokój 511, 
te!. 250-02. Sekretariat i biblioteka czynne w poniedziałki w godz. 18-20 
i w czwartki w godz. 17-19. Zebrania aktywu Oddziału o godz. 18 w każdy 
ostatni poniedziałek miesiąca. Teleskopowe pokazy nieba od wczesnego zmroku, 
w każdy bezchmurny wieczór na placu przed lokalem Oddziału. 

Myślenice - Oddział nie posiada własnego lokalu. 
Nowy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Jagiellońskiej 50a, 

tel. 80-52. Sekretariat czynny codziennie w godz. 17-19. Pokazy nieba w bez
chmurne wieczory w punkcie obserwacyjnym na szczycie budynku, będącego 
siedzibą Oddziału. 

Olsztyn - Zarząd Oddziału mieści się w Muzeum Mazurskim, I piętro. teł. 24-74 
(W. Radziwonowicz). Zebrania wraz z odczytami i pokazami nieba - raz 
w miesiącu na Zamku. Pokazy dla wycieczek po uprzednim zawiadomleniu 
telefonicznym. 

Opole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Bytom~kich 3, Woj. Dom 
Kultury, pokój 45. Sekretariat czynny codziennie w godz. 16-18. Pokazy nieba 
w kopule obserwacy.Jnej na tarasie Miejskiego Pałacu Młodziety. 

Ostrowlec Swlętokrzyskl - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym 
Domu Kultury, Al. l-go Maja, III piętro. 

Oświęcim - ul. Władysława Jagiełły 2. Pokazy nieba odbywaJą się w każdy bel!:
chmurny czwartek od zmroku l po uprzednim porozumieniu: H. Stupkowa, ul. 
Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18-20. 

Poznań - Lokal własny przy ul. Chełmońskiego l. Sekretariat i Biblioteka czynne 
we wtorki l czwartki od godz. 17 do 19. W tymże czasie czynna pracowola 
szlifierska. Publiczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy 
l czwartkowy na terenie Dostrzegalni P.T.M.A. w Parku lm. Kasprzaka. 

Racibórz - ul. J. Kasprowicza 11. Liceum Ogólnokształcące. 
Szczecin - Sekretariat mieści się przy Katedrze Fizyki Polltechnlkl czynny we 

środy w godz. 20-21. Pokazy nieba odbywają się w każdą pogodną środJ:. 
W razie nicpogody rezerwowanym dniem jest czwartek. 

Szczecinek - Siedziba w lokalu własnym przy ul. T. Kościuszki 10, m. 3. Pol:a:~;,y 
nieba odbywają się w kopule obserwacyjnej na budynku, w którym mieści si~: 
lokal Oddziału, w pogodne wieczory - za zgłoszeniem tel. 586. 

Toruń - Lokal własny przy ul. Kopernika 17. Sekretariat l biblloteka czynne 
w poniedziałki i czwartki w godz. 18-20 oraz w soboty w godz. 17-19. Po
kazy nieba w każdy bezchmurny poniedziałek i czwartek w godz. 20.30-22. 

warszawa - Al. UJazdowskie 4. ::;ekretariat i Sekcje są czynne we wtork.l, 
czwartki i soboty w godz. 18-21. 

\\'roclaw - Siedziba w lokalu własnym na Wzgórzu Partyzantów przy ul. Ks. 
Plotra Skargi. Sekretariat czynny od 18-19, w poniedziałki, środy l piątki 
z wyjątkiem przypadających na te dni świąt. Seanse w Planetarlum dla wy
cieczek l<blorowych odbywają się za uprzednim porozumleniem z Sckretarii)
tem (tel. nr 47-32). Pokazy nieba lunetami w każdy bezchmurny wiecz(lr. 
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TADEUSZ ADAMSKI - Warszawa 

O PEWNEJ MOŻLIWOŚCI POWSTANIA iKRATEROW 
KSIĘŻYCOWYCH 

Powstanie kraterów księżycowych tłumaczą dwie podstawowe 
hipotezy: jedna, która uważa kratery za wynik działalności 

wulkanicznej, i druga, która uważa je za kratery pochodzenia 
meteorytycznego podobne do "kraterów" spotykanych na Ziemi 
np. słynny krater Arizona i wiele innych. Obie hipotezy wyja
śniają zasadnicze fakty obserwowane przez lunetę i na zdję
ciach i popierają swe twierdzenia podobnymi obiektami na 
Ziemi. Istnieje jeszcze trzecia hipoteza, która sprowadza for
macje te do pozostałości po wielkich baniach gazu, jakie miały 
się tworzyć kiedyś na powierzchni Księżyca. Argumenty za 
i przeciw tym teoriom podawane były niejednokrotnie na ła
mach "Uranii" i dlatego nie będziemy ich tu przytaczać. Stwier
dzić jedynie należy, że żadna z tych hipotez nie dostarczyła 
argumentów tak przekonywujących, by obalić pozostałe. Naj
słabsza jest oczywiście hipoteza trzecia spośród wymienionych , 
gdyż niektóre kratery mają średnice rzędu nawet 200 km 
i trudno sobie wyobrazić "bańki" gazu o tej wielkości. Ostatnio 
obserwowane zjawiska drobnych obłoków w jednym z krate
rów popierają teorię wulkaniczną, jednakże w takim razie 
trudno byłoby uzasadnić ściśle kolisty kształt kraterów i pła-
skie dna niektórych z nich. _ 

Na powierzchni Księżyca wyróżnić można łatwo dwa za
sadnicze typy kraterów. 

l) Duże kratery kształtu wyraźnie kolistego z niemal ideal
nie płaskim wnętrzem, o wysokich i stromych brzegach, posia
dające najczęściej bardzo dobrze widoczną i umieszczoną do
kładnie w środku "górkę centralną" czyli rzekomy wylot kra
teru. Górka ta wg teorii meteorytycznej ma być właśnie owym 
meteorytem. 

2) Małe kratery o dnach wklęsłych, kształtu czasz kulistych. 
ChCiałbym podać tutaj własną koncepcję powstania kraterów 
pierwszego typu uwzględniającą przy pewnych założeniach 
wszystkie fakty obserwowane i objaśniające je znanymi zjawi
skami fizycznymi. Przypomnijmy wpierw fakty obserwowane, 
które należy uwzględnić, jeśli chcemy postawić hipotezę po
wstania kraterów. 

l) Prawie idealny kształt kolisty wału tworzącego krater. 
2) Wał tworzący krater posiada wysokość wyraźnie dość 

jednakową na całym obwodzie, stosunkowo wąską pod
stawę i zbocza opadające stromo do wnętrza krateru. 
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3) wnętrze krateru jest wyraźnie prawie idealnie płaskie. 
4) "Górka centralna" znajduje się dokładnie w środku 

krateru choć ni'ektóre z tych kraterów "górki" tej nie 
posiadają. 

Twierdzę, że formacja taka mogła powstać w wyniku erup
cji strumienia gazu, par lub cieczy, niosących pewne ilości ciał 
stałych. Ciała stałe opadając tworzyłyby wał krateru. Warun
kiem kollliecznym utworzenia kraterów takich, jakie obserwu
jemy, jest brak wiatrów lub, co na jedno wychodzi, brak atmo
sfery. Wyjaśnimy po kolei bliżej naszą hipotezę. 

Przyjmijmy wpierw, że strumień wytryskującej materii 
mógł być strumieniem pary wodnej lub gorącej wody, metanu 
lub innych gazów wchodzących w skład znanych na Ziemi 
"gazów ziemnych", mógł też być strumieniem dwutlenku wę
gla a może nawet ropy naftowej. Wytryski tego rodzaju i to 
pod bardzo dużym ciśnieniem znane są doskonale w warun
kach ziemskich. Nawet w Polsce mamy źródła gazu ziemnego 
i dwutlenku węgla o ciśnieniu ponad 100 atm. Znane też są 
na Ziemi gejzery i źródła ropy naftowej. Nie przesądzając je
szcze czym była naprawdę materia wyrzucana z kraterów 
Księżyca, stwierdźmy, że strumień gazów osiągnąłby w warun
kach księżycowych znaczną wysokość z powodu a) braku 
atmosfery, a wtięc braku hamowania i b) małego ciążenia księ
życowego. Brak atmosfery spowodowałby wyparowanie cieczy 
a w pewnych przypadkach zestalenie jej się z powodu gwał
townego parowania. Strumień gazu lub pary wznosić się mu
siał dokładnie pionowo w górę. Jeśliby bowiem nawet w chwili 
powstania strumień z jakichś przyczyn skierowany był ukośnie 
do poziomu, to wkrótce nastąpiłoby takie zerodowanie wylotu, 
wyprostowanie go, że automatycznie ustaliłby się kierunek 
dokładnie pionowy. 

Dokoła wylotu tworzy się w takim wypadku usypisko ka
mieni lub szlamów wyniesionych spod powierzchni a nie por
wanych w górę przez wytryskujący strumień. W ten sposób 
tłumaczyłoby się powstanie "górki centralnej". 

Strumień gazu lub pary wytryskującej musi w miarę wzno
szenia się ulegać ekspansji czyli rozprężaniu w wyniku dwóch 
zjawisk: 

l) Strumień gazu o wysokim ciśnieniu rozpręża się oczy
wiście, ponieważ zjawisko przebiega prawie w próżni. Rozprę
żanie nie jest natychmiastowe lecz posiada szybkość skończoną, 
dzięki czemu strumień gazu przybiera kształt bardzo wydłu
żonego stożka zwróconego wierzchołkiem ku dołowi. Zjawisko 
to dbserwować można łatwo w warunkach ziemskich w wy-
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padku ostrych s'trumieni pary wodnej wydobywających się 
z wąskich wylotów. W warunkach ziemskich strumień ulega 
zahamowaniu, gdyż zjawisko takie przebiega nie w próżni 
a w atmosferze powietrza: tworzą się więc ostate::znie kłęby 
pary czego nie byłoby w próżni. 

2) Strumień wytryskującego gazu rozszerza się rówmez 
dzięki temu, że podlega on hamowaniu przez grawitację księ
życową. 

Oba te zjawiska przyczyniają się do nadania strumieniowi 
kształtu wydłużonego stożka, a brak atmosfery i małe ciążenie 
sprzyjały wyrzucaniu gazów na znaczną wysokość, wysokość 
większą niż w podobnym wypadku w warunkach ziemskich. 
N aj większa część gazów uchodziłaby w takim wypadku w prze
strzeń kosmiczną lub rozprzestrzeniałaby się w górnych regio
nach szybko w rzadką atmosferę. W warunkach zlemsk.ich 
znamy już teraz (niestety ... ) zjawisko przebiegające w sposób 
bardzo podobny, a jest nim tzw. ,.grzyb atomowy" powstający 
przy eksplozji bomb atomowych. 

Przypuśćmy teraz, że wytryskujący strumień gazu niesie 
z sobą części stałe, np. piasek, muł itp. Cząstki stałe poruszają 
się nieco inaczej niż strumień gazu. Zależnie od ich masy i wy
miarów posiadają one szybkość nieco mniejszą niż sam stru
mień gazu. Oprócz tego ulegają one również odchyleniu od 
pionu dzięki temu, że gaz rozpręża się w strumieniu. Cząstki 
stałe poruszały się więc po bardzo wydłużonych parabolach 
tracąc stopniowo szybkość i opadając wreszcie z powrotem na 
powierzchnię Księżyca. Zachowują się one więc inaczej niż 
gaz, gdyż gaz rozprzestrzenia się, podczas gdy części stałe opa
dają. Jeśliby teraz przyjąć, że gaz wyrzuca materię stałą o róż
nej ziarnistości od dużych brył aż do najdrobniejszego pyłu, 
to obserwowalibyśmy segregację tego materiału w strumieniu. 
Największe bryły opadałyby dość wcześnie w pobliżu wylotu . 
Mniejsze bryły wznosiłyby się wyżej i opadały symetrycznie 
dalej od wylotu. Najdrobniejszy pył rozkładałby się szerokim 
kręgiem najdalej od wylotu krateru. W rzeczywistości widzi
my, że wnętrze krateru nie jest zaścielone usypiskiem a wał 
zewnętrzny wznosi się na pewnej odległości od środka nagle 
i stromo. Dewodzi to, że materia stała unoszona przez strumień 
składać się musiała z ziarn bardzo drobnych i dość jednako
wych. Może to był piasek lub muł. Można jednak również 
przyjąć, a to wydaje się najprawdopodobniejsze, że wytryski
wały gorące roztwory, które wyparowywały, a wydzielające 
się z nich sole opadały w postaci drobnego pyłu tworząc ko
ronę krateru. Pył taki nie mógł opadać do wnętrza krateru; 
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gdyż wnętrze to zasłaniał stożek wytryskującej materii. Na 
podstawie pewnych analogii do warunków ziemskich przyjąć 
można, że były to roztwory tych soli, które są zawarte w wo
dzie morskiej, lub też gipsu albo węglanów wapnia. W tym 
ostatnim wypadku wał krateru miałby pewne podobieństwo do 
znanych na Ziemi stalagmitów. W ten sposób należałoby przy
jąć, że ten typ kraterów księżycowych pochodzeniem swoim 
przypomina nieco ziemskie gejzery. 

Dodać jeszcze należy, że w tak pojętym zjawisku zaobser
wowalibyśmy wewnątrz płaszcza opadającego pyłu utworzenie 
się dość gęstej atmosfery z powodu parowania lub rozprężania 
się wytryskującego strumienia materii. Powstałby prąd gazu 
odśrodkowy, całkowicie symetryczny, rozchylający szerzej 
płaszcz pyłu . 

Zastanawiając się nad tym, czym mogła być materia try
skająca spod powierzchni Księżyca, zwrócić należy uwagę na 
fakt znamienny, którego dotychczas nie tłumaczyliśmy, a mia
nowicie na uderzająco płaskie dno krateru. Takie płaskie lu
stro powstać mogło jedynie przy udziale cieczy. Wydaje się 
więc prawdopodobne, że były to strumienie wody lub pary 
wodnej, która częściowo opadała na powierzchnię Księżyca 
zapewne w postaci zestalonej, a topniejąc w okresach "dnia 
księżycowego" tworzyła we wnętrzu krateru jezioro lub bagno 
dziś wyschnięte. Niektóre kratery nie posiadają "górki central
nej", co może się tłumaczyć tym, że jest ona ukryta pod po
wierzchnią warstwy osadu wypełniającego krater. 

Wydaje się więc ostatecznie, że kratery o płaskich dnach 
i kolistych koronach powstały skutkiem erupcji wysokich stru
mieni gazów lub par niosących ciała stałe bardzo subtelne lub 
też wydzielających je z powodu parowania. Najprawdopo
dobniejszym wydaje się przypuszczenie, iż były to strumienie 
gorących roztworów wodnych. 

Kratery o kształcie czasz kulistych uważam za ślady ude
rzeń meteorów, które zamieniając się w parę, co w warunkach 
księżycowych jest oczywiste, "wydmuchiwały" z powierzchni 
Księżyca zagłębienia kształtu kulistego. 

JÓZEF SMAK - Warszawa 

ZYCIE SŁOŃCA (l) 

W dobie coraz to nowszych sukcesów w zakresie wykorzy
stywania energii jądrowej wielu ludzi zapomina zupeł

nie o roli, jaką dla życia na Ziemi spełnia nasza gwiazda dzien
na - Słońce. Wbrew ogólnemu przekonaniu epoka całkowi-
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tego uniezależnienia się od słonecznych źródeł energri jest 
jeszcze bardzo odległa. W ciągu najbliższych dziesięcioleci 
i stuleci wydobywać będziemy węgiel; energię w nim zawar
tą zawdzięczamy działalności Słońca przed milionami lat. Dru
gim podstawowym źródłem energetycznym pozostaje "biały 
węgiel"; to właśnie Słońce wykonuje gigantyczną pracę prze
noszenia wody z nisko położonych zbiorników, mórz i jezior, 
w wysokie partie lądów, skąd spływając pracuje ona w tysią
cach hydroelektrowni. Wreszcie ostatnio coraz większe na
dzieje rokuje bezpośrednie wykorzystywanie energii słonecz
nej w specjalnych urządzeniach, tzw. "piecach słonecznych". 

Nic więc dziwnego, że właśnie ze Słońcem wiązać musi
my nasze obawy przed ewentualnym "końcem świata". Za
gaśnięcie Słońca przed całkowitym uniezależnieniem się czło
\vieka od jego energirl. oznaczałoby koniec życia na Ziemi. 
Znacznie poważniejsze niebezpieczeństwo stanowiłby znaczny 
wzrost energii wysyłanej przez Słońce, bądź gwałtowny, jak 
w wypadku gwiazd Nowych lub Supernowych, bądź też po
wolny, powodowany nieodwracalnymi zmianami jego budowy 
i składu chemicznego. W tym wypadku człowiek musiałby 
emigrować na odleglejsze planety, gdzie w 'nowej sytuacji 
powstałyby odpowiednie dla życia organicznego warunki. 

Postarajmy się zatem prześledzić przeszłe i przyszłe losy 
Słońca, wyciągając z tych rozważań wnioski co do przyszłych 
losów życia na Ziemi. Będziemy rozpatrywać tylko te teorie 
i hipotezy, które znajdują pełne pokrycie w faktach obserwa
cyjnych. Przy takim zastrzeżeniu niezbędne jest zaopatrze
nie wszelkich podawanych liczb w etykietę "około". Dla tych 
czytelników, którzy niechętnie odnoszą się do rozważaii 
astrofizycznych właśnie z powodu takich niepewności lic:zJbo
wych, dodać należy, że w tym wypadku "winowajcami" są 
nie astronomowie, lecz Hzycy; wszystkie niemal dane licz
bowe dotyczące ewolucji gwiazd oparte są bezpośrednio na 
uzyskanych od fizyków informacjach o wydajności i tempie 
reakcji termojądrowych, stanowiących źródła energii gwiazd 
oraz główną przyczynę ich ewolucji. W dalszym ciągu posta
ramy się jednakże oceniać zawsze niedokładności podawanych 
liczb. 

Zaczniemy od krótkiego przypomnienia naszych informa
cji o Słońcu. Wewnątrz ogromnej kuli gazowej, jaką jest nasza 
gwiazda dzienna, w panujących tam warunkach wysokiej 
gęstości i temperatury rozgrywają się reakcje jądrowe. Pod
stawowym dla produkcji energii jest tzw. cykl protonowy, 
którego przebieg przedstawia schematycznie rys. l. Wynikiem 
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jego jest zmiana czterech jąder atomów wodoru (protonów) 
w jedno jądro helu, przy jednoczesnym wydzlielerniu pewnej ilo
ści energm. Jądro helu jest nieco lżejsze od czterech p:rotonów 
i właśnie owa brakująca część masy zostaje w myśl einstei
nowskiego wzoru E = mc2 zamieniona na energię. Słońce pro
mieniując zmniejsza więc nieustannie swoją masę; w ciągu 
sekundy staje się lżejsze o nieqo ponad 4 miliony to:n. Ogro
mna ta liczba, mogąca świadczyć o wielkości wysyłanej ener
gii, nie jest jednak duża w porównaniu z całkowitą mHsą 
Słońca: stanowi tylko 2.1 X I0-21 jej część, co nawet w ciągu 
miliarda lat daje zaledwie 6.6 X I0-14 część masy Słońca. Po
nieważ, jak zobaczymy dalej, życie Słońca odmierza się właśnie 
miliardami lat, przeto owo zmniejszanie się masy Słońca mo
żemy uznać za zanied:bywa1nie małe. 

Jak już powiedzieliśmy, reakcje jądrowe czułe na tempe
raturę i gęstość materii zachodzą głównie w środku Słońca; 
tam zatem będzie z biegiem czasu coraz mniej wodoru, a coraz 
więcej helu. Ten nieodwracalny proces zmiany składu che
micznego jest przyczyną ewolucji gwiazd, zmiany ich jasności 
i rozmiarów. Ważnym punktem rozważań teoretycznych jest 
sprawdzenie, czy wytwarzająca się w centralnych częściach 
Słońca (w ogólnym wypadku gwiazdy) niejednorodność składu 
chemicznego (niedobór wodoru, nadwyżka helu) jest z biegiem 
czasu wyrównywana przez mieszanie się materii, czy też nie. 
Bezpośredniej odpowiedzi na to pytanie dać nie możemy -
wnętrze Słońca pozostaje niedostępne dla naszych obserwacji, 
możliwe są wszakże oceny pośrednie. Wynika z nich, że mie
szanie się materii we wnętrzu Słońca oraz większości podob
nych mu gwiazd nie odgrywa znaczniejszej roli. Dalszym argu
mentem na rzecz zaniedbania efektów mieszania się jes.t do
skonała zgodność wyników takiej teorii ewolucji z rzeczywi
stością. 

Drugim ważnym zagadnieniem, jakie należy rozpatrzyć 
przed przystąpieniem do "budowanti.a" Słońca i śledz,eru~a jego 
ewolucji jest sprawa stałości jego masy. Grupa astrofizyków 
radzieckich z F i e s e n k o w e m i M a s i e w i c z na czele 
stworzyła przed kilku laty teorię ewolucji gwiazd o zmniej
szającej się masie 1). Podstawą ich rozważań było przyjęcie, że 
wszystkie gwiazdy tracą stopniowo materię, oraz że ewolucja 
zaJChodzi przy zupełnym wymieszaniu materii w kh wnętrza~ch. 

1
) Na teorii tej oparte są rozważania J. G a d o m ski e g o w arty

kule - Urania nr 12, 1959 r. w związku z zupełną niesłusznością założeń 
teorii stosowanie jej doprowadza oczywiście da fikcyjnych, nieodpo
wiadających rzeczywistości rezultatów. 
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swojej masy wyrzuca ono poprzez tzw. promieniowanie korpu
skularne (strumienie cząstek), stanowiące wg cytowp.nych wy
żej autorów główną przyczynę utraty materii. Liczne oszaco
wania oparte na obserwacjach Słońca (erupcje chromosferycz
ne, dysypacja korony itd.), oraz danych geofizycznych (zorze 
polarne i inne zjawiska atmosferyczne wywoływane przez 
cząstki pochodzenlia słonecznego) dają zgodnie bardzo mały 
ubytek masy Słońca; okazuje się mianowicie, że traci ono znacz
nie więcej wskutek omówionej wyżej zmiany wodoru w hel. 
Efekty promieniowania korpuskularnego możemy więc śmiało 
zaniedbywać w rozważaniach ewo,lucyjnych. 

Porlobnie przedstawia się sytuacja w wypadku większości 
gwiazd ciągu głównego (za wyjątkiem najmasywniejszych, 
o masach ok. 100 mas Słońca); masy ich pozostają nieomal 
zupełnie niezmienione nawet po upływie miliardów lat. Dla 
zagadnień ewolucji utrata masy zaczyna odgrywać rolę dopier[J 
w stadium czerwonych olbrzymów, a :zwłaszcza nadolbrzy
mów - obiekty te charakterystyczne rozległymi, rozpływa
jącymi się atmosferami tracą materię w sposób zauważalny 
nawet na drodze obserwacji spektroskopowych. Wreszcie, po
dobnie jak w wypadku problemu mieszania, odwołujemy s :ę 
a priori do danych obserwacyjnych. Teoria ewolucji zakłada
jąca stałość masy na etapie ciągu głównego oddaje doskonale 
stan faktyczny świata gwiazd, gdy wszelkie inne teorie napo
tykają w wielu miejscach na falidy nie dające się wytłuma
czyć w obrębie przyjmowanych założeń. · 

Jak więc na podstawie opisanych powyżej danych wyglą
dać będzie konstruowanie teorii ewolucji Słońca? Odwołajmy 
się do naszych wiadomości z zakresu teorii budowy gwiazd 2). 

Zaczynamy od Słońca w "wieku z1ero", tj. takiego, jakie w da
lekiej .przeszłości skondensowało się z materii międzygwiazdo
wej. Ściślej, "wiek zero" wiąZiemy z momentem, w którym 
kurczące się pra-Słońce wytworzyło w swoim wnętrzu tempe
raturę i gęstość wystarczające do "za:płOIIlu" reakcji termojądro
wych. · świecące dotąd tylko dzięki grawitacyjnemu kurczeniu 
się przechodzi ono od tej chwili na nowe źródło energii; jedno
cześnie oznacza to zapoczątkowanie właściwego etapu jego 
ewolucji. Świecenie Słońca będzie dokonywało się dalej kosztem 
zmiany składu chemicznego jego wnętrza, powodując również 
zmianę innych jego własności fizycznych. 

Dla teoretyka ważnym będzie obliczenie (za pomocą danych 
fizycznych) tempa narastania niejednorodności we wnętrzu 

2
) Por. artykuł S. P i o t r o w ski e g o "Budowa gwiazd", Urania, 

nr 10, 1959 r. 
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rozpatrywanej gwiazdy, oraz następnie konstruowanie, w spo
sób analogiczny jak dla gwiazdy jednorodnej 3), modelu we
dług którego zbudowana jest taka niejednoirodna kula gazowa. 
Ciąg modeli o powiększającej się niejednorodności będzie opi
sywał w przybliżen!iu zmiany składu chemkznego i parametrów 
fizycznych (jasność, rozmiary, temperatura efektywna) rzeczy
wistej gwiazdy w różnych momentach jej życia. 

Opisane tu w ogólnych zarysach założenia i metody postę
powania teorii ewolucji gwiazd czynią ją jedną z najpewniej
szych i najdokładniejszych w całej współczesnej astrofizyce. 
Powstanie swoje w obecnej, nowoczesnej formie zawdzięcza 
ona szybkiemu rozwojowi fizyki jądrowej, oraz nagromadzeniu 
podstawowych danych obserwacyjnych odnoszących się do gro
mad gwiazd. Na mocnym gruncie obserwacyjnym, w oparciu 
o dane fizyki, dzięki wysiłkom grupy astronomów amerykań
skich z M ar t i n e m S c h w a r z s c h il d e m na czele, zbu
dowana została przed kilku zaledwie laty, a już dziś jest dla 
astrofizyki czymś niewątpliwym i oczywistym. Nowe dane 
obserwacyjne dostarczają coraz to nowych argumentów świad
czących za słusznością takiej właśnie teorii ewolucji. W takim 
staru1e rzeczy oparcie rozumowań dotyczących przyszłych 
losów Słońca o wyniki teorii staje się równie pewne, jak 
w wielu innych, opartych tylko na faktach doświadczalnych, 
rozważaniach. 

KRONIKA 

Zmiany ilości granul fotosferycznych 

Głównym objawem aktywności Słońca są plamy i towarzyszące im 
zjawiska w chromosferze i koronie. Niezakłóconą fotosferę, a więc te 
jej obszary, w których brak plam, uważano nieraz za stałe, niezmien.ne 
1ło, na którym pojawiają się i nikną granule, zmienne z minuty na 
minutę, ale przeciętnie z dnia na dzień podobnie zasiewające fotosferę 
jasnymi ziarenkami na ciemniejszym tle. Zarówno ilość granul na jed
nostkę powierzchni jak i ich średnice nie zdawały się zmieniać w cią~ 
kilkudziesięciu lat, a zatem od końca ubiegłego wieku, kiedy po rąz 
pierwszy sfotografowano granulację fotosferyczną. 

W ostatnich czasach z paru stron jednocześnie zaczęto wysuwać 
przypuszczenie, że zarówno średnice, jak i ilość granul powinny ulegać 
zmianie w jakimś związku z nasileniem mniejszym lub większym ak
tywności słanecznej. Nad zagadnieniem tym pracował C. J . M a c r i s 
w obserwatorium astronomicznym w Atenach w Grecji. Zebrał on cały 
dostępny materiał dotyczący granulacji i porównał go z obserwacjami 
powierzchni plam słonecznych i z liczbami Wolfa. Jak dotychczas ma
teriał dotyczący granulacji jest bardzo. skąpy. Od r. 1880 do 1943' zna
lazło się zaledwie 10 klisz, na których można było policzyć ilość granul. 

3
) Patrz cytowany uprzednio artykuł S. P i o t r o w s k i e g o. 
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W latach 1952-1955 W. A. M i 11 er zebrał materiał obserwacyjny dla 
54 dni. 

Ten skąpy materiał zdaje się jednak wskazywać na to, że granulacja 
fotosferyczna zmienia się nieco w ramach 11-letniego cyklu. vV okresie 
minimum na ogół nie widać jakiejś bardzJiej wyraźnej zależności od 
stanu aktywności Słońca, a więc np. od wielkości powierzchni plam lub 
liczb Wolfa. Z chwilą jednak, gdy te ostatnie zaczynają wyraźnie ros
nąć wzrasta także ilość ogólna granul, muszą zatem maleć jednocześnie 
ich średnice. Ilość granul na jednostkę powierzchni fotosfery wzrasta 
półtora raza przy wzroście liczb Wolfa do wartości bliskiej R = 100. 
Wyniki te nie są jeszcze całkowicie pewne ze względu na skąpy ma
teriał, ale jakościowo zapewne są słuszne. 

J. M ergentaler 

Nowe komety 

Mamy na niebie cztery nowe komety, wszystkie są jednak obiektami 
bardzo słabymi, dostępnymi tylko dla największych teleskopów świata, 
wspominamy więc o nich tylko z obowiązku kronikarskiego. 

Po kometach Burnhama (1960a) i Wilda (1960b) jako trzecią tego
roczną kometę zanotowano znaną już kometę periodyczną Reinmuth 2, 
odkrytą w r. 1947 i obserwowaną ponownie w r. 1953 (Okres obiegu 
dokoła Słońca P=6,6 lat). Kometę 1960c odszukała 22 V E. R o e m er 
(Stacja Naval Obserwatory w Flagstaff) według efemerydy obliczonej 
przez E. Rab e g o. Jasność rozmytej mgiełki wynosiła zaledwie 19m. 

Kometę 1960d znalazł B urn h a m w dniu 21 VI jako rozmytą 
mgiełkę J6m. Jest to prawdopodobnie kometa periodyczna Finlaya 
(odkryta w r. Hl86, 1'=6,ll lat) w swym kolejnym powrocie w pobliże 
Słońca. Oznaczenie 1960e otrzymała kometa, którą odkrył H u m a s o n 
{Obserwatorium Harwardzkie) w dniu 18 VI jako obiekt 17m. Nie wia
domo na razie czy jest to kometa nowa, czy też któraś ze znanych już 
komet periodycznych. Wreszcie 29 VI E. R o e m e r odszukała kometę 
periodyczną Comasa Soli (P=8,5 lat). Kometa ta, 1960f, ma jasność 
18m. W bieżącym roku oczekuje się jeszcze w okolicach Slońca kilku 
następnych komet okresowych. 

Warto też dodać, że nieliczną rodzinę komet okresowych powięk
szyła kometa Wilda (1960b), która według obliczeń B. G. M ar s d e n a 
obiega Słońce raz na 15,4 lat. 

(Wg Cyrkularzy Międzyna·rodowej Unii Astron. 1724, 1728, 1731, 1732) 
A. Wróblewski 

Materia międzygwiazdowa w gromadach kulistych 

Jest rzeczą przyjętą pisanie w "Kronice" wyłącznie o rzeczach aktu
alnych, będących ostatnimi nowościami astronomicznymi. Wydaje się 
jednak, że można zrobić odstępstwo od tej zasady dla zjawiska, którEł 
aczkolwiek znane jest wąskiej grupie specjalistów już od dawna, ~le 
prawie zupełnie nie dociera do szerszego ogółu astronomów i miłośni
ków astronomii. Chodzi o obecność materii ciemnej (pyłu lub gazu) 
w gromadach kulistych. Ogólnie panuje głęboko zakorzenione przeświad
czenie (czy nawet przesąd), że w gromadach kulistych materii między
gwiazdowej nie ma. Byłoby to jeszcze jednym szczegółem różniącym te 
gromady. od gromad otwartych; te ostatnie zawi·crają w wielu wypad
kach poważne ilości materii rozproszonej (np. Plejady). Tymczasem spe
cjaliści pracujący na materiale kliszowym uzyskiwanym za pomocą na!
większych instrumentów, a zatem w dużej skali, stwierdzają zgodnie, że 
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w wielu gromadach kulistych widać wyraźne efekty absorpcyjne (prze
słanianie gwiazd leżących poza mgławicą), Szczególnie wyróżniają stę 
tu gromady M 13, M 3 i M 2. Nasuwa się pytanie, czy nie jest to po 
prostu efekt tła, to znaczy czy mgławica, która przesłania e2ęść gwiazd 
gromady, nie leży znacznie bliżej nas niż sama gromada. Wydaje się, 
że nie; gromady kuliste są obserwowalne głównie na dużych szeroko
ściach galaktye2nych (dużych odległościach od płaszczyzny Drogi Mlecz
nej), gdzie nie są przesłaniane przez obłoki pyłu międzygwiazdowego; 
odwrotnie też na dużych szerokościach efekty absorpcyjne są tak zni
kome, że obłoki nie tylko nie przesłaniają gromad, ale też nie mogą 
być przyczyną rozpatrywanego tu zjawiska. Materia ciemna jest zatem 
prawdopodobnie związana z samymi gromadami. Definitywnego p o
twierdzenia tego przypuszczenia należy oczekiwać od obserwacji radio
wych linii wodom o długości fali 21 cm. Jeżeli okaże się, że w kie
mnku jakiejś gromady natężenie emisji wodoru jest silniejsze niż 
w obszarach sąsiednich i jeżeli w dodatku obłok wodoru porusza się 
z taką samą prędkością jak sama gromada (identyczność przesunięć dop
plerowskich), to fizyczny związek materii rozproszonej z gromadą nie 
będzie ulegal wątpliwości. Takie odkrycie usunęłoby zresztą w cień 
zjawisko, od którego zaczęliśmy niniejszą notatkę; wodór jest głównym 
składnikiem materii międzygwiazdowej, podczas gdy pył, dający wprai•
dzie znaczne efekty absorpcyjne, ·jest w niej tylko "szczyptą soli". 

(Wg The Astronamical Journal 64, 425, 1959, oraz Ha)'l.dbnch dc:>r Phy-
sik 53, 129, 1959). J. Smak 

Nowości w meteorytyce 

Kulki magnetytowe (Fe,04) · wymiarów od mikroskopijnych do 
0,5-1 mm znalezione zostały przez J. V i 11 e r m a u x w gruncie za
l'ówno na powierzchni jak i na głębokości wielu metró"Y w nienaruszo
nyych pokładach Wogezów. Nie zawierają Óne niklu ani kobaltu,' które 
to pierwiastki są charakterystyczne dla żelaza metcorytycznego .. Podo
bne cząstki magnetytowe znajdował jeszcze w 1878 r. M e u n i er w gle
bokich studniach artezyjskich. Pochodzenie ich nie jest wyjaśnione, jed
nak możemy zauważyć, że mikroskopijne ziarenka magnetytu znajduje 
się również w zewnętrznej otoczce opalenizny aerol~tów . . 

Rzeczą szczególnie interesującą jest spadek bryłki lodu o ma?ie 
5,44 kg, zabagnionej domieszką różnych pierwia.stków w tym i domie
szek "organicznych" 1). Spadek nastąpił 30 siet.pnia 1955. r.' P.rzy jasP-Y.m 
niebie o godz. 16.00. Fakt ten podaje· I. D. B u d d h u e, poważny autor 
prac z zakresu meteorytyki 2). Jeśli ' przyjąć ten fakt za dowiedziony, 
to nie byłoby rzeczą niemożliwą przypisa'ć poehadzenie kosmiczne 
i wspomnianym kulkom magnetowym a . może jeszc:::e i innym obiektom, 
które spadły w różnych czasach, i którym nie przypisywano kosmiczngo 
pochodzenia. Wymienić tu można chociażby bryłkę "szlaki", która 
miała spaść w biały dzień 15 sierpnia 1956 r. obok jednego z mieszkań
ców wsi Dylewo, pow. Maków Maz. (spadek ten , i analizy mineralne 
i chemiczne tej bryłki będą przedmiotem spcjalnej pracy). Oczywiście, 
gdyby przyjąć te wszystkie spadki jako rzeczywiste, musielibyśmy pod
dać rewizji i nasze dotychczasowe poglądy na naturę i charakter ma..:. 
terii meteorytowej w naszej przestrzeni. . 

1) W braku bliższych danych wolno nam sądzić, że te dgmieszki 
"organiczne" nie są pochodzenia biologicznego, o ile bryłka pochodziła 
z Kosmosu, ponieważ dotychczas materii pochodzenia biologicznego 
w meteorytach nie wykryto. 

~) Meteoritika, XVIII, str. 10 i 113,' 1960 r. 
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Zain~esowanie geruezą !Sławnego krateru Barringera (Arizoński) 
dotychczas nie osłabło. Chodzi o kwestię, czy powstał on od uderzenja 
wielkiej masy czy tez roju odłamków, który powstał jes~cze w prze
strzeni kosmicznej a nie na skutek późniejszego rozpadu w atmosferze. 
Pogląd ten wysunął już w swoim czasie F. R. M o u l t o n i zdaje się 
podzielać go F i e s i e n k o w. Według Moultona średnica tego roju prz y 
jego spadku na Ziemię mogła być rzędu 13(}-1000 metrów przy ogólnej 
jego masie od 50 000 do 3 milionów ton i przy prędkości uderzenia 
11 do 24 km/sek . Gdyby masa meteorytowa była w jednej bryle, to śred
nica jej wynosiłaby zaledwie 30 metrów (przyjmując masę tę na l mi
lion ton). Aby utworzyć nasz krater energia wybuchu tej masy przy 
prędkości spadku nie niższej od 20 km/sek. musiałaby doprowadzić do 
całkowitego przejścia meteorytu w stan gazowy, a więc nie mogły 
z niej powstać żadne odłamki, których tymczasem wiele znaleziono 
w okolicach krateru 3). 

Dotychczas przeważało zdanie, że deszcze meteorytów wywołane są 
jedynie rozpadem mas kosmolitów w atmosferze. Niektóre "archip_e
lagi" kraterów kosmicznych (np. Wabar czy Henbury) zdają się jednak 
świadczyć, że roje kosmolitów w przestrzeni mogą istnieć, przy zalą
żeniu, że siły grawitacyjne Słońca i planet nie zdążyły ich jeszcze roz
łożyć. Można wreszcie zauważyć, że G a 11 e (a za nim H a i d i n g er) 
wyraził w !SWoim czasie pogląd m. in. na podstawie badań morfologii 
naszego meteorytu Pułtuskiego, że wszedł on do naszej atmosfery n~e 
w postaci jednej bryły a w postaci roju. Za hipotezą "rojów" przema
wiają również, jak się zdaje wymiary nieraz parusetmetrowe "głów" 
superbolidów. 

Na zakończenie tych kilku ciekawostek przytoczonych w literaturze 
meteorytycznej ostatniej doby, parę danych na temat wleku meteorY.:-
1ów. Ostatnio J. H . Re y n o l d s, fizyk z Uniwersytetu Kalifornia, ba
dał zawartość ksenonu w meteorycie kamiennym Richardton (kulkowy, 
żyłkowaty, bronzytawy chondryt), który spadł 30 czerwca 1918 r. 
w USA. Znaleziony izotop Xe m mógł jego zdaniem, powstać z rozpadu 
izotopu jodu I 120, który zniknął już we wczesnej epoce istnienia układu 
słonecznego. Autor ten jest zdania, że pierwiastki chemiczne, z których 
powstał układ słoneczny, zakończyły swój proces powstawania prawie 
5 miliardów lat temu wstecz 4) . J. Pokrzywn'icki 

PORADNIK OBSERWATORA 

Kwestionariusz obserwacyjny Sekcji Obserwacji Specjalnych 
Oddziału Warszawskiego PTMA. 

Do Oddziału Warszawskiego Folskiego Towarzystwa Miłośników 
Astronomii napływają często meldunki o obserwacji zjawisk, których 
IClasyfikacja jest wątpliwa, a ewentualne opracowanie naukowe utrud
nione. W szczególności chodzi tu o obiekty obserwowane na niebie, 
a mogące być : różnego rodzaju meteorami, sztucznymi satelitami lub ich 
rakietami nośnymi, zjawiskami natury meteorologicznej itd .. itd. 

Do klasyfikacji, opracowywania i organizowania takich obserwacji 
została powolana Sekcja Obserwacji Specjalnych w Oddziale WarsrŁaw
skim PTMA, a przewodniczącym tej Sekcji został niżej podpisany. 

Dla usprawnienia akcji obserwacyjnej tych zjawisk oraz przekazy
wania poczynionych spostrzeżeń, podajemy ramowy kwestionariusz, który 
prosimy wziąć pod uwagę podczas wykonywania obserwacji i zestawie-

3) Meteoritika, XVIII, str. 11, 1960. 
4) Sky and Telescope, XIX, Nr 5, str. 282, 1960 r. 
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nia jej wyników 1). W razie więc zaobserwowania (na niebie lub inaczej) 
obiektu, mającego charakter zjawiska specjalnego astronomicznego, 
astronautycznego, meteorologicznego lub nieznanego, prosimy poczynić 
możliwie rzetelne i dokładne spostrzeżenia, zgodne z treścią kwestiona~ 
riusza, następnie zaś beZJPOśrednio i uważnie wyniki obserwacji zestawić 
w punktach kwestionariusza. 

Wskazane jest zawczasu zapoznać się dokładnie z treścią kwestio~ 
nariusza i jego wyjaśnieniem, aby obserwacje, które z natury mogą bY.ć 
niespodziewane i nagłe, wykonywać w sposób wrgani.zowany i planowy. 

Opracowanie łączne nadesłanych danych obserwacyjnych może po~ 
zwolić nie tylko na sklasyfikowanie zjawiska, ale i na wyciągnięcie 
ważnych i ciekawych cech obserwowanego obiektu i jego ruchu. 

Kwestionariusz 
l. Imię i nazwisko 
2. Wiek 
3. Zawód 
4. Wykształcenie 
5. Adres 
6. Miejsce obserwacji 
7. Okoliczności, przyrządy, sposób obserwacji 
8. Moment obserwacji 
9. Stan nieba, położende Słońca i Księżyca, wiatr, zachmurzen_ie, 

widoczność i inne warunki meteorologiczne 
10. Okoliczności dostrzeżenia i zniknięcia obiektu 
11. Opis ruchu obiektu na niebie i charakterystycznych zmian tego 

ruchu 
12. Wygląd obiektu i jego zmiany 
13. Jasność obiektu i jej zmiany 
14. Wielkość kątowa obiektu i jej zmiany 
15. Ślad na niebie po przelocie obiektu 
16. Wrażenia słuchowe przelotu obiektu, do 5 minut po przelocie 
17. Inne skutki przelotu obiektu 
18. Spadek całości lub części obiektu na ziemię 
19. Co spadło, miejsce spadku, ślady spadku 
20. Uwagi dodatkowe, inni obserwatorzy, itd. 

Wyjaś- nienia do kwestionariusza 
Punkty 
1-5 Mają charakter tylko korespondencyjny, dla ewentualnego nawią~ 

zania kontaktu bezpośredniego oraz uzupełniający dla wyjaśnień 
reszty kwestionariusza. 

6 Przez "miejsce obserwacji" należy rozumieć taki opis miejsca 
obserwatora w czasie obserwacji .przelotu obiektu, z którego moż
na określić to miejsce z dokładnością około l km na powieTIZchni 
Ziemi. Najlepiej podać współrzędne geograficzne tego miejsca 
z dokładnością l minuty łuku. Z braku tych danych podać nazwę 
miejscowości (np. wieś, powiat, województwo) oraz ewentualnie 
miejsce obserwatora względem tych miejscowości (np. 2 km na 
południe od rynku miasta ... , w polowie drogi między wsiami... itd.). 

7 Co robił obserwator w momencie spostrzeżenia, czy był w pomie
SZJCZeniu zamkniętym czy otwartym itd.; podać przyrządy obser~ 
wacji np. gołe oko, lornetka itd., ewentualnie w związku z tym 
jak obserwował obiekt. 

1) Kwestionariusz odpowiedriio wypełniony, pl10Simy pn.esłać pod 
adresem: Oddział Warszawski PTMA, Sekcja Obserwacji Specjalnych, 
Warszawa, Al. Ujazdowskie 4. 
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8 Moment obserwacji starać się podać z dokładnością do l minuty 
czasu, uwzględniając poprawkę wskazań zegarka, przez porów
nanie z sygnałami radiowymi czasu lub z zegarem dokładnie chQ
dzącym. W innym wypadku podać z możliwie największą dokład
nością. 

9 Opisać warunki meteorologi=e i astronomiczne podczas obser
wacji, a więc: pora dnia lub nocy, zachmurzenie i jego .rodzaj, 
widoczność, wiatr i inne warunki meteorologi=e; położenie 
Słońca i Księżyca względem obserwatora i obiektu, faza Księżyca 
i inne warunki astronomiczne, mogące mieć wpływ na spostrze
żenie. 

10 Opisać w jaki sposób spostrzegł obserwator zjawisko, co zwróciło 
jego uwagę na zjawisko, co dalej się działo, w jaki sposób i przez 
co przestał obserwować. 

11 Łą=ie z p. 6 i 8 najważniejsza część opisu ze względu na opra
cowanie rzeczywistego toru lotu obiektu i kinematyki ·ruchu. Cho
dzi tu o podanie położenia na niebie obserwowanej drogi, jej 
kształtu oraz obserwowanej prędkości obiektu w różnych częściach 
drogi. 
Powyższe cechy ruchu obiektu na niebie możemy zastąp.ić poda
niem kierunków charakterystycznych punktów drogi obiektu na 
sferze niebieskiej oraz odstępów czasu między położeniami obiektu 
w tych punktach drogi. 
Odstępy czasu wyrażamy zwykle w sekundach czasu, przy czym 
zwracamy uwagę na WYCzucie długości tej sekundy. Pornocą tu 
może być: obserwowanie ruchu wskazówki sekundnika -w zegarku, 
rytm pulsu niezmęcrzonego, zdro!Wego człowieka (trochę krócej niż 
l sekunda), dość powolny miaroWY krok itd. Podczas obserwacji 
oceniamy odstępy czasu jakby z pamięci, licząc w myśli sekundy 
czasu; może się udać dokładniej to z.robić, odczytując wskazówki 
sekundnika zegarka w momencie położenia obiektu w charakte
rystycznych punktach jego drogi na niebie. 
Charakterystyczne punkty drogi obiektu na sferze niebieskiej mo
żemy podawać w różny sposób. Najdokładnłej będą one mogły być 
zaznaczane na mapie nieba, na tle gwiazd, (obserwacje nocne) 
i wtedy będzie mogła być ich największa liczba. Można nawet 
wtedy podać wykres nieprzerwany całej obserwowanej drogi, pa
miętając jednak, o ile możności, o zaznaczeniu charakterysty=ych 
punktów na tej drodze, między którymi podano czasy przelotu. 
Mniej dokładnym sposobem w ZWYkłych warunkach obserwacyj
nych w ZWYkłych spostrzeżeniach zaró~o nocnych jak i dzien
nych, będzie podanie współrzędnych horyzontalnych, a więc tzw. 
azymutu i WYSOkości charakterystycznych punktów drogi. Azy
mutem w astronomii nazywamy kąt dwuścienny między pła
szezyznami pionowymi przechodzącymi przez pion obserwatora, 
przy czym jedna z nich jest skierowana na południe, druga zaś 
przechodzi przez obiekt obserwowany. Azymuty mierzymy od kie
runku Południe (A=0°), przez Zachód (A=90°), Północ (A=l80°), 
Wschód (A=270°) do południa (A=360°). 

· Wysokością w astronomii nazywamy kąt między prostą biegnącą 
od obserwatora do obiektu obserwowanego, a płaszczyzną pozi.o
mą, . przechodzącą przez obserwatora. Wysokości mierzymy od 
płaszczyzny poziomej (h=0°) do zenitu (h=90°) (punktu nad obser
watorem, w którym linia pionu przecina sferę niebieską). · 
Oczywiście wyznaczenie azymutu A i wysokości h kierunku 
w przestrzeni, czyli punktu na sferze niebieskiej można robić róż-



URANIA 241:. 
------

nymi sposobami, różnymi przyrządami i z rozną dokładnością. Dl<J 
naszych celów wystarczająca będzie nawet dokładność l stopni:1 
kątowego, a nieraz musimy się zadowolić dokładnością zaledwie 
5 czy nawet 10 stopni. W każdym razie należy rorzeznać najpierw 
kierunek południe i uświadomić sobie linię horyzontu 2). Wtedy 
możemy już wyznaczać azymut i wysokość punktu charaktery
stycznego. 
Jeżeli nie mamy możliwości dokładniejszego wyznaczenia azymutu 
i wysokości (przyrządy mierzące te kąty), lub nie mamy należytej 
wprawy w bezpośreljnim ocenianiu azymutu i wysokości, sto
sujemy metodę uproszczoną. Wyciągamy np. wyprostowaną rękę, 
aby wskazywała punkt charakterystyczny na niebie drogi obser
wowanej obiektu. Następnie opuszczamy ją w dół, możliwie do
kładnie do poziomu, mierząc o ile centymetrów opuściliśmy koniec 
ręki. Kąt między kierunkiem tak poziomo wyciągniętej ręki, a lde
runkkm południa, jE'st azymutem punktu charakterystycznego. 
Wysokość tego punktu obliczymy z liczby a centymetrów opu
szczania k;ońca ręki oraz z długości b wyprostowanej ręki, .jako 
sin h = a:b. Nie j~st konieczne aby obserwator przeprowadzał po
wyższe obliczenia - .wystarczy natomiast podanie liczb a i b dla 
punktu charakterystycznego. Podobnie wystarczy zamiast podania. 
azymutu [>unktu charakterystycz.nlego. ok;reślenie kterunku tego 
punktu względem stron świata, z dokładniejszym zaznaczeniem 
odchylenia od najbliższej strony. 
Ilość punktów charakterystycznych, które zaznaczamy na mapie 
nieba lub których podajemy azymuty i wysokości (w stopniach 
kątowych lub innymi określeniami) zależy od możliwości obser
wacyjnych. W każdym razie trzeba się starać, żeby te punkty były 
początkiem i końcem obserwowanej drogi, w punktach zmian kie
runku drogi, w punktach zmian prędlmści obiektu na drodze, 
w punktach eksplozji, w punktach zmian wyglądu, . jasności, wiel
kości itd. obiektu. Punktów tych powinno być conajmniej 2 (po
czątek i koniec obserwowanej drogi), lepiej gdy ich jest kilka, aby
wyznaczać zmiany w ruchu obiektu i jego samego. 
Ogólnie więc biorąc, podajemy w kwestionariuszu współrzędne 
na sferze niebieskiej kilku punktów charakterystycznych obser
wowanej drogi obiektu oraz odstępy czasu, potrzebne na prze
bycie ;przez obiekt drogi między punktami. 
Dane powyższe ·w kwestionariuszu można zestawić. w tabliczce, nJ?..::: 

Punkt Azym)..lt Wysokość Uwagi 

1 kierunek poł.-zach. 26 cm 4s punkt początku 

2 kierunek zachodni 

3 kierunek półn.-zach. 

4 kierunek północny 

(długość ręki = 60 cm) 

40 cm 3 

30 cm lO 

10 cm 

obserwacji 
najw; h i najw. 
Jasność ·'' 
punkt zmiany 
ki'erunku 
punkt zniknię
cia obiektu 

. ,l l 

2
) Kierunek południe określić możemy różnymi sposobami: kompasem,. 

Gwiazdą Polarną, z położenia słońca i godziny (przyb).iżenie:. o 120 Słońce
Wskazuje Południe; o gh - Fałudniowy ws'chód, A ,g315G; o 151'1 -
Porudniowy zachód, A=45o; itd., gl:iyż prZesuwa 'si{ś'redn·io o 15° na go
dzinę), z wiadomości od mieszkanców, z rdzpoziia':U1a ' ria 'inapie sąsiednich> 
miejseowości itd.. · · ·· · · · ·"' ' · · · · -· 

l 
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Bardzo dobrze jest również opisać obserwowaną drogę względem 
Słońca, Księżyca, charakterystycznych budowli itp. 

12 Należy tu opisać o ile możności kształt obiektu, kolor z uwzględ
nieniem składowych części (np. głowa, warkocz, otoczka głowy itp.) 
oraz szczegółów wyglądu; następnie procesy ewentualnych odrywań 
się części, dzielenia się na części, ~osób w jaki to się dzieje, obra
canie się obiektu, liczbę obiektów itd. - oraz zmiany tych 
wszystkich cech w czasie lotu. Pożądane jest podanie tych cech 
i ich zmian w punktach, dających położe."lie obiektu na niebie 
(punkt 11). 

13 Opisując jasność obiektu zwrócimy uwagę zarówno na całość jego, 
jak i na charakterystyczne jego części np. na część centralną 
najjaśniejszą. Ocenę jasności zrobić możemy przez porównanie 
np. ze Słońcem, Księżycem (w pełni lub inaczej), Wenus lub 
z innymi ciałami niebieskimi. Można również porównać ze zna
nymi światłami w odpowiedniej od nas odległości. 
I tu podamy odpowiednie zmiany jasności obiektu. 

"14 Zazwyczaj wielko!ci liniowej obiektu nie możemy podać w ogóle, 
jeżeli nie znamy odległości obiektu. Możemy natomiast zawsze 
ocenić rozmiary kątowe. Ocenę tą możemy uczynić w różny spo
sób, np. porównać z tarczami Słońca lub Księżyca w pełni {są 
mniej więcej jednakowe). Innym sposobem będzie np. porówna
nie wielkości kątowej obiektu z wielkością monety trzymanej 
w palcach wyciągniętej ręki. W tym wypadku należy podać jaka 
to jest moneta i w przybliżeniu, zmierzyć odległość tej monety 
od oczu obserwatora. 

·15 Podać, czy obiekt zostawił po swym przelocie na niebie jakiś 
ślad, jak ten ślad wyglądał, ile czasu trwał, co się z nim stało 
i jak znikał. 

"16 Podać, czy były w czasie przelotu obiektu lub po nim słyszalne 
zjawiska akustyczne. Opisać je, jakie miały brzmienie, skąd do
chodziły, jak długo trwały. Uważać na te zjawi~ka aż do 5 minut 
po przelocie obiektu. 

"17 Opisać inne skutki przelotu obiektu, mogą tu być zjawiska natury 
elektrycznej, magnetycznej, ruchów powietrza itd. 

18 Opisać spostrzeżenie ewentualnego spadku obiektu na powier:~;
chnię Ziemi, podać, czy obserwowano to z daleka, czy bezpo
średnio. Czy spadł cały obiekt, czy jego części i jakie. 

19 W wypadku bezpośredniego odszukania miejsca spadku - podać: 
co spadło, miejsce spadku, ślady spadku. Podać o ile możliwe, 
szkic orientacyjny 'miejsca spadku, czy zrobiono zdjęcia foto
graficzne miejsca spadku, części spadłych; czy zabezpieczono te 
części oraz miejsce spadku. 

'20 Podać wszelkie dodatkowe wyjaśnienia, ewentualnych innych ob
serwatorów, mogących podać wyniki swych obserwacji, ciekaw
sze uwagi innych obserwatorów itd. Maciej Bielicki 

PRZEWODNIK PO KSIĘZYCU 

Ptolemeusz i okolice 

Wdelki krater Ftolcmeusz, położony w pobliżu środka tarczy Księ
:życa usytuowany jest niezwykle dogodnie dla obserwacji. Nic w~ 
dziwnego, że ten właśnie krater jest chyba najlepiej zbadanym obiek
-:tem na powierzchni Księżyca. Srednica krateru wynosi 160 km (wg 
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F a u t h a), wały są bardzo rozczłonkowane, poprzecinane wieloma do
linami i przełęczami. W najwyższym punkcie, na zachód od krateru 
Lyot, wznoszą się do wysokości około 2800 m (wg W i l k i n s a). 

Dno Ptolemeusza jest stosunkowo mało urzeźbione; oglądane przy 
małym powiększeniu przypomina taflę wody. Najbardziej rzucającym 
się w oczy utworem jest krater Lyot (9 km średnicy - wg Fautha). 
Mniejsze kratery położone w pobliżu większych, mających własne ną
zwy, oznacza się kolejnymi literami alfabetu przy nazwie "głównego" 
krateru. Omawiany krater we wnętrzu Ptolemeusza nosił dawniej na
zwę Ftolemeusz A, a nazwa Lyot pochodzi od Wilkinsa, który w ten 
sposób uczcił znanego zmarłego przedwcześnie astrofizyka francuskiego, 
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i nie jest jeszcze oficjalnie przyjęta przez Międzynarodową Unię Astro
nomiczną. Oprócz Lyota najwyra:lniejszymi kraterami na dnie Ptolc
meusza są kratery oznaczone liierami B, D, L, M, Y i S. Wszystkie 
można zobaczyć na fotografii, w małej skali, na 4 stronie okładki. 

Dopiero przy obserwacji przez większe lunety można odkryć sub
telną lecz niezwykle bogatą rzeźbę dna Ptolemeusza. Wyobrawnie 
o niej daje choćby fotografia na l stronie okładki, wykonana na Pic 
du Midi. Wyróżnić można na niej co najmniej kilkadzie'liąt drobnych 
kraterków, od małych ale głębokich, do płytkich rozległych zagłębień 
o kształcie talerzy. Na najdokładniejszej mapie wnętrza Ptolemeusza, 
opracowanej przez znanego, zmarłego niedawno selenologa angielskiego 
Wilkinsa, oznaczonych jest .300 drobnycq kraterków. :poza tym dno kra
teru przecinają niskie, kilkudzfesięciometrowe fałdy terenu. Dno przy 
skośnym oświetleniu (w pobliżu terminatora) jest ciemnoszare, ale 
w pobliżu pełni Z!} acznie jaśniejszej. 

Zamieszczona obok schematyczna mapka okolic Ptolemeusza odpo
wiada fotografii r.a 4 stronie okłaqki. Tereny te zwiedzimy w następnej 
kolejności. A. WróbLewski 

OBSERWATORIA ASTRONOMICZNE NA SWIECIE 

W jednym z poprzednich numerów Uranii mgr A n dr z ej P a c h o l
czy k podał . ciel{awe zestawienie "gęstości" a~.tronomów w różnych 
krajach, zdefiniowanej ' jako stosunek liczby astronomów do liczby 
wszystkich mieszkańców. Jak · podkreślił autor zestawienia, "gęstość" 
astronomów może być uważana .za pewien wskażnik kultury duchowej 
społeczeństwa danego kraju. Innym ciekawym zestawieniem byłoby po
danie statystyki świadczącej o realnym wkładzie danego narodu · w ro
zwój naszej wiedzy o Wszechświecie. Podanie jakiegoś . absolutnego 
wskaźnj;ka jest rzeczą trudną. Pewnej jego namiastki doszukiwać się 
można w absolutnej (nie procentowej) ilości astronomów, obserwato
riów astronomicznych, lub też jakimś "iloczynie" tych wielkości. Ni,e
wątpliwie każdy z tych wskaźników daleki będzie od ideału; przykła
dem służyć może Holandia, posiadająca kilka niewielkich obserwatQ
riów, jedno obserwatorium radioastronomiczne i niewielu (w porówn_ą
niu z dużymi państwami) astronomów. Wkład Holendrów do astrono
mii jest natomiast tak wielki, że ustępują oni pod tym względem chyba 
jedynie Stanom Zjednoczonym. 

Niniejszym artykułem otwieramy cykl . opatrzonych odpowiednimi 
komentarzami map poszczególnych części świata z zaznaczonymi na nich 
położeniami ob~erwatoriów astronomicznych (z wyłączeniem radiowych\. 
Oczywiście zestawienia te będą odznaczały się omówionymi powyżej 
mankamentami, a tylko niektóre ich osobliwości zostaną omówione 
w koljlentarzach. Za materiał · statystyczny posłużyła praca F. R i g a u x 
pt. Le s observatoires astronomiques et res · astronomes, wydana pod 
auspicjami Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Zawiera ona dane 
o wszystkich niemal obserwą.toriach astronomicznych śwata i pracu
jących czynnie as1'rortomach. Są one jednak w niektórych wypadkach 
obarczone wpływami selekcji; i tak np. w USA i wielu innych krajach 
nie znajdujemy zupełnie obserwatoriów prywatnych i planetariów, 
a podane są one dla Wielkiej Brytanii, Czechosłowacji (Obserwatoria 
Ludowe) i innych. Dla Folski (której mapę dyskutujemy poniżej) doda
liśmy zresztą świadomie do niniejszego zestawienia Obserwatorium Lu
dowe w Gdańsku- Oliwie i Planetarium w Chorzowie; obydwie te pla
cówki nie.. ustępują pod . względem wyposażenia <polskim obserwatoriom 
uniwersyteckim. 
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Zakładając, że o roli danego obserwatorium decyduje w dużej mi.e
rze rozmiar posiadanych instrumentów 1), wyodrębniliśmy, za pomocą 
osobnych oznaczeń obserwat01ia o dużych teleskopach. Za wielkość gra
niczną przyjęto 100 cm dla reflektorów i refraktorów ~). oraz 60 cm cUa 
kamer typu Schmidta. Ta druga wielkość została podyktowana głównie 
przez fakt, że w najbliższym czasie posiadaczem kamery Schmidta 
o średnicy płyty korekcyjnej wynoszącej 60 cm będzie również i Polska, 
stając się w sensie niniejszego zestawienia jednym z "mocarstw" astro
nomicznych. 

A oto jak wygląda rozmieszczenie obserwatoriów astronomicznych 
na terenie Polski, której mapka używana będzie w dalszym ciągu dl.a 
celów porównawczych. Obserwatoria uniwersyteckie w Warszawie 
i Wrocławiu, oraz Obserwatorium Politechnilci Warszawskiej posiadaią 
filie zamiejskie w Ostrowiku, Białkowie i Józefosławiu; Obsewatorium 
Toruńskie mieści się w zasadzie pod Toruniem, w Piwnicach; pod Po
znaniem znajduje się Stacja Szerokościowa PAN (w Borowcu); stacja 
zamiejska Obserwatorium Krakowskiego na Skale została uwzględniona 
w zestawieniu, choci!ż dotychczas pracował tam jedynie radioteleskor>, 
a 50 cm reflekter jest w stadium uruchamiania (wg danych posiada-

\'-'a~> ZUI .. h.l 
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1
) Jest tak niewątpliwie w dziedzinie badań astrofizycznych. 

2
) Jedyny refraktor o średnicy powyżej 100 cm posiada Obserwato

.rium Yerkesa, w Stanach Zjednoczonych. 
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nych przez autora). Całości dopełniają wspomniane wyzeJ Obserwato
rium Ludowe w Gdańsku i Planetarium w Chorzowie. To ostatnie jest 
zresztą wyjątkowym w warunkach polskich przykładem obserwatorium 
z prawdziwego zdarzenia, o instrumentach (m. in. :łO cm refraktor) wy_
konanych w znanej firmie optycznej (Zeiss, Jena), a nie systemem "cha
łupniczym", jak to ma miejsce we wszystkich niemal obserwatoriach 
uniwersyteckich. Nic też dziwnego, że sprawnie działający, nowoczesny 
przyrząd astronomiczny jest dla astronomów zawodowych w Polsce ra
czej nieosiągalnym marzeniem. Miejmy nadzieję, że 60 cm kamera 
Schmidta poprawi wreszcie tę sytuację, a na załączonej mapce d odać 
będziemy mogli nowy symbol. 

(Ciąg dalszy w następnym numerze) 
J . Smak 

RECENZJE 
A n dr z ej M ark s - M a ł y Kale n d ar z A stron o m i c z n Y. 

Wiedza Powszechnia, Warszawa 1960. 
Inicjatywę "Wiedzy Powszechnej", która wydała tę pozycję, należy 

pochwalić. W chwili obecnej, gdy niezwykle szybko wzrosło zaintereso
wanie astronomią, nie wystarcza z pewnością jedynie popularna litera
tura astronomiczna, coraz więcej jest bowiem amatorów czynnego po
znawania nieba, którzy chcą samodzielnie obserwować zachodzące na 
niebie zjawiska. Jeżeli jednak popularna literatura ast'ronomiczna na
dąża raczej za rosnącym zapotrzebowaniem, to gorzej wyglądała do
tychczas sprawa tak ważnych dla obserwatora popularnych i dostępnych 
źródeł infOII'macji o aktualnym wyglądzie nieba. Nieliczne kalendarzyki 
astronomiczne, z zamieszczonym w " Uranii" na czele, nie wystarczały 
z pewnością dla wszystkich zainteresowanych. Nie przynosi to ujmy 
"Uranii", predystynowanej do roli wyłącznego informatora o zjawiskach 
niebieskich, gdyż jest ona trudno dostępna dla niezOII'ganizowanych m~
łośników nieba. Zresztą kalendarz zawierający od razu dane na cały 
rok, jest dla wielu wygodniejszy. Oczywiście, krajowe i zagraniczne 
roczniki astronomiczne nie wchodzą tu raczej w rachubę ze względu na 
swe przeznaczenie dla fachowców i niedostępność. 

"Mały Kalendarz Astronomiczny" jest, zgodnie zresztą z określenie n 
podanym we w.stępie, skróconym odpowiednikiem rocznika astronomicz
nego. Duża ilość danych, w połączeniu z portatywnym formatem, daj,e 
całość, z której można korzystać w dowolnych warunkach, i co najważ
niejsze, dostępną dla niezorganizowanego miłośnika n·ieba z tzw. Polsk[ 
powiatowej. 

Niestety, idea kalendarza została zatracona w jego wykonaniu. M_ą
sowość tej pozycji powinna narzucać o wiele niższy poziom, wyrówna n., 
do przeciętnych, a jednak dający bogaty materiał. Zupełnie niesłusznie 
zrobiono z kalendarza vademecum - jednocześnie dla laików, amato
rów, fachowców, a nawet dla dziennikarzy. Niestety, fachowcy sięgną 
do roczników, dziennikarze - do biuletynów PAP lub za telefon do 
najbliższego ObserwatOII'ium, a laicy - przerażeni gąszczem niezrozu
miałych i mało wyjaśnionych rzeczy, zawiodą się i schowają kalendarz 
do lamusa, a przecież nie o to chodziło Wydawnictwu. Laik za czę~o 
spotka zdanie, że dana kwestia nie będzie z tych czy innych przyczyn 
objaśniana, lub zostanie pozostawiona jego pomysłowości. Wysoki po
ziom mogłyby usprawiedliwiać jedynie dokładne objaśnienia, niestety, są 
one niejasne, niekompletne, co poważnie obniża_ wartość podawanych 
tabel czy wykresów. Widocznym przejawem niedbałości Wydawnictwa 
jest np. rysunek zamieszczony na str. 112, nie podpisany, niekompletnie 
opisany, nawet nie omówiony w tekście, jak d podanie bez żadnego wy-
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jaśnienia fazy KsiE:życa w stopniach, czy podanie jako pomocy w obser
wacjach "Atlasu Coeli" Be~vara itd. 

Zastrzeżenia budzi także wykaz literatury uzupelniającej. Kilka 
pozycji nieaktualnych, niedostępnych na rynku, inne na poziomie szkół 
wyższych. Brak szeregu popularnych pozycji, jak np. Gwiazdy zmienne 
i nowe czy Pogadanki o planetach. Takie właśnie pozycje rozjaśniłyby 
w głowie laikowi, a nie np. Astronomia sferyczna czy skrypt astronomii 
praktycznej, przeznaczony dla studentów geodezji. 

Dziwi fakt, że autor, długoletni członek PTMA, nie wspomina sło
wem o pracach TowaJrzystwa i Uranii, podając jednocześnie adresy 
Obserwatoriów Astronomicznych. O wiele bardziej celowe byłoby p_o
danie adresów licznych terenowych kół PTMA. Każdy z prawdziwych 
miłośników nieba chętnie przyłączy się do PTMA, by czytać Urani~, 
zasięgać porad i przesyłać swe obserwacje do opracowania. Chyba nie
ma takich, którzy schowaliby do lamusa SIWOje obserwacje, nie chc_ąc 
ich zobaczyć w "Uranii" czy "Dodatku Naukowym" do "Uranii'. 

Kalendarz zawiera trzy części: pierwsza z nich - to dane liczbowe
na rok bieżący, druga - dane niezmienne, trzecia wreszcie - omówie
nie najprostszych naukowych obserwacji astronomicznych. W cz. I znaj
dziemy: skrócony kalendarz na r. 1960, dane dotyczące Słońca, Księżyca. 
planet, mapki dróg planet po niebie, ich konfiguracje, dane o niewi
docznych w Polsce zaćmieniach, dane o zjawiskach w układzie czterech 
największych księżyców Jowisza, wreszcie dane o niektórych gwiazdach. 
zmiennych. C. II zawiera dane o rojach meteorów, tablice pc>mocnicze, 
niektóre dane astronomiczne i objaśnienia. Cz. III omawia metodykę
obserwacji gwiazd zmiennych, plam słonecznych, mete-orów, komet, 
sztucznych satelitów i zaćmień Księżyca. Całość uzupełniają mapy nieba 
i wykresy widoczności planet. 

W trosce o Czytelnika trzeba zwrócić uwagę na zauważone błędy 
i usterki, aby pomóc Wydawnictwu w ich usunięciu. Za~znijmy od 
błędów merytorycznych. Błędnie określono m. in. widoczność Marsa na 
mapce (str. 54), włączono nów do tablicy złączeń planet z Księżycem(!} 
(str. 58), błędnie podano symbole Merkurego i Saturna (str. 93), nachy
lenie orbity Wenus 7°24' zamiast 3°25' (str. 98), błędnie zdefiniowano 
koniunkcję dolną i górną (str. 103), podano różnicę między gwiazdami 
6 i 12 wielkości 100 zamiast 250 razy (str. 113) itd. 

Można tr>ż znaleźć sporo Illi=ęcznych wyrażeń, jak "światła oboczne", 
"osoby obznajomione", "wypromieniowanie" itd.; zwracają uwagę po
myłki przy podawaniu nazw gwiazdozbiorów, Wlprowadzanie ujemnych. 
wykładników potęg (np. cm·sek-' zamiast łatwiejszego do przyswojenia 
cm/sek), nieodróżnianie ciężaru właściwego od masy właściwej (gęsto
ści)(!). Z punktu widzenia metodyki obserwacji odczuwa się wyraźny 
brak mapek okolic gwiazd zmiennych wraz z oznaczeniem gwiazd po
równania, bez czego prawie nie można zacząć obserwacji. 

Wszystkie te uwagi nie przekreślają ważkości faktu wydania ka
lendarza. Wydawnictwa takie są przecież od szeregu lat wydawane 
w innych krajach. Szkoda tylko, że ukazał się on tak późno, co obniża 
znacznie jego wartość użytkową. Włodzimierz Jodłowski 

KONSTRUKCJA INSTRUMENTÓW 

Nowy przyrząd do obserwacji Słońca 

W artykule A. P i a s k o w ski e g o pt. "Nou;y przyrząd pryzma
tyczny do obserwacji Słońca" (Urania, XXX, str. 332) znajduje się 
wzmianka o próbach przeprowadzonych przez L. F o u c a u l t a celem 
Wykorzystania cienkiej warstwy srebra do osłabienia silnego blasku 
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Słońca. Na tej podstawie przeprowadzono w Oddziale Gdańskim kilka 
eksperymentów, które prowadziły do budowy kilku ,.filtrów słonecz
nych". 

Przy obserwacjach Słońca chodzi najczęściej o ustalenie liczby Wolfa 
oraz ustalenie pozycji plam. Do pierwszego zagadnienia zastosujemy 
filtr albo przyrząd pryzmatyczny - jeden z tych, o których pisze A. 
Piaskowski w wyżej cytowanym artykule. Do drugiego zaś zagadnienia 
stosujemy projekcję na ekran. , 

Celem umożliwienia równoczesnej obserwacji metodą wizualną i pro
jekcyjną, skonstruowano następujący przyrząd: 

Pryzma t prostokątny A został posrebrzony po stronie całkowitego 
odbicia (przeciwprostokątna). Warstwa jest takiej grubości, że prze
puszcza tyle światła słonecznego, ile wymaga obserwacja. Większość 
światła odbita będzie pod kątem prostym w kierunku C i pada przez 
okular na ekran D. Drugi pryzmat prostokątny B przyklejony jest do 
pryzmatu A w tert sposób, że razem tworzą prostokątny blok, ponie
waż sklejenie pryzmatów w ten sposób zniesie efekt całkowitego od
bicia. Jako kleju użyto mieszanki kalafonii i oleju rycynowego (stosu
nek 10 : 1). Mieszanka ta jest wyraźnie żółta, jest to jednak pożądane, 
ponieważ tłumi fiołkowe zabarwienie przechodzących przez warstwę 
srebra promieni. W miejscu E umieszczony jest okular. Przy jednora
zowym odbiciu promieni w pryzmacie A, obraz Słońca na ekranie D 
(usytuowanie plam słonecznych) można bezpośrednio porównać z obra
zem Słońca obserwowanym wizualnie przez okular E. Jak wiadomo, 
porównanie takie przy normalnie zastosowanym sposobie projekcji na 
ekran jest niemożliwe, ponieważ obraz na ekranie jest odwrócony 
względem obrazu obserwowanego wizualnie. Przy powyżej opisanej 
wersji filtru słonecznego warstwa srebra wykonana musi być bardzo 
starannie, ponieważ przez najmniejszy nawet otwór albo uszkodzenie
Słcńce świeci blaskiem - bardzo utrudniającym obserwację. 

Druga wersja wprawdzie nie umożliwia równoczesnej obserwacji 
Słońca na ekranie - ale umożliwia obserwację wygodną, ponieważ 
bieg promieni jest tu załamany o 90° a drobne uszkodzenia i usterki 
warstwy srebra prawie nie przeszkadzają. Przyrząd ten składa się 
z dwóch pryzmatów prostokątnych (całkowitego odbicia). Posrebrzono 
tu jedną z powierzchni przy przeciwprostokątnej. Warstwa srebra jest 
o wiele cieńsza - przepuszcza ok. 4-6% światła - co można osiągnąć 
przez skrócenie czasu sr-ebrzenia. Pryzmat B, taki sam jak pryzmat A, 
tylko nie posrebrzony, przyklejony jest do strony posrebrzonej pryz
matu A w ten sposób, jak przedstawiono na rys. 2. Poza tym pryzmat B 
posiada warstwę smoły szewskiej na powierzchni przeciwprostokątnej 
(warstwa smoły zastąpi tu komorę z gliceryną w pryzmacie polaryza
cyjnym wg Colziego). 

Bieg promieni w tym przyrządzie jest następujący: Promienie pa
dają z obiektywu lunety na pryzmat A i będą na powierzchni przeciw
prcstokątnej odbite całkowicie w kierunku· warstwy srebra pomiędzy 
pryzmatami. Warstwa srebra odbije z kolei 94-96% promieni w kie
runku powrotnym. Tylko 4---6% promieni przedostaje się przez war
stwę srebra i pada na powleczoną smołą powierzchnię pryzmatu B. 
Tu promienie będą pochłonięte w około 96%. Odbija się tylko 4% pro
mieni w kierunku obróconym o go• do osi tubusu lunety. W miejscu D 
znajduje się okular. 

Przy tego rodzaju przyrządach ważne jest, aby warstwa srebra znaj
dowała się między pryzmatami, co uniemożliwia utlenianie się srebra. 
·wyżej opisane przyrządy zostały zbudowane i wypróbowane w Gdań
'Skim Oddziale PTMA i dały dobre wyniki. Konstrukcje te mogą być 
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budowane przez członków naszego Towarzystwa, bo ani srebrzenie, ani 
uzyskanie pryzmatów prostokątnych nie jest wcale trudne. Kto miałby 
trudności z kupnem pryzmatów - może się zwrócić do Oddziału Gdań-
skiego. · 

L . Wohlfeil 



'250 URANIA 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 
Opracował G. S i t a r s k i 

Zach. SiHpień 
lJ5ch. 
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13 ___ ~~~~-
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Sierpień 1960 r. 

Po zachodzie Słmica nisko nad hor:'{
zontem można już odszukać Wenus, która 
coraz bardziej oddala się od Słońca 
i wkrótce będzie świeciła na wieczornym 
niebie, jako najjaśniejsze po K~iężycu 
ciało niebieskie. 

O zmroku nad poludniowym horyzon
tem świeci jasno Jowisz, na wschód cd 
niego słabszy Saturn. a na zachód czer
wony Antares, alfa Niedźwiadka. Położe
nia księżyców galileuszowych Jowisza mo
żemy odczytać z wykresu, a dokładniejs7;e 
momenty ciekawych zjawisk w ich ukła
dzie podane są w odpowiednim dniu. 

Mars wschodzi około północy, a Mer
kurego można próbować odszukać przed 
wschodem Słońca w pierwszej połowie 
miesiąca. Pozostałe planety są niewidoczne. 

Możemy natomiast nadal obserwować 
planetoidę Westę, która widoczna je$t 
w pierwszych godzinach nocy w Strzelcu 
i w połowie miesiąca zmienia kierunek 
swego ruchu wśród gwiazd. Około północy 
bardzo nisko nad horyzontem może111.Y 
także odszukać planetoidę Ceres (8 wielk. 
gw.), którą jako pierwszą Z'! wszystkich 
planetoid, odkrył l stycznia 1801 r. włoski 
astronom Piazzi, dyrektor obserwatorium 
w Palermo. Ceres jest jednocześnie naj
większą ze wszystkich znanych planetoi.d; 
jej średnica wynosi 770 km, a masa jest 
około 8 tysięcy razy mniejsza od masy 
Ziemi. Opozycja Ceres przypada 19 sierp·
nia br. 

2c;l. Księżyc jest dwa dni po pierwszej 
kwadrze. Wieczorem obserwujemy przez 
lunety zakrycie gwiazdy 5 wielkości, 
24 Niedźwiadka przez tarczę Księżyca. 
Gwiazda zniknie za niewidocznym brze
giem tarczy z lewej strony u góry (patrząc 
gołym okiem), w Warszawie o 211;154m, 

3c;I20I;l. Księżyc na kilka dni przed peł
nią mija Jowisza o 5° na północ cd nie~o. 

5c;l3ł:l. Księżyc bliski pełni przechodzi 
w odległości 4° na północ od Saturna. 

M. Merkury w największym odchyle
niu zachodnim od Słońca (kąt odchyl~
nia 19°). Odnajdujemy go przed wscho
dem Słońca nisko nad horyzontem. Wie
czorem obserwujemy koło Jowisza z pra
wej strony (przez lunetę odwracająca) 
cztery księżyce, kolejno od l do 4. 
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O 221;155m księżyc l zetknie się z brzegiem tarczy planety, a dokładnie 
za godzinę ukaże się na niej jego cień. Księżyc l pojawi się znowu 
z lewej strony tarczy na krótko przed zachodem Jowisza. 

7/8c:l. Po zachodzie Słońca widoczne są koło Jowisza trzy księżyce, 
przy czym księżyc 2 zbliża się do brzegu tarczy i zetknie się z ni.ą 
o 2IIJ42m. Księżyc l jest ukryty w cieniu Jowisza i wyjdzie z niego 
o 231:122m. Cień księżyca 2 pojawi się na tarczy planety o 23h4lm, a sa·in 
księżyc ukaże się z lewej strony tarczy o Ol;ll7m. 

8/9c:l Około północy Księżyc "w pełni" zakryje gwiazdę 3.8 wielkości, 
lambda Wodnika. Zjawisko obserwujemy przez lunety i lornetki. Gwi.a
zda zniknie za jasnym brzegiem tarczy Księżyca z lewej strony, nieco 
u góry, a ukaże się spo~a ciemnego brzegu z prawej strony, również 
nieco u góry (patrząc gołym okiem). Podajemy momenty poc-zątku i końca 
zjawiska: w Poznaniu p .231;122!)'16, k.OI;l24f!l7; we Wrocławiu p.23J:l2011'4, 
k.OI;l23!)'17; w Toruniu p.231;125l)'ll, k.OJ:l27!)'15; w Krakowie p.23c:l20m9, 
kOI;l26!)'15; w Warszawie p.23'1;125!)'17, k.OJ:l29!)'19 (według Rocznika Obser
watorium Krakowskiego). 

llc:l Wieczorem kolo Jowisza widoczne są trzy księżyce. Księżyc 3 
ukryty jest w cieniu planety i ukaże się o 22J:ll9m z prawej stron;-, 
w odległości równej średnicy tarczy Jowisza. 

12/13<;1 Przypada maksimum promieniowania meteorów z roju Perseid. 
Radiant roju znajduje si~ w gwiazdozbiorze Perseusza i ma współrzędne: 
rekt. 31;18m, dekl. + 58°. 

13/14<;1 Wieczorem obserwujemy koło Jowisza cztery jego księżyce . 
przy czym l księżyc zbliża się do brzegu tarczy planety i zetknie się 
z nim o Ol:t46m. Jego cień pojawi się na tarczy już po zachodzie Jowisza. 

14c:l8J:l Uran w złączeniu ze Słońcem. 
14/15<;1 Obserwujemy zakrycie l księżyca przez tarczę Jowisza. Wie

czorem widoczne są cztery księżyce, ale księżyce l i 2 zbliżają się z obu 
stron do tarczy planety. Księżyc l skryje się za tarczą o 211;157 01, a księ
życ 2 zetknie się z brzegiem tarczy o Ol;l6m (tuż przed zachodem Jowisza). 

15c:ll6J:l Księżyc przechodzi o 4° na południe od Marsa (już po zacho
dzie Księżyca i Marsa w Polsce). 

15/16<;1 Wieczorem widoczne są trzy księżyce koło Jowisza (wszystkie 
z jednej strony, księżyce 2 i 3 bli<>ko siebie) oraz cień l ksiqżyca na tar
czy planety. Księżyc l jest niewidoczny na tle tarczy i pojawi się z lewej 
strony o 21J:l26m. Od t,ej chwili wszystkie cztery księżyce będą widoczne 
z jednej strony Jowisza, a cień l księżyca zejdzie z tarczy o 22J:134m. 

16<;121J:l Merkury w ptmkcie przysłonecznym swej orbity. Koło Jowi
sza widoczne są trzy jego księżyce (3 i 4 w swych największych odchy
leniach). Księżyc 2 ukryty jest w cieniu Jowisza i pojawi się z prawej 
strony tarczy (w odległości równej prawie średnicy tarczy) o 23J:l50!)'15 . 

18<;1 Obserwujemy ciekawy przebieg zakrycia (ostatnia faza) i zaćmie
nia (pierwsza faza) 3 księżyca Jowisza. Wieczorem widać kolo Jowisza 
tylko trzy księżyce. Księżyc 3 ukryty jest za tarczą planety i ukaże się 
z prawej strony o 21J:135m, będzie oddalał się od brzegu tarczy i w od
ległości równej prawie połowie średnicy tarczy zniknie nagle w cieniu 
planety o 23J:ll4m. 

20<;1181;1 Jowisz nieruchomy w rektascenzji. 
21<;1 O 18J:l Księżyc przechodzi o 4° na północ od Merkurego, a o 231;t 

o 3'0 na północ od Urana. Wieczorem z prawej strony Jowisza widać 
trzy księżyce blisko siebie, a z lewej księżyc l, który zbliża się do brzegu 
tarczy i ukryje się za nią o 23J:l47m. 
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22\1 Obserwujemy przeJSCle l księżyca i jego cienia na tle tarczy Jo
wisza. Księżyc l zetknie się z brzegiem tarczy o 21J:l4m, a jego cień po
jawi się na niej o 221:116m. Księżyc ukaże się znowu z lewej strony 
o 23l:ll7m, a jego cień będzie widoczny aż do zachodu Jcwisza. O 241.~ 
Merkury w niewidocznym złączeniu z Uranem w odległości l 0 • 

23c;l6l:t Słońce wstępuje w znak Panny i jego długość ekliptyczna wy
nosi 150°. Tuż po zachodzie Słońca można próbować odnaleźć nisko 
nad horyzontem Wenus, a poniżej niej bardzo wąski sierp Księżyca 
11 dzień po nowiu). O północy Księżyc przejdzie pod Wenus w odległości 
około l 0 • Tego wieczora obserwujemy również zakrycie 2 księżyca J o
wisza przez tarczę planety o 211:120m. Od tej chwili przez 20 minut wi
doczne są tylko dwa księżyce, bo księżyc l ukryty jest w cieniu planety 
i ukaże się o 211:140m, z prawej strony w odległości ró"mej prawie śred
nicy tarczy planety. 

25<.122l:tl9m Obserwujemy początek zakrycia 3 księżyca Jowisza przez 
tarczę planety. Koniec zakrycia nastąpi już po zachodzie Jowisza. 

29\l Księżyc l Jowisza zbliża się do brzegu tarczy i zetknie się z nią 
o 221:157m. Od tej chwili widoczne będą tylko trzy księżyce z lewej strony 
tarczy planety. 

30r,\ Merkury w górnym złączeniu ze Słońcem. 
319 Po zachodzie Słońca do 201:153m widoczny jest cień l księżyca na 

tarczy planety i wszystkie cztery księżyce. W pobliżu Jowisza widoczny 
jest także nasz ziemski Księżyc, który o 31:1 przeszedł w odległości 5° 
nad Jowiszem. 

Minima Algola: sierpień 292l;l, 22\131:1, 249241:1. 
Minima główne beta Lutni: sierpień 9\l2l:t, 22911:1. 
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie wschodnio-eurq

pejskim (czasi~ letnim w Polsce). 

TO i OWO 

Kilka lat temu, w związku z zaćmieniem Słońca, miałem okazję ro
zmawiać z osiemdziesięciokilkuletnią "babcią" o tym, jak to wygląda 
takie zaćmienie. 

"Babcia" w swojej młodości obserwowała zaćmienie Słońca w śro
dowisku wiejskim. Nie wiem, czy zjawisko było niespodzianką, czy też 
docierały wiadomości o mającym nastąpić zaćmieniu. W każdym razie 
opis samego zjawiska, widzianego oczami "babci", był bardzo dziwny: 
Słońce "trzepotało się" jak w drgawkach; "babcia" wyraźnie to wi
działa. Okrężnymi wybiegami dowiedziałem się w końcu jak wyglądała 
metodycznie ta obserwacja. Jako, że Słońce "razi w oczy", sąsiadka do
radziła przynieść miskę z wodą, aby łatwiej było patrzeć na Słońc~. 
Wted~ blask jest już słabszy, a po drugie - nie potrzeba głowy do góry 
zadzierać. Aczkolwiek dowcipna to i wygodna metoda, ale jasne jest, 
iż najmniejszy nawet powiew wiatru powodował znaczne drgania obrazu 
zaćmiewan<:go Słońca. Andrzej Biskupski 

Ziemia znajduje się w atmosferze Słońca. Można bowiem uważać, że 
atmosfera Słońca kończy się dopiero w odległości, gdzie jej gęstoś<J 
fpada do gęstości gazu w przestrzeni międzygwiezdnej. W sąsiedztwie 
Ziemi atmosfera Słońca może mieć gęstość około 9000 protonów 1 900() 
elektronów na cal sześcienny (16,4 cm3) - gęstość ta jest nader nikła, 
jednak wielokrotnie przewyższa gęstość gazu w przestrzeni miedz~
gwiezdnej. (Wg S. C h a p m a n a, Scientific American, October 1959 r). 

J. · Pokrzywnicki 
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l 2h czuu Szczecin 
"' wscb.·europ . .... 
"' ~ r. czasu j a l o wsch. \ zach. 

"' h JP • h m h "' 
VII . 29 -6.4 8 33 +18.8 5 13 21 03 
VIII. B -- 5.6 9 12 +16.2 5 29 20 45 

18 -3.9 9 49 +13.2 5 46 20 24 
)!8 -1.3 lU 26 + 9.8 6 Ot 20 02 

II. 7- 1.9 1102 + 6.2 6 21 19 38 

l 2h czasu 
Wsrszawa 

"' mscb.europ. "' .... .... 
"' "' ~ a l o wsch.\ za..:h ~ 

h m o h m h m 

VIII. l 14 55 ·- 12.0 14 33 -- VIII. li 
2 15 51 -15.0 15 47 o 19 12 
3 16 50 -17.2 16 56 l Ol 13 
4 17 51 ..:... 18.3 17 59 l 54 14 
s 18 54 -18.2 18 53 2 55 15 
6 19 57 -16.8 19 40 4 06 16 
7 20 58 -14.2 20 17 s 24 17 
8 21 57 -10.7 20 50 6 44 18 
9 22 51 - 6.7 2ll8 8 02 19 

lO 2348 - 2.3 21 45 9 18 20 

Sł..O~C2 

Poznań Wrocław 

wsch. l zach. wsch.\ zach. 

b m h m h m h m 
5 07 20 49 5 13 20 43 
5 23 20 31 5 27 20 27 
5 49 20 11 5 43 20 08 
s 56 19 50 5 58 19 47 
6 12 19 27 6 14 19 25 

KSIĘZYC 

2b CI81U 
Warszawa 

wsch.·europ. 

a l o wsch.\ zach. 

b m J h nr hm 
o 40 + 2.0 22 10 lO 31 
l 31 + 6.1 22 37 1142 
220 + 0.7 2.3 05 12 49 
3 lO +12.9 ~3 35 13 53 
3 59 + 15.4 -- l <l 54 
448 +17.1 Oli 15 su 
5 38 + 18.2 o 51 16 42 
6 28 +18.4 l 37 17 28 
7 17 + 17.8 2 27 18 08 
8 07 +16.4 3 24 18 4:! 

Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

wsch. j zach. wsch. j zach. wsch. j zac h. wsch., zach, wsch.\ zach. 

h m h "' h m h m b Dl 

4 51 20 :;1 5 05 20 27 4 52 
5 08 21.1 32 5 19 20 11 5 07 
5 27 20 11! s 34 19 53 5 24 
5 44- 19 4~ 5 48 19 33 5 40 
6 02119 23 6 03 19 12 5 57 

,. """ l Warszawa 

"' wsch.·europ. .... 
"' ~ a l o wsch./ zach. 

b m o b m b m 

VIII. 21 8 56 + 14.3 4 25 19 14 
22 9 45 + 1l.ó 5 28 19 40 
23 lO 33 + ll.il 6 33 20 06 
2-i 11 21 + 4.5 7 41 20 30 
25 12 JO + 0.6 8 50 20 54 
26 12 59- 3.5 9 59 21 20 
27 13 50- 7.5 ll 11 21 4~1 
28 14 42- lU 12 22 :.2 20 
29 15 36- 14.2 13 35 22 591 
30 16 33 - 16.6 14 42 23 461 
31 1732-18.01547---

b m h m h m hm h m 
20 3~ 4 57 20 19 4 39 20 27 
20 15 511 20 03 4 55 20 09 
19 55 5 26 19 45 5 12 19 48 
19 33 s 40 19 25 5 29 19 261 
19 lO 5 55 19 04 5 46 19 031 

Fazy Księżyca: 

d h 

Pierwsza kw. VII. 31 J5 
Pełnia VIII. 7 5 
Ostatnia kw. VIII. 14 8 
Nów VIII. 22 11 
Pierwsza kw. VTII. 29 21 
Pełnia IX. 5 13 

Odległoś6 l Średnica 
KBI~tyca tarczy 
ed Ziemi 

d hl 
Najm.VIII. 5 22] 33~1 
Najw.VIII.18 3 29.5 

c: 
::u 
~ 

z 
..... 
~ 

l ~ 
l w 
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Data 
1960 

VII. 291 

VIII. 81 18 
28 

Vll.29 
VIII. 8 

18 
28 

URANIA 
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1960 r. PLANETY i PLANETOIDY 

MERKURY 

2h czasu 
wsch.-europ. 

rx. l o 
hm o 

7 241 + 18.41 
753 +19.91 
859 +18.2 

10 18 l + 12.5 

Warszawa 

wsch. l 
hm 

3 .51 l 
3 31 l 4 09 
5 23 

zach. 
hm 

19 11 
19 11 
19 27 
19 32 

WENUS 

2h czasu l Wamawa wsch.-europ. 

(l. l o wsch. l zach. 

hm 
9 15 

10 04 
10 50 
1p6 

o 

+ 17.41 

+ 13.51 + 8.9 + 4.0 

hm 
5 48 
6 21 
6 54 
7 25 

hm 
20 57 
20 43 
20 24 
20 os 

W pierwszej połowie miesiąca Można próbować odnaleźć po 
widoczny przed wschodem Słońca. zachodzie Słońca nisko nad hory

zontem (-3.3 wiclk. gw.). 

MARS JOWISZ 

3 41 +111.5 O OR 15 29 17 36 -23.1 17 56 l 31 
4 08 +20.0 23 42 15 27 17 34 -23.1 17 15 o 50 
4 35 + 21.2 23 22 15 23 17 33 -23.1 16 35 o 10 
5 Ol +22.2 23 Ol 15 19 17 33 -23.2 15 55 23 26 

Widoczny w drugiej połowie Widoczny w pierwszej połowie 
nocy w Byku ( + l wielk. gw.). nocy na granicy gwiazdozbioró.w 

Wężownika i Strzelca. 

SATURN URAN 

VII. 19,1902 
VIII. 8 18 56 

21l 18 53 1

- 22.3119 56 
-22.5 18 33 
-22.6 17 11 

342 
2 16 
o 54 

9 30 
9 34 
9 39 l

+ 15.51 6 54 
+ 15.1 5 41 + 14.7 4 30 l 

21 39 
20 23 
19 06 

VII. 21 
VIII. 10 

30 

VII. 25 
VIII. 4 

14 
24 

IX. 3 

W pierwszej połowie nocy wJ
doczny w Strzelcu (na wschód od 
.Jowisza). 

Niewidoczny; w tym miesiącu 
przypada jego zlączenie ze Słoń
cem. 

l w połud. a o l w połud. 
------~----~~--~ 

h m 
14 IlU~ 
1419.1 
14 20.4 

NEPTUN 

o ' 
-1158 
-12 02 
-1209 

h m 
18 57 
17 38 
16 21 

h m s 
10 44 20 
lO 46 39 
10 49 15 

PLUTON 

+ 2111.1 + 20 55.4 
+ 20 40.5 

h m 
15 24 
14 07 
12 51 

Na granicy gwiazdozbiorów Wa- Niewidoczny, zachodzi o zmierz-
g! i Panny, zachodzi wieczorem chu. 
(8 wielk. gw.). 

Planetoida 4 WESTA P1anetoida l CERES 
h m 
18 25.4 
18 20.3 
18 18.5 
18 20.2 
18 25.1 

o l 

-241~ 
-2452 
-25 24 
-25 50 
-2609 

h m 
22 46 
22 02 
21 20 
20 44 
20 10 

Około 7 wielk. gw., widoczna 
przed północą w Strzelcu, na za
chód od Saturna, w pobliżu gwia
zdy 3 wielkości. lambda Strzelca. 

h m 
22 13.1 
22 06.2 
21 58.0 
21 49.2 
21 40.9 

o l 

-25 09 
-2620 
-27 25 
-2817 
-2852 

h m 
2 38 
152 
l 04 
o 16 

23 25 
Widocz.na około północy nisko 

nad południoWYm horyzontem, na 
granicy gwiazdozbiorów Wodnika 
i Ryby Południowej (8 wielk. gwJ. 

Planetoidy rozpoznajemy po Ich ruchu wśród gwiazd, porównując rysunki 
z kilku nocy okolicy nieba według podanych wyżej współrzędnych. 

l 
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OBJASNIENIA DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE 
Pierwsza stTona oktadki: 

255 

Wielki krater Ptolemeusz według fotografii wykonanej w obserwa
torium na Pic du Midi. Patrz Przewodnik po Księżycu. 

Znak Zodiaku Panna. 
Druga strona oktadki: 

U góry: Jeszcze jedno ze zdjęć powierzchni Słmica wykonanych z ba
lonu (por. Urania, nr 4, 1960). Niezwykle ostro zarysowana jest granu
lacja. 

U dotu: Z prawej strony Wenus zbliża się do Regulusa, w środklJ~ 
Regulus właśnie wyłonił się spoza tarczy planety po 13 minutach za
krycia, z lewej: Wenus oddaliła się już znacznie od Regulusa. Zdjęcia t_e 
zostały wykonane pod kierunkiem W. S. F i n s e n a w Union Obser
watory w Johannesburgu w Płd. Afryce (za pomocą 67 cm refraktora). 
Trzecia strona okładki: 

Mapa Marsa opracowana przez J. F o c a s a na podstawie obserwacji 
wykonanych podczas opozycji z r. 1958. Obserwacje były wykonywane 
w Obserwatorium na Pic du Midi przy użyciu 61 cm refraktora, pr_zy 
powiększeniu do 1200 X. Mapa zawiera niezwykle dużo drobnych 
szczegółów, wyrażnie widoczna jest plamista struktura "mórz". 
Czwarta st1·ona okładki: 

Fotografia wycinka powierzchni Księżyca obejmująca olwlice kra
teru Ptolemeusz. Ptolemeusz w powiększeniu podany jest na l str. 
okładki. Objaśnienia do fotografii w Przewodniku po Księżycu. 

INFORMACJE O ODDZIAŁACH P. T. M. A. 

Sierpień 1960 rok 

Biała Podlaska- Powiatowy Dom Kultury. 
Białystok - Ul. Kilińsklego 1, Zakład Fizyki Akademii Medycznej. 
Blecz - Przedmieścle 618. 
Częstochowa - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym 

w Parku Staszica. Sekretariat czynny codziennie, oprócz sobót w godz. 10-19, 
pokazy nieba do godz. 21-szej. 

Frombork - Sekretariat w lokalu własnym przy ul. Katedralnej 21, czynny we 
wtorki l piątki w godz. 18-20. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek 
miesiąca. Pokazy nieba w każdy pogodny wieczor. 

Gdańsk - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium ARtronomlcznym -
Gdańsk-Oliwa, ul. Piastowska 32, telefon 6-419. Sekretariat czynny we śro_qy 
l piątki w godz. 17-18. 

Gdynia - ul. 10-go Lutego 24, w biurach Polskich Linii Oceanicznych. 
Gilwice - Siedziba Oddziału w gmachu Biura Projektów Przemysłu Węglowego 

przy ul. Marcina Strzody 2. Sekretariat czynny w czwartki, w godz. 17-19. 
Przy sekretariacie czynna Biblioteka. Pokazy nieba odbywają sle w każdy 
bezchmurny wieczór po uprzednim telefonicznym porozumleniu się z J. Kas~ą. 
Ruda Sląska 1, ul. Obrońców Stalingradu 32 (te!. 52-481). 

Jędrzejów - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym, Ry~ 
nek 8, te!. 78. Pokazy nieba l zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wyclecz.ek 
zgłoszonych listownie lult telefonicznie na umówlony termin. 

Katowice - Szopena 8. m. 3, z Ust. Cezarego Janiszewskiego. 
Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. L. Solskiego 30 m. 4. Sekretariat l biblio

teka czynne w poniedziałki l czwartki w godz. 18-21. Seminaria astronomiczne 
we wtorki w godz. 18-20. W dniach 10 l 25 każdego m-ea odczyty popularno
naukowe o godz. 18. Sekcja instrumentalna w lokalu własnym czynna vr piątki 
w godz. od 18-21. Pokazy nieba w Stacji Astronom. na Wawelu w bezchmurne 
Wieczory w godz. 19-21. 

Krosno n t W - Sekretariat w lokalu własnym, przy ul. Nowotki Nr l I p., (Jan 
Winiarski). Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór z wyjątkiem 
niedziel l świąt, po uprzednim zgłoszeniu. 
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Łódź - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, V p., pokój 511, 
tel. 250-02. Sekretariat l b!bl!oteka czynne w poniedziałki w godz. 18-20 
l w czwartki w godz. 17-19, Zebrania aktywu Oddziału o godz. 18 w każdy 
ostatni poniedziałek miesiąca. Teleskopowe pokazy nieba od wczesnego zmroku, 
w każdy bezchmurny wieczór na placu przed lokalem Oddziału. 

'Myślenice - Oddział nie posiada własnego lokalu. 
Nowy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Jagiellońskiej 50a, 

te!. 80-52. Sekretariat czynny codziennie w godz. 17-19. Pokazy nieba w bez
chmurne wieczory w punkcle obserwacyjnym na szczycle budynku, będącego 
siedzibą Oddziału. 

·Olsztyn - Zarząd Oddziału mieści się w Muzeum Mazurskim, I piętro. tel. 24-74 
(W. Radz!wonow!cz). Zebrania wraz z odczytami l pokazami nieba - t:az 
w miesiącu na Zamku. Pokazy dla wycieczek po uprzednim zawiadomlentu 
telefonicznym. 

·Opole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Bytom~k!ch 3, Woj. Dom 
Kultury, pokój 45. Sekretariat czynny codziennie w godz. 16-18. Pokazy nieba 
w kopule obserwacyjnej na tarasie Miejskiego Pałacu Młodzieży. 

Ostrowiec Swiętokrzyskl - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym 
Domu Kultury, Al. l-go Maja, III piE:tro. 

oQśwlęclm - ul. Władysława Jagiełły 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy be~
chmurny czwartek od zmroku l po uprzednim porozumieniu: H. Stupkowa, ul. 
Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18-20. 

Poznań - Lokal własny przy ul. Chełmońskiego l. Sekretariat l Biblioteka czynne 
we wtorki i czwartki od godz. 17 do 19. W tymże czasie czynna pracowola 
szlifierska. Publiczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy 
l czwarikowy na terenie Dostrzegalni P.T.M.A. w Parku lm. Kasprzaka . 

. Racibórz - ul. J. Kasprowicza 11. Liceum Ogólnokształcące. 
Szczecin - Sekretariat mieści się przy Katedrze Fizyki Politechnlkl czynny we 

~rody w godz. 20-21. Pokazy nieba odbywają się w każdą pogodną środJ:. 
W razi.e niepogody rezerwowanym dniem jest czwartek. 

Szczecinek - Siedziba w lokalu własnym przy ul. T. Kościuszki 10, m. 3. Pokazy 
nieba odbywają się w kopule obserwacyjnej na budynku, w którym mieści s!e 
lokal Oddziału, w pogodne wieczory - za zgłoszeniem te!. 56G. 

"Tcruń - Lokal własny przy ul. Kopernika 17. Sekretariat l biblioteka czynne 
w poniedziałki l czwartki w godz. 18-20 oraz w soboty w godz. 17-19. Po
kazy nieba w każdy bezchmurny poniedziałek i czwartek w godz. 20.30-22. 

Warszawa - AL Ujazdowskie 4. Sekretarial l Sekcje są czynne we wtor!O. 
czwartki l soboty w godz. 18-21. 

· ·wrocław - Siedziba w lokalu własnym na Wzgórzu Partyzantów przy ul. Ks. 
Piotra Skargi. Sekretariat czynny od 18-19, w poniedziałki, środy i piątki 
z wyjątkiem przypadających na te dni świąt. Seanse w Planetarlum dla wy
cieczek 2blorowych odbywają się za uprzednim porozumleniem z Sekretaria
tem (te!. nr 47-32). Pokazy nieba lunetami w każdy bezchmurny w!ecz(>J". 
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JOZEF SMAK- Warszawa 

ZYCIE SŁOŃCA (II) 

Cofnijmy się wstecz o około 5 miliardów lat. Daremnie upa
trywalibyśmy wśród setek miliardów gwiazd naszej Ga

laktyki pewnej szczególnie nas interesującej - Słońca. W tej 
odległej epoce powstawało ono właśnie z rozległego, kurcząceg0 
się obłoku materii międzygwiazdowej. Przyjmijmy, że obłok 
ten miał masę równą, lub nieznacznie tylko różną od obecnej 
masy Słońca. Przyjmijmy też, że jego skład chemiczny był 
taki, jaki obserwujemy obecnie w atmosferze Słońca 1). Kur
czenie się takiego obłoku musiało trwać dość krótko w astro
nomicznej skali czasu, bo zaledwie około, 30 milionów lat. 
Wewnątrz kuli gazowej powstałej w wyniku tego procesu 
zaczęły zachodzić reakcje "spalania" wodoru i pra-Słońce osią~ 
gnęło tym samym punkt określany przez astrofizyków termi
nem "wieku zero". Rachunki teoretyczne pokazują, że taka 
jednorodna gwiazda o masie Słońca i jego obecnym składzie 
chemicznym była mniejsza (o około 20%) od Słońca obecnego, 
a jej jasność absolutna wynosiła około + 5IJ10 (Słońce obecne 
ma M=+ 4IJ163). Tym, co doprowadziło, Słońce do stanu obec
nego były procesy ewolucji. Możemy je również uczynić przed
miotem analizy rachunkowej. Wynika z niej, że wyczerpywa
nie się zapasów w0doru w centralnych częściach Słońca po
ciągało za sobą powolny wzrost jego jasności i rozmiarów, przy 
n!i.eznacznym obniżeniu się temperaJtury powierzchniowej. Ma
jąc do dyspozycji maszynę elektronową możemy w ten sposób 
w ciągu kilku minut przebyć owe 5 miliardów lat i osiągnąć 
teoretyczną konfigurację, która odpowiadać ma Słońcu naszych 
czasów. Rzeczywiście, dostaliśmy dzięki prześledzeniu wszyst
kich zmian ewolucyjnych gwiazdę, której cechy fizyczne (ja
sność, temperatura, rozmiary) są takie, jak obserwowane cha
rakterystyki Słońca 2). 

W podanym powyżej opisie popełniliśmy wszakże grube 
"oszustwo", przedstawiając astrofizyków jak o sztukmistrzów 
cyrkowych, którym "wszystko się zgadza". W rzeczywistości 
przebieg rozumowania jest odwrotny. To właśnie wiek Słońca 

1
) Według danych spektroskopowych atmosfera Słońca zawiera około 

BO% wodoru, kilkanaście procent helu (ta wielkość jest znana niedo
kładnie), oraz zaledwie 1-2% pozostałych pierwiastków, zwanych cięż-
kim . l 

l. 
2

) Dla ścisłości dodamy, że wskutek niepewności danych fizyki ją
drowej istnieją pewne niewielkie niezgodności, jeśli chodzi o promień 
Słońca, teoretyczny i obserwowany. 
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dobiera się tak, by dawał on Słońce "teoretyczne", pozostające 
w zgodzie z prawdziwym. Za słusznością przeprowadzonego 
rozumowania przemawia .przy tym fakt, że otrzymane w wy
niku 5 miliardów lat pooostaje w zgodzie z geologi'cznymi oce
nami wieku Ziemi (3-5 miliardów lat), która jest równie stara, 
lub nieznacznie tylko młodsza od Słońca. 

Jednym z nierozwiązanych dotąd zagadnień związanych 
z tak prostym w zasadzie przebiegiem dotychczasowej ewolucji 
Słońca jest sprawa jej wpływu na historię Ziemi. Szczególnie 
interesujące jest ewentualne powiązanie zmian fizycznych cha
rakterystyk Słońca z powstawaniem na Ziemi epok lodowych, 
poprzedzielanych okresami interglacjalnymi. Dane czysto astro
nomiczne nie są w stanie wyjaśnić tych zjawisk. Jest rzeczą 
niewątpliwą , że klimat Ziemi zależy od wielu czynników, a ilość 
dostarczanej przez Słońce energii jest tylko jednym z nich. Nie 
od rzeczy będzie przypomnieć, że złoża węgla w obszarach 
arktycznych, a powstałości zlodowacenia w rejonach podzwrot
nikowych, są wyraźnym dowodem zmian, jakim w odległej 
przeszłości podlegało położenie osi obrotu Ziemi. 

Przejdźmy teraz do podania, choćby w ogólnych zarysach, 
losów Słońca w przyszłości. Metoda będzie identyczna z tą, jaką 
stosowaliśmy z pewnym powodzeniem do epok minionych. 
Różnica będzie polegała jedynie na tym, że nie będziemy już 
mieli najmniejszych nawet możliwości skontrolowania naszych 
rozważań i probierzem ich słuszności są dane uzyskiwane 
w ogólnej teorii. ewolucji gwiazd, niewątpliwie sprawdzonej 
na wielu przykładach . Po upływie dalszych kilku miliardów 
lat, gdy Słońce wypali już około 10% swych początkowych 
zapasów wodoru, nastąpi gwałtowne opuszczenie przezeń ciągu 
głównego. Przebiegając znowu owe miliardy lat za pomocą 
maszyny elektronowej obserwujemy szybkie powiększanie się 
rozmiarów naszej gwiazdy dziennej, przy jednoczesnym obni
żaniu się jej temperatury powierzchniowej. Słońce staje się 
podolbrzymem, a potem czerwonym olbrzymem. Terminy te 
odnoszą się nie tylko do rozmiarów geometrycznych, ale i do 
jasności absolutnej; wzrost promienia jest bowiem tak szybki, 
że mimo obniżania się temperatury jasność Słońca wzrastać 
będzie równie gwałtownie. W ten sposób za około 6 miliardów 
lat Słońce osiągnie najwspanialszy krótkotrwały zresztą okres 
swej historii. Będzie to gwiazda 100 razy jaśniejsza i 30-krotnie 
większa od Słońca obecnego. Krwisto-czerwone ljej światło 
zalewać będzie wymarły glob, który w odległej epoce był ko
lebką cywilizacji w układzie słonecznym. Jego mieszkańcy 
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osiągnęli (miejmy nadzieję) w międzyczasie stopień rozwoju, 
na jakim możliwe stało się rprzesiedlerrie na inną, dalszą od 
Słońca planetę. Zycie organiczne na Ziemi przestało istnieć. 

Lecz idźmy dalej. Gdy nie stanie już zapasów wodoru Słońce 
zmuszone będzie przejść na produkcję energii drogą "spala
nia" helu. Przygotowaniem do tego będzie gwałtowne skurcze
nie się gwiazdy, połączone być może z wyrzuceniem części masy 
do ośrodka międzygwiazdowego. Zmaleją zarówno rozmiary 
Słońca jak i jego jasność, wzrośnie jedynie temperatura (za
równo wewnętrzna, jak i powierzchniowa) i to do granic nie
osiąganych przedtem. Na dalszych, mało zresztą poznanych 
etapach ewolucji nastąpi krótkotrwały okres wypalania zapa
sów helu i po upływie około miliarda lat (licząc od stadium 
czerwonego olbrzyma) Słońce zacznie przekształcać się po
woli w białego karła - końcowy produkt ewolucji wszystkich 
gwiazd. ' 

Warto na zakończenie zastanowić się krótko nad poruszaną 
często sprawą ewentualnego rozbłyśnięcia Słońca, jako gwiazdy 
Nowej, czy też przejścia przez stadium zmienności, jak np. 
w wypadku gwiazd typu RR Lyrae lub Mira Ceti. Ostrożna 
odpowiedź na związane z tymi zagadnieniami pytania powinna 
ograniczyć się do stwierdzenia, że wiemy w tej chwili zbyt 
mało o powodach zmienności gwiazd, jak również o późnych 
etapach ewolucji, z którymi związane są wybuchy Now~ch, 
czy też wspomnilalle wyżej typy zmienności, by powiedzieć 
coś konkretnego o takich zaburzeniach rozwojowych Słońca 
w odległej przyszłości. Nie wykluczone jest, że Słońce będzie 
zmienną długookresową; przemawia za tym fakt, że masy tych 
gwiazd są bliskie masy Słońca. Mniej prawdopodobne jest na
tomiast stadium zmienności typu RR Lyrae (w okresie poprze
dzającym wypalanie helu). Wiadomo, że gwiazdy tego typu 
są przedstawicielami ubogiej w pierwiastki ciężkie populacji II, 
gdy Sł~ńce należy do populacji I i posiada "normalny" skład 
chemiczny. Modne niegdyś przypuszczenia odnośnie katastro-: 
ficznego końca wszystkich gwiazd w postaci rozbłysków No
wych (lub Supernowych) są w gruncie rzeczy zupełnie dowol
nymi spekulacjami. Nowe i Supernowe są w rzeczywistości 
znane tak mało, że trudno się dziwić takiej właśnie sytuacji. 
Warto przytoczyć jeden argument świadczący na niekorzyść 
takich podejrzeń. Z danych teoretycznych wynika, a nieliczne 
zresztą dane obserwacyjne to potwierdzają, że masa białego 
karła nie może przekraczać pewn~j wartości granicznej, wy
noszącej około 1.5 masy Słońca. Jeżeli zatem "kandydatem" na 



262 URANIA 

białego karła jest gwiazda o dużej masie, przewyższającej ową 
wartość graniczną, to musi ona w jakiś sposób pozbyć się tej 
nadwyżki. Przypuszcza się, że częściowo dokonuje się to na etapie 
czerwonego olbrzyma, częściowo zaś w zjawisku Nowej. W tym 
aspekcie Słońce "nie musi" być więc gwiazdą Nową, aczkol
wiek nie jest to bynajmniej dowodem słuszności takiego przy
puszczenia. Niewątpliwie, gdyby Słońce przejść miało przez 
stadium Nowej, to dla uratowania życia organicznego nie wy
starczyłoby przeniesienie się na Jowisza, czy Neptuna; koniecz
nością byłaby emigracja do układów planetarnych innych 
gwiazd. 

ANDRZEJ PACHOLCZYK -Warszawa 

WSTĘP DO MAGNETOHYDRODYNAMIKI 
l. 

I
ntercwjącym zjawiskiem w historii fizyki jest pewna nierównomier
no~ ć rozwoju poszczególnych dziedzin tej nauki. Nierzadko główna 

linia rozwojowa fizyki z różnych, nie zawsze widocznych przyczyn omija 
pewne dziedziny, pozostawiając je na dłuższy czas w zapomnieniu. 
Nieraz po wielu dopiero latach takie zapoznane działy fizyki zostają 

odkryte i rozwijają się dalej szybko, zadziwiając współczesnych faktem, 
że odkrycie to nastąpiło tak późno. Na szybszy rozwój jednych gałęzi 
fizyki w stosunku do innych składa się wiele przyczyn, z których trudno 
sobie nawet wyraźnie zdać sprawę. Niewątpliwie najważniejszą, niejako 
zasadniczą ]:rzyczyną nierównomiernego rozwoju poszczególnych dzie
dzin fizyki jest problem ich zastosowań. Pojęcia zastosowań nie należy 
tu jednak ograniczać do praktycznych zastosowań technicznych. Nie 
wydaje się bowiem, by były one najistotniejszym mo~orem działalnosc.i 
większości fizyków. Daleko ważniejszą od zastosowań technicznych rolę 
odgrywają w rozwoju fizyki zastosowania, nazwijmy, poznawcze, za
stosowania poszczególnych jej gałęzi do uzyskania pewnego obrazu 
rzeczywistości fizycznej. Tak więc np. gwałtowny rozwój szeregu gałęzi 
mechaniki kwantowej i całkowite zapomnienie magnetohydrodynamiki 
na początku bieżącego stulecia staje się zupełnie zrozumiały, jeżeli 

uświadomi się olbrzymią rolę, jaką odegrała ta pierwsza w zrewolu
cjonizowaniu naszych poglądów na charakter i budowę materii i zni
kome zu]::cłnic w tej dziedzinie znaczenie magnetohydrodynamiki. 

Pod względem struktury teoretycznej magnetohydrodynamika jest 
fizyką dziewiętnastowieczną. W tym bowiem stuleciu rozwinięte były 

zarówno elektrodynamika klasyczna jak i dynamika ośrodków ciągłych, 
których niejako syntezą jest właśnie magnetohydrodynamika. za· wła
ściwy jej początek należy jednak uważać lata czterdzieste bieżącego 

stulecia. W tym to bowiem właśnie okresie, na skutek złożonego przez 
.astrofizykę i fizykę reaktorów jądrowych zapotrzebowania na magneto-
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hydrodynamikę, szwedzki fizyk A l f V e n przewidział teoretycznie ist
nienie tzw. f a l m a g n e t o hydr o dyn a m i c z n y c h. 

Magnetohydrodynamika może być uważana za szczególną gałąź 

elektramagnetyki plazmy. O ile magnetohydrodynamika, traktująca 

ciecz jako ośrodek ciągły przewodzący elektryczność, jest teorią w pew
nym sensie dziewiętnastowieczną, o tyle elektramagnetyka plazmy jest 
już nowoczesną strukturą teoretyczną, rozpatrującą plazmę jako zbio
rowisko znajdujących się w nieustannym ruchu naładowanych elek
trycznie cząstek i korzystającą z aparatu wypracowanego przez fizykę 
statystyczną. Dla wielu astrofizycznych celów przy dzisiejszym stanie 
badań obserwacyjnych magnetohydrodynamika jest wystarczającym 

przybliżeniem. 

Niniejszy artykuł ma za zadanie zapoznanie Czytelnika z istotą od
działywania magnetohydrodynamicznego. Jest to konieczne do pełnego 
zrozumienia artykułów poświęconych współczesnej astrofizyce, które 
ostatnio ukazywały się w Uranii i które - o ile to czasopismo ma 
ambicje właściwego odzwierciedlania stanu i rozwoju współczesnej 

astrofizyki - powinny się ukazywać coraz częściej. 

Artykuł niniejszy jest przeznaczony dla osób posiadających wykształ
cenie średnie, d'o zrozumienia jego potrzebne jest posiadanie wiado
mości o polu elektromagnetycznym w zakresie programu klas 10 i 11 
szkoły średniej. Przed czytaniem niniejszego artykułu autor radzi przej
rzeć podręczniki fizyki przeznaczone dla wymienionych klas. 

2. 

Jeżeli jakaś dobrze przewodząca elektryczność ciecz porusza się 

w polu magnetycznym, to jej ruch będzie wzbudzał (indukował) pole 
elektryczne, które z kolei będzie przyczyną powstawania prądów elek
trycznych. Te indukowane prądy elektryczne przy obecności pola ma
gnetycznego będą z jednej strony powodować powstawanie sił, wpły

wających na zmianę stanu ruchu, z drugiej strony prądy te będą mo
dyfikować samo pole magnetyczne. Tak więc ruch przewodzącej cieczy 
w polu magnetycznym będzie oddziaływać na pole magnetyczne i na 
odwrót, pole magnetyczne będzie wpływać na charakter ruchu. Mamy 
więc w tym wypadku do czynienia z tzw. oddzia!ywaniem m a g n e t o'
h y dr o d y n a m i c z n y m, tj. z oddziaływaniem pomiędzy polem ma
gnetycznym i J:Olem prędkości przewodzącej cieczy. Oddziaływanie ma
gnetyczne występuje nie tylko przy ruchu cieczy w polu magnetycznym, 
ale ogólniej, przy ruchu jakiegokolwiek ośrodka ciągłego (np. gazu) 
w tymże polu, pod warunkiem, że ten O'środek ciągły jest dobrym prze
wodnikiem elektryczności. Gazy są dobrymi przewodnikami elektrycz
ności w stanie silnej jonizacji, przy ruchu takich właśnie gazów (zwa
nych plazmą) oddziaływanie magnetohydrodynamiczne występuje szcze
gólnie silnie. 
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Teoretyczny opis oqdziaływania magnetohydrodynamicznego może 

być dokonany w oparciu o zespół równań, opisujących pole elektro
magnetyczne (równania Maxweila) i zespół równań, opisujących ruch 
cieczy (równanie Naviera-Stokesa i równanie ciągłości). Nie będziemy 
tu podawać postaci tych równań (odczytanie ich wymaga znajomości 
rachunku różniczkowego), postaramy się jednak opisać sens fizyczny 
każdego z tych równań z osobna. 

Treść fizyczna, zawarta w pierwszym równaniu Maxwella jest na
stępująca: każdy prąd elektryczny oraz każda zmiana pola elektrycz
nego w czasie powoduje powstanie wirowego pola magnetycznego. Do 
tego równania dochodzi jeszcze warunek mówiący, że linie sił pola 
elektrycznego zaczynają się i kończą jedynie na ładunkach elektrycz
nych. 

Drugie równanie Maxwella mówi, że każda zmiana w czasie natę
żenia pola magnetycznego powoduje powstanie wokół linii sił wirowego 
pola elektrycznego. Dodatkowy warunek mówi, że linie sił po,la magne
tycznego są zawsze krzywymi zamkniętymi, nie mogą się nigdzie za
czynać ani kończyć, jako że "ładunki" magnetyczne nie występują. 

Do tych równań dochodzą jeszcze związki pomiędzy indukcją ma
gnetyczną i natężeniem pola magnetycznego, między indukcją elektrycz
ną i natężeniem pola elektrycznego (indukcja elektryczna równa jest 
natężeniu pola pomnożonemu przez stałą dielektryczną ośrodka) oraz 
związek pomiędzy gęstością prądu i natężeniem pola elektrycznego, 
zwany prawem Ohma. To prawo Ohma mówi, że gęstość prądu jest 
proporcjonalna do natężenia pola elektrycznego. 

Taka jest w największym skrócie treść zespołu równań, opisujących 
pole elektromagnetyczne. Pole prędkości cieczy opisują równanie Na
viera-Stokesa i równanie ciągłości. 

Równanie Naviera-Stokesa wiąże zmianę pędjU jednostki objętości 

poruszającego się ośrodka ciągłego z siłami, które tę zmianę powodują. 
Siły te to siły spowodowane zmianami ciśnienia w cieczy, siły pocho
dzące ·od lepkości cieczy i inne możliwe siły działające na ciecz, jak np. 
siły grawitacyjne itp. 

Równanie ciągłości wyraża zasadę zachowania masy cieczy w czasie 
rucnu: ilość cieczy dopływającej do jakiegoś punktu musi być w każdej 
chwili równa ilości cieczy wypływającej z tego punktu, o ile ciecz jest 
nieściśliwa; w wypadku gdy ciecz jest ściśliwa różnica masy wpływa
jącej i wypływającej z jakiegoś punktu powoduje zmianę gęstości cie
czy w tym punkcie. 

Ażeby z powyższych równań otrzymać bazę teoretyczną d'o badania 
problemów magnetohydrodynamicznych, 1 należy uwzględnić oddziały

wanie magnetohydrodynamiczne przez powiązanie ze sobą układu rów
nań pola magnetycznego z układem równań ruchu cieczy. Oddziaływa
nie pola ·.:'lagnetycznego' na ruch cieczy uwzględnimy, jeżeli do sił po-
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wodujących zmianę pędu jednostki objętości porw:zającej się cieczy, 
a występujących w równaniu Naviera-Stokesa, dodamy si!ę elektroma
gnetyczną pochodzącą od pola magnetycznego. Siła ta jest prostopadła 
zarówno do pola magnetycznego, jak i do kierunku ruchu cieczy. Ażeby 
uwzględnić oddziaływanie odwrotne: oddziaływanie ruchu ośrodka na 
pole magnetyczne, do pola elektrycznego powodującego przepływ prądu 
elektrycznego a występującego w równaniu przed~tawiającym prawo 
Ohma należy dodać pole elektryczne, indukowane na skutek ruchu 
ośrodka w polu magnetycznym. To pole elektryczne jest prostopadłe 
do kierunku ruchu i do kicrunku pola magnetycznego. 

Tak więc opisane wyżej równania stanowią układ pozwalający na 
rozwiązywanie interesujących nas problemów magnetohydrodynamicz
nych. 

3. 

Z:::stanówmy siG nad zagadnieniem warunków, które muszą być speł
nione, aby oddziaływanie magnetohydrodynamiczne występowało szcze
gólnie silnie. Warunki te muszą spełniać parametry charakteryzujące 

ciecz (przewodnictwo elektryczne, gęstość, przenikliwość magnetyczna), 
natężenie ~ola magnetycznego oraz parametry charakteryzujące pole 
prędkości: rozmiary pola rrędkości oraz wartość prędkości ruchu (z do
kładnością do rzGdu wielkości). 

Prądy indukcyjne, przeciwdziałające zmianom pola magnetycznego 
nie pozwalają na natychmiastowe przeniknięcie tego pola w głąb prze
wodnika. Dlatego też czas, w którym pole magnetyczne przenika do 
wnętrza przewodnika jest skończony. O ile teraz prędkość ruchu hydro
dynamicznego przewodzącego ośrodka ciągłego będzie większa od po
wyższej prędkości przemieszczania się pela w tym ośrodku, to pole 
magnetyczne będzie praktycznie wrnrażone w ośrodek, będzie się prze
mieszczać wraz z nim. 

Powyższy warunek oddziaływania magnetohydrodynamicznego jest 
warunkiem kinematycznym. Natomiast dynamicznym warunkiem wy
stępowania tego oddziaływania jest równość co do rzęd[u wielkości 

ciśnień: magnetycznego i dynamicznego wywieranych na cśrodek ciągły. 
Ruch cieczy może następować pod wpływem działania różnych ro

dzajów sił, działających na ciecz. Wielkość tych sił zależy od warun
ków, w jakich następuje ruch oraz od parametrów charakteryzujących 
samą ciecz. W pewnych wypadkach jedne siły są małe wobec innych, 
i przy przybliżonym rozpatrywaniu ruchu cieczy można je zaniedbać. 
Siła magnetyczna odgrywa w ruchu cieczy dużą rolę w wypad,ku, gdy 
pole magnetyczne jest silne, zaś ciecz charakteryzuje się dużym prze
wodnictwem elektrycznym i małą gęstością. Warunki te są spełnione 

w wielu obiektach astrofizycznych i na Słońcu, w atmosferach gwiazd 
magnetycznych, w materii międzygwiazdowej. 
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4. 

Ruch cieczy w polu magnetycznym powoduje zmiany w tymże polu 
magnetycznym. Jeżeli ruchy ośrodka są nieregularne, linie sił pola ma
gnetycznego są wydłużane i zaplątywane, na skutek obu tych proce
sów energia pola magnetycznego wzrasta, oczywiście na koszt energii 
kinetycznej ośrodka. Dzieje się to tak długo, aż energia magnetyczna 
zrówna się co do rzędu wielkości z energią kinetyczną. Wtedy bowiem 
zaczyna wyraźnie przejawiać się odwrotny efekt odldziaływania pola 
magnetycznego na ruch ośrodka. 

Siła mechaniczna WYWOływana prze:z pole magnetyczne jest prosto
padła do kierunku linii sił pola. Jeżeli zatem ruch zachodzi wzdłuż 
linii sił pola magnetycznego, to siła znika i pole nie ma bezpośredniego 
wpływu na stan ruchu cieczy. Inaczej jednak przedstawia się sprawa, 
gdy ciecz porusza się w kierunku prostopadłym do kierunku linii sił. 

Wtedy to siły mechaniczne, wywołane oddziaływaniem magnetohydro
qynamicznym starają się zahamować względny poprzeczny ruch ośrodka 
w stosunku do linii sił. To przeciwdziałanie ruchowi zależy od prze
wodnictwa ośrodka. W wypadku braku sił pozaelektromagnetycznych 
ruch w poprzek linii sił zanika z czasem, czas zaniku tego ruchu jest 
odwrotnie proporcjonalny do przewodnictwa ośrodka i do kwadratu 
natężenia pola magnetycznego. Dla rtęci w warunkach laboratoryjnych 
czas ten jest rzędu sekundy przy polu magnetycznym rzędu tysiąca 

gaus sów. 
Jeżeli pozaelektromagnetyczne siły istnieją i podtrzymują ruch pro

stopadły do linii sił, wtedy linie te poruszają się za ośrodkiem, zaś lep
kość magnetyczna stara się zmniejszyć względny ruch ośrodka w sto
sunku do linii sił. Ten względny ruch ośrodka w stosunku do linii sił 

będzie znaczny wtedy, gdy czas zaniku ruchu względem linii sił będzie 

mały w porównaniu z czasem, w którym prędkość ruchu ulega znacznej 
zmianie na skutek działania sił zewnętrznych . 

W granicznym WYpadku, gdy przewodnictwo ośrodka można uwazac 
za nieskończenie wielkie (doskonały przewodnik), mamy praktycznie 
"wmrożenie" linii sił pola magnetycznego w ośrodek. W tym to bowiem 
wypadku poprzeczny ruch względem linii sił jest niemożliwy, linie sił 

pola muszą poruszać się wraz z ośrodkiem. Podłużne i poprzeczne na
pięcia linii sił będą przeciwdziałać ruchowi tych linii, przeciwdziałanie 
to będzie silne, gdy energia magnetyczna będzie znaczna w porówna
niu z energią kinetyczną ośrodka. W przeciwnym wypad)ku pole nie 
będzie istotnie wpływać na ruch natomiast ruch cieczy będzie pociągał 
za sobą linie sił pola. Przy ekwipartycji 1) obu tych rodzajów energii 
ustala się pewien stan równowagi pomiędzy polem magnetycznym i po
lem prędkości ruchu ośrodka. 

1) ekwipartycja - równy podział 



URANIA 267 

5. 

Zajmiemy się teraz przez chwilę bardzo ważnym z punktu widzenia 
zastosowań astrofizycznych zjawiskiem magndohydrodyn.3.micznym, 
mianowicie zjawiskiem rozchodzenia się w ośrodku fali magnetohydro
dynamicznej. Weżmy podl uwagę cylindryczny element ośrodka ciągłego 
równoległy do osi y na rysunku l. Rozważmy przekrój ABCD t ego 
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elementu przez zx. Niech rozpatryv; any element ośrodka porusza się 

w kierunku osi y z prędkością v. Niech jednorodne pole m agnetyczne H 
będzie skierowane równolegle do osi z. W poruszającym się w ten 
sposób przewodniku będzie indukowane pole elektryczne o kierunku 
równoległym do osi x, które wywoła powstanie prądów elektryczn ych 
o kierunkach zaznaczonych na rys. l strzałkami. Wobec tego na ten 
element ABCD zacznie działać pole magnetyczne H siłą o kierunlm 
zgodnym z osią y, której zwrot wewnątrz prostokąta ABCD b .dzic 
przeciwny do zwrotu prędkości, zaś zewnątrz przekroju ABCD zgodny. 
Dzieje się to dlatego, że jak na to wskazywaliśmy na początku artykułu, 
siła ta musi być prostopadła i do kierunku prądu i do kierunku pola 
magnetycznego. W rezultacie element ośrodka ciąglego w przekroju 
ABCD będzie hamowany w swoim ruchu. Natomiast warstwy leżące 

wyżej i niżej elementu ABCD będą wprawiane w ruch na skutek obec
ności sił elektrodynamicznych w kierunku prędkości początkowej ele
mentu ABCD. W ten sposób ruch elementu ABCD b~dzie przekazywany 
warstwom sąsiednim, te zaś z kolei za pomocą takiego samego mecha
nizmu będą przekazywać ruch warstwom następnym itp. W ten sposób 
powstaje poprzeczna fala, rozchodząca się w kierunku linii sił pola 
magnetycznego, a więc w naszym wypadku w kierunku osi z. Fala ta 
nosi nazwę fali magnetohydrodynamicznej. Fala magnetohydrodyna
miczna opisanego typu rozchodzi się w ośrodku o nieskończenie \\ iel-
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kim przewodnictwie elektrycznym z prędkością proporcjonalną do na
tężenia pola magnetycznego i odwrotnie proporcjonalną do pierwiastka 
z gęstości ośrodka. 

Rys. 3 
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Rys. 4 

W cieczy nicściśliwej przy nieobecności pola magnetycznego możliwe 
jest przenoszenie energii lokalnych zaburzeń jed~nie wraz z cieczą, tzn. 
z prędkością ruchu cieczy. Równania ruchu cieczy nieściśliwej nie mają 
bowiem rozwiązań falowych. W wypadku obecności pola magnetycznego 
istnienie rozwiązań periodycznych w czasie i przestrzeni pozwala na 
rozprzestrzenianie się lokalnych zaburzeń w cieczy (zarówno ściśliwej 

jak i nieściśliwej) w postaci fal magnetohydrodynamicznych opisanych 
wyżej, z prędkością większą od prędkości cieczy. 

Omówiony wyżej magnetohydrodynamiczny ruch falowy charakte
ryzuje się sinusoidalnymi przebiegami zmian prędkości cieczy v, indu
kowanego pola magnetycznego, h, gęstości prądu j i ciśnienia p. Prze
biegi te pokazane są na rysunkach 2, 3 i 4. 

Istnienie fal magnetohydrod(Ynamicznych łatwo jest pokazać na mo
delu pola magnetycznego w postaci sprężystych linii sił, jeżeli speł

niony jest warunek wrnrażenia linii sił w materię. Jeżeli bowiem odchy
limy sprężystą linię sił w jakimś miejscu od położenia równowagi, to 
na skutek napięcia linii nastąpią periodyczne oscylacje linii wraz 
z \\'!mrożoną w nią materią dokoła położenia równowagi, oscylacje te 
będą się propagować wzdłuż sił i przenosić na skutek ciśnienia bocz
nego na sąsiednie linie. 

KRONIKA 

Wybuchy gwiazd Su.pernowych i ewolucja życia na Ziemi 

Zwykle uważa się, że spośród ciał niebieskich jedynie Słońce (i bxć 
może Księżyc) wywiera wyraźny wpływ na życie na Ziemi. Planety, nie 
mówiąc już o gwiazdach, są zbyt odległe, aby wpływ ich mógł bY.ć 
dostrzegalny 1). Tymczasem pogląd ten podważają astronomowie ra-

1
) Tak właśnie pisałem w artykule "Slońce a Ziemia", Urania, 

nr 7 i 8, 1957 r. 
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dzieccy W. I. Kra s o w s k i i I. S. Szkło w ski 2), którzy starają się 
udowodnić, że wpływ, w pewnych wypadkach nawet decydujący, na 
rozwój życia na Ziemi mogą wywierać wybuchy gwiazd Supernowych. 

Jak wiadomo, przy wybuchu Supernowej wyrzucone zostają olbrzy
mie ilości cząstek (protonów, elekronów itd.) rozpędzonych prawie do· 
prędkości światła (tzw. cząstek relatywistycznych). Relatywistyczne 
elektrony poruszając się w polach magnetycznych w okolicach Super
nowej wysyłają promieniowanie radiowe, wskazując w wiele jeszcze 
lat po wybuchu miejsce, w którym nastąpił kataklizm. Ocenia się na 
przykład, że w okolicach mgławicy Krab 3) - pozostałości po wybuchu 
Supernowej w 1054 r. gęstość relatywistycznyeh cząstek jest około 
20 razy większa od obecnej gęstości pierwot.:Jego promieniowania ko
smicznego w okolicach Ziemi (Promieniowanie kosmiczne to właśnie 
strumienie relatywistycznych cząstek). W innych wypadkach oceny daią 
gęstość jeszcze większą. 

Inaczej mówiąc, gdyby wybuch Supernowej nastąpił dostatecznie 
blisko, to znaleźlibyśmy się nagle w obszarze wielokrotnie intensyw
niejszego promieniowania kosmicznego. 

Czy takie wypadki są prawdopodobne i czy mogły się kiedykolwiek 
wydarzyć w historii Ziemi? Oto co dają obliczenia Krasowskiego 
i Szkłowskiego. W ciągu ostatniego tysiąclecia obserwowano w naszęj 
Galaktyce pięć wybuchów Supernowych (w latach 1006, 1054, 1572, 
1604 i 1843). Wszystkie one były bardzo jasne i wydarzyły się w odle
głości mniejszej niż 2,5 kiloparseków (l kiloparsek = 1000 parseków = 
1000•3.26 lat świetlnych). Na tej podstawie autorzy obliczają, że mniej 
więcej raz na 200 milionów lat (czyli raz podczas obiegu środka Galak
tyki) przez Słońce z planetami może się zdarzyć wybuch Supernowej 
w odległości mniejszej niż 8 parseków (26 lat świetlnych). W okresie, 
gdy istnieje na Ziemi życie, mogło się więc zdarzyć już około 10 takich 
wybuchów. Bardzo prawdopodobne, że wówczas w ciągu nawet kilku 
tysięcy lat gęstość pierwotnego promieniowania kosmicznego dociera
jącego do Ziemi, przewyższała średnią wartość kilkadziesiąt czy na
wet - przez krótsze okresy - kilkaset razy. 

Dotychczas badacze rozwoju życia na Ziemi uwzględniali jedynie 
ewolucję uwarunkowaną doborem naturalnym, nikt natomiast nie brał 
pod uwagę ewentualnego wpływu zwiększonego poziomu promienio
wania. A wiadomo przecież, że działanie intensywnego promieniowania 
może znacznie przyspieszać mutacje - te nagłe dziedziczne zmiany 
jakichś cech organizmu będące "cegiełkami" ewolucji. Zwiększenie cz_~
stości mutacji nawet dwukrotne może u niektórych gatunków wywo
ływać poważne zmiany. Wprawdzie dla gatunków z krótkim cyklem 
rozmnażania dla dwukrotnego zwiększenia częstości mutacji potrzeba 
w niektórych wypadkach aż stukrotnego czy tysiąckrotnego zwiększe
nia poziomu promieniowania, ale u gatunków długożyjących dwukro
tne przyspieszenie mutacji następuje już przy wzroście promieniowo
nia 8 do 10 razy. Wynika stąd, że długotrwałe (kilka tysięcy lat) dzia
łanie promieniowania kosmicznego o dużym natężeniu mogło przynosić 
katastrofalne skutki dla wielu stosunkowo długożyjących i wyspecjali
zowanych gatunków. Czy w historii życia na Ziemi można znaleźć 
jakieś fakty niewytłumaczonego znikania całych gatunków, fakty, 
które można by wytłumaczyć na podstawie hipotezy Krasowskiego 

2) Doklady Akademii Nauk ZSRR, tom 116, nr 2. 
3) Patrz artykuł S. G :rzędzie l ski e g o, Uran:a, nr 7, 1959 r . 
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i Szkłowskiego . Owszem, tak, odpowiadają autorzy wskazują, że b_xć 
może wybuch Supernowej w pobliżu Słońca był przyczyną zagadko
wego wymarcia gadów w końcu okresu kredowego ery mezozoicznej. 
Jest to rzeczywiście fakt dziwny i dotąd właściwie niewyjaśniony. 
Posłuchajmy co na ten temat pisze znawca historii Ziemi 4): 

" .. Zresztą koniec systemu kredowego jest okresem wymierania 
innych jeszcze grup świata zwierzęcego. Na lądz!e w tym czasie wy
mierają ostatnie gady mezozoiczne - dinozaury i uskrzydlone ptero
zaury, w morzu prócz amonitów wymierają również belemnity, wy
tworzywszy w kredzie szczególne łopatowato rozszerzone formy, oraz 
wszystkie gady morskie - ichtiozaury, plezjozaury i olb1·zymie mazo
zaury. To jednoczesne wymieranie wielkich szczepów zwierzęcych zu
pełnie z sobą nie spokrewnionych, żyjących w zupelnie różnych wa
runkach, j1k choćby gady lqd0we i morskie, jest dotychczas jedną 
z wielkich zagadek dziejów Ziemi. Na razie nie można dostrzec żadnej 
ogólnej przyczyny z dziedziny geografii fizycznej; nie ma w końcu 
kredy żadnej gwaltownej zmiany klimatu czy składu atmosfery; świad
czy o tym dobitnie równomierny, niczym n ie zakłócony rozwój świata 
roś! innego ... " 

Dla niektórych roślin wpływ wzmożonego promieniowania kosmicz
nego może być dodatni, prowadzący nie do wymarcia lecz do szyb
szego -rozwoju. Być może, wnioskują dalej Krasowski i Szkłowski, 
bujny rozwój roślin w okresie węglowym był również związany z wy_
buchem Supernowej . A kto wie, czy wzrost poziomu promieniowania 
kosmicznego nie mógł wpływać na tworzenie z prostych związków bar
dzi,ej złożonych substancji, z których kiedyś powstały pierwsze żywe 
organizmy. A. Wróblewski 

Częstość występowania Supernowych 

Interesującego zestawienia częstości występowania Supernowych 
w galaktykach różnych typów dokonał ostatnio S. van den B er g h. 
Dzielił on przy tym Supernowe na dwa tradycyjne typy: I i II, różniące 
się kształtem krzywej blasku i charakterystykami spektralnymi. Jak 
widać z załączonej tabelki, Supernowe typu I występują zarówno w ga
laktykach spiralnych, jak i eliptycznych. W galaktykach spiralnych 
obserwuje się gwiazdy tego typu jedynie w jądrach. Supernowe typu I 

O serwowana ilość 
Typ galaktyki Supernowych 

-----
typu I l typu II 

E 5 o 
so+sBa 3 o 

SB b 4 3 
SB c 5 }() 

I1 r 2 o 

są więc gwiazdami zbliżonymi do pcpulacji II. Supernowe typu II w y 
stGpują natomiast wyłącznie w galaktykach spiralnych z poprzeczką 
w ramionach spiralnych układów. Są to zatem obiekty populacji I. 

(wg Ann. d' Astrophys. 22, 123, 1959) J. Smak 

4
) Ja n L e wińsk i, Historia Ziemi, Warszawa, 1956 r., s tr . 208. 
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FF Aquilae 

Wymieniona w tytule gwiazda jest cefeidą o okresie 4947 i nie wy_
różniałaby się w tłumie podobnych do niej obiektów, gdyby nde p_Q
wolne zmiany jej średniej prędkości radialnej 1). H e l m u t A. A b t 
z obserwatoriów Yerkesa i Me Donalda, który zbadał ostatnio dukladnie 
obszerny materiał spektroskopowy zebrany dla tej gwiazdy na prze
strzeni ok. 30 lat, doszedł do wniosku, że zmienność średniej prędko.
ści radialnej ma charakter okresowy i że cefeida ta jest członkiem 
układu podwójnego. Drugi składnik pozostaje niedostępny dla bezpo
średnich obserwacji, jak również nie daje dostrzegalnych śladów 
w widmie układu. Okres obiegu wynosi ok. 1435 dni. 

Abt zwraca uwagę na fakt, że cefeidy wchodzące w skład układów 
podwójnych należą do rzadkości. Znamy dotąd zaledwie pięć: aUMi 
(Polarna), S Sge, BM Cas (układ zaćmieniowy) i CE Cas (układ dwu 
('efeid), oraz FF Aql. Jest to o tyle zagadkowe, że według uzasadnio
nych przypuszczeń cefeidy są "byłymi" gwiazdami typów O i B, wśród 
których układy podwójne są bardzo częste. PrzyC7yną takiego stanu 
rzeczy jest prawdopodobnie fakt, że ewolucja gwiazd wchodzących 
w skład ciasnych układów podwójnych przebiega nieco inaczej niż 
w wypadku gwiazd pojedynczych, do których odnoszą się opracowane 
dotychczas teorie ewolucji. 

(Wg Thz Astrophysical Journal 130, 769, 1959) J. Smak 

Wyftawa UNESCO - "Ziemia w Kosmosie" 

Obecnie gości w Polsce Międzynarodowa Geofizyczna Wystawa 
UNESCO pt. "Ziemia w Kosmosie". Od 21 maja do 31 lipca 1960 r. wy
stawa czynna była w Śląskim Planetarium w Chorzowie, następne 
miejsca ekspozycji, to Wrocław i Warszawa. Zorganizowana z okazji 
Międzynarodowego Roku Geofizycznego Wystawa odwiedziła już Fran
cję, Anglię, Belgię i Czechosłowację - ciesząc się wszędzie dużym za
in teresowaniem zwiedzających. 

Wystawa - jak zaznaczono na wstępie - dotyczy prac prowadzo
nych podczas Międzynarodowego Roku Geofizycznego - toteż tema
tycznie jest ogromnie bogata. Zwiedzając ją, odnosi się wrażenie, że 
organizatorzy dobrze wywiązali się z trudnego zadania przedstawienia 
wiadomcści o Ziemi, warunkach fizycznych panujących na jej po
wierzchni i czynnikach, które kształtują te warunki. 

Całość zagadnienia podzielono na następujące działy: 
l. Aktywność Słońca. 
2. Ziemia jako magnes. 
3. Ziemia i promieniowanie słoneczne: górne warstwy atmosfery, prze

noszenie fal elektromagnetycznych. 
4. Ziemia i promieniowanie Słońca: dolne warstwy atmosfery i meteo-

rologia. 
5. Ziemia i pozaziemskie promieniowanie korpuskularne, zorze polarne. 
6. Ziemia i pozaziemskie promieniowanie: promienie kosmiczne. 
7. Międzynarodowy Rok Geofizyczny. 
8. Folska w Międzynarodowym Roku Geofizycznym. 

1) P[·ędkości radialne cefeid zmieniają się oluesowo wskutek zj_a
wiska pulsacji; tutaj mowa o średniej prędkości, poprawionej już na 
efekt pulsacji. 
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Ten ostatni rozdział dołączony w Polsce, a wykonany przez Komitet 
Międzynarodowej Współpracy Geofizycznej PAN obrazuje prace pro
wadzone przez polskich naukowców w okresie Międzynarodowego Roku 
Geofizycznego. W szczególności dość dużo miejsca przeznaczono na za
poznanie widzów z polskimi wyprawami naukowymi do Wietnamu, na 
Spitzbergen i na Antarktydę. 

Na uwagę zasługuje również fakt, że oprócz bogatych w treść -
estetycznie wykonanych plansz - na wystawie widzimy wiele przy
rządów, przy pomocy których przeprowadza się ciekawe pokazy i do
świadczenia. I tak np. widzimy tu spektroskopy, model radioteleskopu, 
modele radiowych anten, model interferometru, rozmaite przyrządy do 
pomiaru składowych ziemskiego pola magnetycznego, różne typy rakiet 
i sputników (między innymi oryginalna francuska rakieta meteorolo
giczna Veronique), różne przyrządy meteorologiczne, komorę Wilsona, 
teleskop z liczników Geigera-Mtillera i inne. 

Wystawa bardzo ciekawa. Warto obejrzeć! 
M. Pa'ńków 

OBSERWACJE 

Obserwacje zmian jasności komety Burnhama (1959k) 
Jasna kometa Burnhama była bardzo wdzięcznym obiektem dla ba

dań fotometrycznych. Odkryta w końcu grudnia ub. r. w momencie, 
gdy zbliżała się dopiero do Słońca, mogła być obserwowana przez pi~ć 
miesięcy w bardzo różnych położeniach względem Ziemi i Słońca. Po 
przejściu przez perlheliurn kometa mijała Ziemię w stosunkowo nie
wielkiej odległości trzydziestu milionów kilometrów i była przez kilka
naście dni jasnym obiektem dostępnym do obserwacji przez lornetki. 

Obserwatorzy Sekcji Gwiazd Zmiennych PTMA skorzystali z nada
rzającej się okazji i śledzili systematycznie kometę wyznaczając jej 
jasność metodą Argelandera, przez porównanie obrazu komety z poza
ogniskowymi obrazami gwiazd 1). 

Zebrano ogółem bardzo obfity materiał obserwacyjny. J. Er d m a n 
(Warszawa) wykonał 11 obserwacji, W. Jodłowski (Warszawa) - 5 
obserwacji, S. R u c i ń s k i (Częstochowa) - 4 obserwacje, W. S a m
b o r s ki (Częstochowa) - 3 obserwacje, L. W o h l f e i l (Gdańsk
Oliwa) - 10 obserwacji i A. Wrób l e w ski (Warszawa) - 22 obs~r
wacje. Z osób nie będących członkami Sekcji J. W i e c z orek (Często
chowa) nadesłał 3 obserwacje a J. W i n i ar ski (Krosno) 2 obserwacje. 
Ogółem 60 obserwacji. Należy tu dodać, że pod słowem "obserwacia" 
kryje się średnia wartość jasności komety w danej nocy, obliczona 
z przeważnie kilku oddzielnych porównań jasności komety z różnymi 
gwiaidami porównanin. 

Polskie obserwacje obejmowały okres od nocy z 21 na 22 IV (pierw
sza obserwacja L. Wohlfeila) do 21 V, kiedy to kometa nie była już 
dostrzegalna (A. Wróblewski) przez 25 cm reflektor, skąd można było 

1 ) Patrz Umnia, 1956 r., nr 4, str. 114. 

Rys. l. Zależność zredukowanej jasności komety Burnhama (1959k) 
od odległości heliocentrycznej. Podane są średnie wartości jasności' 
z obserwacji danej nocy. Ogółem wykorzystano 108 obserwacji pol
skich i zagranicznych. Wartości 1':1 i r dla komety Burnhama zostały 
zaczerpnięte z Cyrkularzy nr 1709 i 1718 MUA (obliczenia Marsden a). 
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wnos1c, że jej jasność była mnieJsza od około 12m. Poprzednio ostatni 
raz obserwowano kometę 17 V, gdy miała jasność 11m (A. Wróblewski, 
25 cm reflektor). 

Opracowanie obserwacji polegało przede wszystkim na obliczeniu 
systematycznych różnic w ocenach poszczególnych obserwatorów i zre
dukowaniu wszystkich obserwacji do jednego systemu fotometrycznego . 
Jest to sprawa bardzo istotna, albowiem ze względu na specyficzną 
trudność obserwacji, jasność komety oceniana przez różnych obserwa
torów może się różnić nawet o wielkość gwiazdową lub więcej. Jako 
podstawę do redukcji przyjąłem swoje obserwacje (najdłuższa seria). 
Różnice systematyczne nie przekraczały w polskich obserwacjach O'P5. 

W celu dokładniejszego zbadania przebiegu zmian jasności komety 
Burnhama wykorzystałem również wszystkie obserwacje jasności opu
blikowane dotychczas w Cyrkularzach Centrali Te1egramów M. U. A. 
w Kopenhadze. Ogółem wykorzystałem 41 obserwacji wykonanych przez: 
Ar c h er a, B ar b er a, Rob i n s o n a, S w i n d i n a i W a t er
f i e l d a (Angl.ia), E l i a s a (Grecja), W s z e c h ś w i a t ski e g o (ZSRR), 
A n t a l a (Czechosłowacja), Ar e n d a (Belgia), G i c l a s a i M c C l u re 
(USA) oraz Jon e s a i T h o m s e n a (Nowa Zelandia). Wykorzystałem 
też 7 obserwacji E. R o e m er (USA) podanych w Sky and Telescope. 
Obserwacje te również poprawiono ze względu na systematyczne róż
nice. 

Fezorna jasność komety zależy od dwóch wielkości: odległości ko
mety od Ziemi i odległości jej od Słońca. Tylko zależność od odległości 
heliocentrycznej rzuca pewne światło na procesy fizyczne w komecie, 
natomiast zależność od odległości od Ziemi wyraża po prostu fakt, że 
jasność źródła światła maleje odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu 
v::lległości. Pierwszym krokiem opracowania obserwacji jest więc zre
dukowanie wszystkich obserwacji do j-ednakowej odległości od Ziemi 
(l jednostka astronomiczna). Oblicza się więc wartości m' ze wzoru: 

m'= m-5log/::,. 
gdzie m - jasność obserwowana, /::,. - odległość komety od Ziemi 
w chwili obserwacji (czynnik 5 log /::,. wynika z przeliczenia na wiel
kości gwiazdowe). 

Zależność zredukowanej jasności komety m' od odległości heliocen
trycznej T (w jednostkach astronomicznych) wyraża się wzorem: 

m'= H 0 + 2,5 n log 1' 

gdzie H 0 jest tzw. absolutną jasnością komety (/::,. = l, T= 1). Wartość n 
waha się dla różnych komet w dość szerokich granicach, ale dla danej 
komety .pozostaje praktycznie stała w całym obserwowanym zakresie 
rdległości heliocentrycznych, tzn. zależność m' od log r jest linią prost;ą . 
. są jednak pewne dane o ·charakterze statystycznym wskazujące na to, 
że n bywa różne dla komet obserwowanych w różnych średnich odle
głościach od Słońca. 

Kometa Burnhama, obserwowana w szerokim zakresie odległości 
heliocentrycznych (-0,3 <log T < 0,2), stanowiła ciekawy obiekt dla 
:sprawdzenia stałości n. Wszystkie wykorzystane obserwacje komety po 
zredukowaniu (m') zostały wykreślone w funkcji log r. Na rys. l na
niesione są średnie jasności z obserwacji danej nocy. Widać wyraźnie, 
że n zmienia się wraz z odległością heliocentryczną. 

Dla T< 1,05 (log T< 0,02), n wynosi 2,1; H 11 =· 8,4 i przebieg zmian 
jasności komety może być dobrze wyrażony wzorem: 

m' = 8,4 + 5,2 log 1· 
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Przy r = 1,08 nastąpiło nagłe zwiększenie się jasnosc1 komety (nm 
około 0,5) po czym jasność komety zaczęła maleć bardzo gwałtownie 
(n = 14,4). Dla r > 1) przebieg zmian jasności komety można dobrze 
przedstawić wzorem: 

m' = 6,5 + 36 log r 
Wszystkie podane wartości parametrów fotometrycznych komety są 

przybliżone. Dokładniejsza analiza będzie wykonana po zebraniu jesz
cze bogatszego materiału obserwacji z całego świata. W każdym razie 
kometa Burnhama zmieniała jasność w sposób niecodzienny, nie znaj
dujący odpowiednika wśród dotychczas obserwowanych komet. 

Warto dodać, że obserwacje członków Sekcji Gwiazd Zmiennych 
PTMA zostały przesłane do Kopenhagi i ogłoszone w Cyrkularzu 
nr 1732 Centrali Telegramów Międzynarodowej Unii Astronomicznej. 

Andrzej Wróblewski 

GWIAZDY NASZEGO NIEBA 

VV Cephci - ciekawy układ zaćmieniowy 

Gwiazda VV Cefeusza jest niewątpliwie fednym z najbardziej osob
liwych obiektów naszego nieba. Niektóre osobliwości zaczęły się wy_
jaśniać ju7; w roku 1936, ale jeszcze wcześniej gwiazda ta przyciągała 
uwagę astronomów dzięki swemu niezwykłemu widmu. 

Wiadomo, że tzw. typ widmowy gwiazdy jest ściśle związany z jej 
temperaturą. a więc jest ważnym wskaźnikiem charakteryzującYI!l stan 
fizyczny gwiazdy. W wypadku VV Cephei okazało się, że gwiazda ta 
ma widmo typowe dla gwiazd stosunkowo zimnych typu widmowego M, 
j ednak z dodatkiem jasnych linii, które są charakterystyczne dla gwiazd 
gorących typu B. 

W 1936 roku D. B. Me L a u g h l i n zauważył nieoczekiwanie znik-:1-
nie jasnych emisyjnych linii, co w konsekwencji doprowadziło go d o 
przypuszc:z,enia, iż obserwowana gwiazda jest układem podwójnym, zło
żonym z gwiazdy gorącej typu B i gwiazdy zimnej typu widmowego M . 
Przypuszczenie to zostało potwierdzone przez S. G a p o s c h k i n a za 
pomocą fotografii, albowiem w tym samym czasie osobliwa gwiazda 
była słabsza niż normalnie o ponad pół wielkości gwiazdowej. Znikanie 
jasnych linii w widmie (patrz ilustracja na okładce) oraz spadek blasku 
były spowodowane zakrywaniem składnika B przez gwiazdę M. 

Obserwacje z 1936 i 1937 roku wskazywały niewątpliwie, że VV Cep 
jest nieznaną gwiazdą zaćmieniową. Czas całkowitego zaćmienia trwał 
15 miesięcy. Drugie z kolei, śledzone zaćmienie nastąpiło niedawno, bo 
w 1956 roku (patrz notatka w Uranii, 1958, nr 5, str. 149). Zmiany 
blasku podczas t ~:go zaćmienia podaje rysunek l. Wykr~s sparzą-
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dwny jest na podstawie pomiarów 
fotoelektrycznych w świetle niebie
skim, wykonanych przez G. L ar s
s o n - L e a n d e r a w latach 1956-
1958. Między drugim i trzecim kon
taktem składnik B jest przesłonięty. 
Widoczne wahania blasku w tym 
czasie pochodzą od czerwonego skła~ 
dnika M. Tuż przed momentem trze
ciego kontaktu L. W. F re dr i ck 
zaobserwował dwie raptowne zmia
ny blasku, uwidocznione na rysun
ku 2. Amplituda tych "wybuchów" 
jest wyraźnie zależna od długości 
fali światła - w świetle żółtv.m 
i zielonym zmian tych nie można 
dostrzec, natomiast w świetle nię-
biskim i ultrafioletowym "wybuch~" 
są bardzo wyraźne. Niepodobna, by 
spokojne zmiar.y składnika M, które 
mają większy zakres w żółtłym świe
tle niż w pozostałych długościach 
fali światła, dawały "wybuch..v:" 
wyższe w ultrafiolecie i prawie nię
dostrzegalne w świetle żółtym. "Wy_-
buchy" te nie mogą też pochodzić od 
składników B, który w tym czasie 
był jeszcze całkowicie przesłonięty. 
Wytłumaczenie "wybuchów", które 
nastąpiły odpowiednio 29 paździer
nika i 23 listopada 1957 roku, n_a
strqcza więc trochę kłopotów; do in
nych osobliwości układu VV Cephei 
doszła jeszcze jedna. Na rys. 2 wi-
dać też jak głębokość zaćmienia ro
śnie ze skracaniem się fali światła. 

Oprócz pomiarów blasku dokonywano również obserwacji as'ro
nomicznych przy użyciu długoogniskowych teleskopów. Na przykłąd 
okolice gwiazdy VV Cephei fotografowano na przestrzeni ostatnich dwu
dziestu lat 24-calowym refraktorem Sproul Observatory. W rezultacie 
.zgrc.nadzono około 1200 płyt fotograficznych, na kt(•rych zarejestrowane 
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są pozycje czerwonego składnika na niebie. Rysunek 3 przedstawia ruch 
tego składnika w rektascensji i deklinacji (jeden milimetr na wykresie 
oznacza 19 sekund łuku). 

Wyniki uzyskane podczas zaćmienia w latach 1956-1958 pozwalają 
sądzić, że czerwony składnik nie jest nadolbrzymem, jak dotychczas 
szacowano, gdyż jego promień jest tylko 10 razy większy od promienia 
gwiazdy B. Paralaksa VV C~hei wynosi 0.007", co daje odległość 
470 lat świetlnych. 

W latach 1954-1959 VV Cephel była także obserwowana przez człon
ków Sekcji Gwiazd Zmienny•h PTMA. Ogółem wykonano około 1000 
wizualnych ocen zmian blasku tej gwiazdy. Ale ponieważ oko jest 
mniej czułe na światło niebieskie, więc należy się spodziewać ,iż z,a
ćmienie będzie w tym przypadku bardzo płytkie. Obserwacje te są obec
nie w opracowaniu. 

(Wg Sky and Teiescope, XIII, nr 3, 1959 r.) Andr:zej Biskupski 

PRZEWODNIK PO KSIĘZYCU 
Alfons, Alpetragius, Arzachel 

Bezpośrednio na południe od Ptolemeusza napotykamy na duży kra
ter Alfons (nazwany tak dla uczczenia A l f o n s a X Mą d re g o, króla 
Kastylii z XIII w., wielkiego protektora astronomii; z jego inicjatywy 
zespół astronomów opracował słynne Tablice Alfonsa). Krater ten nie 
jest kolisty, odległość między wałami, zależnie od kierunku, wynosi 
od 126 do 117 km (wg F a u t h a). Wał bogato urzeźbiony wznosi się 
w części północnej do 2100 metrów a na południu jest nieco niższy. 
W środku krateru znajduje się spora górka centralna (1100 m wyso
kości). Na dnie Alfonsa zanotowano już ponad 50 drobnych kraterków. 
Bardzo ciekawa jest długa (60 km) rozpadlina w południowo-zachodniej 
części. 

Na dnie Alfonsa wielokrotnie różni obserwatorzy notowali ciemne 
plamy zmieniające się w zależności od oświetlenia przez Słońce. Nie
którzy nawet uważali je za roślinność księżycową. Trzy z tych plam 
można łatwo zauważyć w pobliżu zachodniej części wału (fotografia 
w poprzednim numerze "Uranii"). Najwięcej "sławy" zyskał jednak 
krater Alfons w listopadzie 1958 r., kiedy to N. K o z y re w zaobser
wował wydzielanie się obłoku f[azów w okolicy górki centralnej. Mo
żliwe, że słaba działalność wulkaniczna występuje w tej okolicy dość 
często 1). 

Nieco dalej na południe, za obszernym masywem górskim leży krater 
Arzachel (98 km średnicy). Potężne jego wały wznoszą się do wysokości 
4100 m (w części zachodniej). Górka centralna ma wysokość 1500 metrów 
i na szczycie dwa maleńkie kraterki. Na zachód od górki leży głęboki 
krater o średnicy 7 km. Całe dno Arzachela leży około 1000 metrów 
poniżej poziomu zewnętrznych okolic krateru. 

Pomiędzy Alfonsem i Arzachelem leży krater Alpetragius (Ar z a
c h e l i A l p e tra g i u s to astronomowie arabscy z XI i XII w.). Te !'l 
niewielki (39 km średnicy - wg Fautha), ale kształtny krater z potężną 
górką centralną jest również obiektem bardzo interesującym. w listo
padzie 1958 r. R. J. S t e i n zaobserwował tu właśnie zagadkowe roz-
jaśnienie cienia zakrywającego wnętrze krateru 2). A. Wróblewski 

1
) Patrz Umnia, 1959 r .. nr l, str 27, nr 6, str. 215 oraz 1960 r., nr 5, 

str. 145. 
") l'atrz Urania, 1960 r., nr 6, str. 224. 
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OBSERWATORIA ASTRONOMICZNE NA ŚWIECIE 

Afryka 

Na map:e czarnego lądu zwraca uwagę wyraźne skupienie większo
ści obserwatoriów na obszarze Unii Południowo-Afrykańskiej. Na pół
nocy zwrócić warto uwagę na Obserwatorium w Heluanie, które w naj
bliższym czasie stanie się posiadaczem reflektora o średnicy 190 cm~ 
obecnie pracuje tam reflektor o średnicy 76 cm. Niemal w centrum 
J\fryki położone jest prywatne obserwatorium w Stanleyville IKongo). 
Tylko dwa obserwatoria na terenie Afryki posiadają "duże" teleskony. 
Iiadclife Observatory w Pretorii dysponuje reflektorem o średnicy 
188 cm; w pobliżu Pretorii mieści się również stacja Obserwatorium 
Lejdejskiego. Drugi "duży" instrument to 81 cm kamera typu Bake.:t:;
Schmidt w Stacji Obeserwatorium Harvardzkiego w Bloemfontein; sam 
teleskop jest zresztą wspólną własnością Uniwersytetu Harvardzki;?go 
i dwu obserwatoriów irlandzkich, Armagh i Dunsink. 
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Na Przylądku Dobrej Nadziei m1esc1 się boga.te tradycjami Obser
watorium Królewskie; obecnym jego dyrektorem (tytuł jego brzmi: 
Astronom Królewski na Przylądku Dobrej Nadziei) jest wybitny foto
metrysta, prof. R. H. Stoy. 

Krzyżykiem oznaczona została miejscowość Windhuk, gdzie przed 
drugą wojną światową miało stację Obserwatorium Wrocławskie. Po
wrót Wrocławia do Folski nie był jednakże równoznaczny z przejęciem 
zagranicznych agend Uniwersytetu Wrocław~kiego przez władze polskie 
i losy Stacji w Windhuk są prawie zupełnie nieznane. 

J. Smak 

PRZEGLĄD NOWOSCI WYDAWNICZYCH 

M ar i a Kar p o w i c z i Konrad Rud n i ck i- .. Zadania z astro
nomii ogólnej" - stron 171, cena 12 zł. 

Zbiór obejmuje 491 zadań z rozwiązaniami. Z uwagi na dobór zadań 
o różnym stopniu trudności, omawiana pozycja wydawnicza zapełnia 
częściowo lukę w polskiej literaturze z zakresu astronomii kwalifikujac 
siG jako pomoc w nauce astronomii dla studentów różnych typów szkół 
wyższych, oraz dla nauczycieli astronomii, których przede wszystkim 
należy zachęcić do nabycia tej książki. 

M. Pańków 

TO i OWO 
.,Uszy" i .. cezy" świata 

W marcowym numerze miesięcznika Discovery ukazało się ciekawe 
i es ta wienie największych radioteleskopów świata, już pracujacych lub 
budowanych. Przytaczamy niektóre ciekawsze dane. 

l średnica l Miejsce 

305 m Porto-Ric::. 
(Stacja Uniwersytetu 

Cornell) 

183 m Sugar Grove, zach. 
Wirginia, USA, 

Obserwatorium Morskie 

76 m Jodren Bank (Anglia) 
(Stacja Uniwersytetu 

Mach ester) 

64 m i?arkes, w pobliżu Sydney, 
Australia 

44 m fiillhead, Fraserburgh USA, 
(Instytut Badawczy 

Stan ford) 

3 7 m 1\dlersdorf, Berlin Wschod
ni, NRD, 

(Instytut im. Hertza) 

22 m przedmieście Moskwy, 
ZSRR, Instytut Fizyki 

im. Lebiediewa 

Rok 
rozpocz(c· a 

prOC) 

1961? 

1962? 

1957 

1961? 

1959 

1951! 

1959 

Uwagi 

Radioteleskop niesterowany, 
~gniskowa 183 m, koszt oko
to 300000 dolarów; ma by 
używany do badań planet 

Radioteleskop sterowany. 
~gniskowa 73 m, szczegóły 
podane w Uranii, nr 3, 196 J 

N'ajwiE;ksze obecnie działa
Jące "ucho" świata. Koszt 
około 2700000 dolarów. Uży · 
wany do śledzenia sztucz
rtych satelitów i planetoid. 
Ogniskowa 19 m. 

Ogniskowa 29 m. Koszt 
około 3300000 dolarów 

Ogniskowa 18 m. 

Ogniskowa 9 m, używany 
do badań Słoi'lca 

l 
Ogniskowa 9,5 m, używany 
jo badań planet 
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Odbiór promieniowania radiowego ciał niebieskich kojarzy się zawsze 
z wrażeniami słuchowymi, toteż radioteleskopy nazywane są "uszami" 
Ziemi. A oto dla porównania zestwienie największych teleskopów 
.optycznych, nazywanych "oczami" świata. Dane zostały zaczerpnięte 
przeważnie z pracy F. R i g a u x: Les observatoires astronomique.s et 
tes astronomes, 1959 r. 

---
Srednica- ~--

l l 
Roi. 

Miejsce rozpoczęcia Uwagi 
pracy 

600 cm ZSRR ? Brak wszelkich szczegółów, 
teleskop w budowao 

508 cm M t Pnlomar, Kalifornia, 
1949 :>gniskowa 1676 cm, naj-

USA viększy czynny teleskop 
wlata, zasięg optyc:~.ny 

J koło 6 miliardów lat 

305 M t Hamilton, Kalifornia, 
światła (dane z 1960 r .) 

cm 1957 USA, Obserwator•um L icka Ogniskowa 1525 cm 

260 cm Krymskie Obserwatorium 1960? Teleskop już ukończony, 
Astrofizyczne, ZSRR majduje się w stadium 

prób 

257 cm Mt Wilson, Kalifornia, USA 1917 :>gnlskowa 1290 cm 

213 Kitt Peak, Arizona, USA ? 3udowany obecnie teleskop cm 

l 
:l la Narodowego Obserwa-

210 cm Mt Locke, Fort Davis, torfum USA 
Texas, USA, Obserwato- 1939 rium McDonalda .::>gniskowa 840 cm 

Wszystkie wymienione teleskopy są reflektorami (teleskopami zwier
ciadlanymi). Największy refraktor świata w Obserwatorium Yerkesa 
.(USA) ma średnicę tylko 102 cm. 

A. Wróblewski 

Z KORESPONDENCJI 

Meteoryt Pribram - (Luby) 

l 

W nr 2 Uranii z 1960 r. zamieszczono artykuł J. P ok r z y w n i c
k i e g o, w którym opisuje on spadek meteorytu w dniu 7 kwietnia 
1959 r . w Czechosłowacji. W artykule tym podano ciężary (zaczerpnięte 
z Riśe Hvezd, nr 7, 1959 r.) dwu odłamków meteorytowych: 4,5 kg i 80 g. 
Nic nie wspomniano natomiast o dwu dalszych znalezionych odlamkach, 
a mianowicie o wadze 0,42 kg i 105 g. Ogólna masa znalezionych odłam
ków meteorytu wynosi około 6 kg. Na podstawie fotografii rozpadu 
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meteorytu obliczono, że masa spadłych na z.iemię odłamkó"v wynosi 
około 9,5 kg, czyli brakujące ponad 3 kg materii meteorytowej czeka 
dalej na swych odkrywców. 

Czytając artykuł Zdenka C e p l e c h y Nowy Ceskoslovenskv 
meteorit Luhy w Nr 7 Rise Hvez,d z 1959 r. i czytając na ten sam temat 
artykuł J . N o v ak a w miesięczniku Czechosłowacja, nr 1/60, zauwa
żyłem pewne sprzeczne dane cyfrowe u obu autorów. Zdenek Ceplecha 
podaje, że meteoryt rozerwał się na wysokości 18 km nad Ziemią, na
tomiast J. Novak podaje cyfrę 35 km. Dalej pierwszy podaje począt
kową masę meteoru około l tony, drugi podaje cyfrę okol\' 6,6 t. Poza 
tym drugi podaje dodatkowo (co wynika z rachunku obu cyfr 9,5 kg
i 6,6 t), że na Ziemię spadło zaledwie 0,16% pierwotnej masy meteoru~ 
a resztę 99,84% spłonęło w powietrzu. 

Który z autorów podaje najbardziej zbliżone do prawdy dane
cyfrowe? ' 

Jerzy Ulanowicz - PTMA Ostrowiec 
Pan Jerzy Ułan o w i c z w liście swym do Redakcji Uranii 

zwraca uwagę na artykuł o meteorycie Przybramskim w Nr l miesięc:z;
nika Czechosłowacja z br. i upatrując w nim pewne sprzeczności z j).lż: 
ogłoszonymi w RiSe Hvezd i prosi o pewne wyjaśnienia. 

Reasumując posiadane przez nas informacje i opierając sit::. na ostat
niej pracy Z. C e p l e c h y ogłoszonej w Nr 11 (s. 217-218) RH e Hvezci. 
podajemy co następuje: 

Dotychczas znaleziono 4 następujące odłamki meteorytu masy: 4,48 kg, 
0,80 kg, 0,42 kg, 0,105 kg. Razem 5,805 kg. 

Ponadto rolnik Plavec znalazł jeszcze l okaz masy ok. l kg, ale go
odrzucił. Okaz ten nie został odnaleziony. 

Z obliczeń wynika, że musiało spaść razem 9,38 kg w 19 odłamkach, 
z których, jak wyżej wspomniano, odnaleziono na razie 4 ogólnej masy 
5,805 kg. Dane ogłoszone w Nr 5 Uranii z r. 1960 na temat znalezienia 
ogółem 17 okazów og. masy 9,83 wzięte zostały przeze mnie z Biuletynu 
Nr 16 Stałej Komisji Meteorytowej Międzynarodowego Kongresu Geo
logicznego, który to Biuletyn powołuje się na list Z. Ceplechy d<> 
E . Krinowa z 4. XII. 1959. M:iejmy nadzieję, że przyszłość wyjaśni te 
sprzeczności 

Rozpad kosmolitu l'Ozpoczął się na wysokości 40 km (Novak podaie 
35 km) . Duża oś elipsy rozsiania meteorytów wynosiła 10 km a mała 
oś 1,7 km, obejmując obszar ok. 8 km 2• 

Pierwotną masę kosmolitu przy wejściu jego do atmosfery oblicza 
ostatnio Ceplecha na 6,6 t (Pierwotnie autor ten podawał tę masę na 
1 t, (IUse Hvezd, Nr 7 (1959)). 

Uzupełniając dane na temat obserwowania bolidu Przybramskiego 
w Polsce (Urania, Nr 2, 1960) możemy dodać jeszcze jedną obs-::!rwacjg. 
Bolid obs€TWowała również w Poznaniu 7 kwietnia 1959 roku krótko
po g. 20 p. K a t a r z y n a T a l a r c z y k. Oto co pisała w liście swym 
z d. 12. IV. do Obserwatorium Astronomicznego w Poznaniu: 

"Gdy szlam ulicą Milczańską w kierunku Zegrza zauważylam "spa
dającą gwiazdę", która nisko nad horyzontem rozsypała się w kształt 
świetlnej rakiety koloru czerwonawo-seledynowego. Gwiazda zamie
niła się na kaskadę barwnych iskier .. . ". Jak wynika z dołączonego do 
listu szkicu, miejsce na niebie, gdzie p. Talarczyk zaobserwowała bolid 
znajdowało się na południowy zachód od Poznania, co się zgadza 
z miejscem końcowego stadium lotu bolidu w Czechosłowacji. 

J. Pokrzywnicki 
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 
Opracował G. Sitarski 

Wrzesień 1960 r. 
Wieczorem widoczne są trzy najjaśniej

sze planety: Wenus, Jowisz i Saturn, które 
zachodzą w takiej właśnie kolejncści je
szcze przed północą. W czasie zachodu 
Saturna wschodzi Mars, a nad ranem, 
kiedy Mars już świeci wysoko na niebie, 
można próbować odszukać przez lunety 
Urana w gwiazdozbiorze Lwa, w pobliżu 
Regulusa. Pozostałe planety są niewidoczne 

Przy pomocy większych lunet możemy 
obserwować dwie planetoidy: Nysę i Julię, 
które rozpoznamy na dokładnych rysun
kach okolicy nieba wskazanej przez współ
rzędne planetek. Dość szybki ruch pla
netoid wśród gwiazd (około połowa śred
nicy tarczy Księżyca na dobę) pozwala 
odnaleźć je na rysunkach nawet z tej 
samej nocy w odstępie kilku godzin. 

Położenie księżyców Jowisza względem 
tarczy planety możemy odczytać z wykre
su, a dokładne momenty ciekawszych 
zjawisk podane są w odpowiednim dniu. 
W tym miesiącu położenie Jowisza w prze
strzeni względem Ziemi i Słońca jest już 
takie, że można obserwować zaćmienia 
4 księżyca Jowisza, Kallisto oraz przej~cia 
jego cienia na tl'.! tarczy planety. Niestety 
żadne z tych zjawisk nie przypada we 
wrześniu po zachodzie Słońca. , a przed 
zachodem Jowisza w Polsce. 

Nie możemy także zaobserwować za
krycia gwiazdy 8 wielkości CoD -22°13397 
przez brzeg pierścienia Saturna. Zakrycie 
przypada 4 września w ,godzinach od 
31;137m do 121;126m i możemy jedynie wię
czorem odszukać gwiazdę w pobliż.u brze- . 
gu pierścienia. 

We wrześniu przypada także całkowite 
zaćmienie Księżyca i częściowe zaćmienie 
Słońca, oba zjawiska niewidoczne w Polsce. 

lc;IIOI;l Księżyc przechodzi o 4°,5 nad 
Saturnem. Po zachodzie Słońca Saturn 
widoczny jest blisko Księżyca z prawej 
strony. Wieczorem koło Jowisza widoczne 
są tylko trzy jego księżyce. Księżyc 2 jest 
niewidoczny na tle tarczy planety, ale o 
201;144m pojawi się na n-iej jego cień. Księ
życ 2 ukaże się z lewej strony o 201;151m, 
a jego cień będzie wędrował po tarczy 
aż do zachodu Jowisza. 

3/4c;l Z lewej strony pierścienia Sa
turna, u góry, (patrząc przez lunetę od-
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wracającą) widoczna jest gwiazda 8 wielkości, której zakrycie przez 
brzeg pierścienia nastąpi już za dnia. Również z lewej strony możemy 
odnalęźć Tytana, 6 księżyc Saturna (8 wielk. gw.), który tego dnia jest 
w największym zachodnim odchyleniu. 

4J:!. Gwiazda zakryta za dnia przez pierścień Saturna widoczna jest 
teraz z prawej strony u góry, blisko brzegu pierścienia. Po przeciwnej 
stronie pierścienia, z lewej strony nieco u dołu widoczny jest również 
Tytan, 6 księżyc Saturna. 

5<;1 Nastąpi całkowite zaćmienie Księżyca, niewidoczne w Polsce 
'(zaćmienie Księżyca może nastąpić tylko w godzinach jego pełni i wtedy 
Księżyc widoczny jest tylko w nocy, a chwila pełni Księżyca w tym 
miesiącu przypada okoio południa czasu polskiego). Zaćmienie widoczr.e 
jest w północnej Ameryce, w zachodniej części Ameryki południowej, 
na Antarktydzie, na Oceanie Spokojnym, we wschodniej części Australii 
i na skraju wschodniej części Azji. My natomiast możemy scbie zaobser
wować wieczorem zaćmienie Słońca na Jowiszu, ale na nas, patrz? 
-cych z Ziemi, nic zrobi to niestety wielkiego wrażenia. Mianowicie 
<> 21J:!.20m zobaczymy po prostu na tarczy Jowisza plamkę cienia 3 księ
:źyca i do zachodu planety możemy obserwować jej wędrówkę. 

7<.l Nastąpi pierwsze po opozycji Jowisza widoczne z z :emi zaćmie
nie jego 4 księżyca, ale w Polsce niewidoczne (dzień!). U nas możemy 
zaobserwować wieczorem przejście cienia l księżyca Jowisza po tarczy 
planety. Cień pojawi się na tarczy o 20J:!.35m, a księżyc l, dotychczas 
niewidoczny na tle tarczy, ukaże się o 21J:l32m. Wszystkie cztery księ
:źyce i cień l księżyca widoczne będą już do zachodu Jowisza. 

Rd Wieczorem koło Jowisza z prawej strony widoczne są blisko 
siebie księżyce l i 2. Księżyc l wyszedł niedawno z cienia planety, 
a księżyc 2 zbliża się do brzegu tarczy i zetknie się z nią o 20I;l48m. 

10<.l21Q.3m Obserwujemy ostatnią fazę zaćmienia 2 księżyca Jowisza. 
Księżyc wyjdzie z cienia planety i ukaże się z prawej strony w odle
głości równej prawie średnicy tarczy. Od tej chwili widoczne będą 
wszystkie cztery księżyce z prawej strony tarczy planety, przy czym 
księżyce l, 3 i 4 w swych największych odchyleniach. 

13<.112{1 Księżyc w ostatniej kwadrze przechodzi o 5o na południe 
od M'arsa. Około północy możemy zaobserwować na wschodzie Księżyc 
i planete blisko siebie (widoczne aż do rana). 

14<;1 Księżyc l Jowisza zbliża się do brzegu tarczy planety i zetknie 
się z nim o 21o13m. Jego cień pojawi się na tarczy JUŻ po zachodzie 
planety. 

1!\d Wieczorem może jeszcze uda nam się zaobserwować plamkę 
cienia 4 księżyca Jowisza na tarczy planety. Cień zejdzie z tarczy 
·Q 20l;ll2m. W tym czasie księżyc l jest ukryty w cieniu planety i ukaże 
się o 21J:!.54m. O 24l;l Saturn nieruchomy w rektascenzji zmienia kieru
nek swego pozornego ruchu wśród gwiazd. 

17<.ł24J:!. Jowisz w kwadraturze ze Słońcem. 
20/21<;1 Częściowe zaćmienie Słońca niewidoczne w Polsce. Zaćm:e

nie widoczne w północno-wschodnich obszarach azjatyckiej części ZSRR, 
w Arktyce i w południowej Ameryce. 

22<.1 Księżyc przechodzi o 81;\ o 3° na północ od Merkurego, a o 24tl 
o 3° na północ od Wenus. Wieczorem o 20n17m obserwujemy zakrycie 
l księżyca Jowisza przez tarczę planety. 

23<.ł3o Początek jesieni astronomicznej. Słońce wstępuje w znak Wagi 
i jego długość ekliptyczna wynosi 180°. Wieczorem widoczne są koło 
Jowisza trzy księżyce i do 2ll;l9m cień l księżyca na tarczy planety. 
Księżyc 3 ukryty jest w cieniu planey i wyjdzie z niego już po zacho
dzie Jowisza. 
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24c;I20D28m Obserwujemy zakrycie 2 księżyca Jowisza przez tarczę 
planety. 

25<;131;1 Mars w kwadraturze ze Słońcem, a o 131;1 przechodzi przez 
węzeł wstępujący swej orbity, czyli znajduje się w tym czasie na eklip
tyce. 

26c;l Do 20D28m na tarczy Jowisza widoczny jest cień 2 księżyca. 
27c;ll2D Księżyc przechodzi o 5° nad Jowiszem. Wieczorem Księżyc 

w pierwszej kwadrze tworzy piękną konfigurację z Jowiszem i Satur
nem. 

28c;ll61;1 Księżyc przechodzi o 4°.5 nad Saturnem. Wieczorem obser
wujemy Saturna blisko Księżyca w pierwszej kwadrze. Na prawo od 
nich świeci bardzo jasno Jowisz. 

29c;I20l;l Merkury w punkcie odsłonecznym na swej orbicie. 
30c;l Wieczorem koło Jowisza widoczne są tylko dwa jego księżyce . 

Księżyc l niewidoczny jest na tle tarczy planety, a księżyc 3 ukryty 
jest za tarczą. O 20D50m pojawi się na tarczy cień l księżyca , a tuż 
przed zachodem Jowisza o 211;19m ukaże się spoza tarczy księżyc 3. 

Minima Algola: wrzesień 14c;l21;l, 16c;l231;l. 
Minima główne beta Lutni: wrzesień 3c;I23D, 16c;I21D, 29c;I20D. , 
U w a g a : Jeśli we wrześniu nastąpi zmiana czasu, należy od każ-

dego momentu odjąć l godzinę i otrzymamy wówczas wszystkie chwile 
w czasie środkowo-europejskim, czyli czasie zimowym w Folsce. 

DO CZYTELNIKOW 

Po~zukiwania korespondencji A. Humbcldta 

Niemiecka Akademia Nauk zwróciła się ostatnio do Polskiej Aka
demii Nauk z prośbą o pomoc w odnalezieniu kore<;pondencji A l e
k s a n dr a H u m b o l d t a (1769-1859), wielkiego uczonego - PI'7...':
rodnika niemieckiego. Wspólna inicjatywa Akademii Nauk Niemiec 
i Austrii wydania całości listów uczonego, napotyka na duże trudności. 
Przede wszystkim brak jest wiadomości o miejscu przechowywania 
podstawowej części tych rozproszonych papierów. Wiadomo, że A. Hum
boldt utrzymywał ożywioną korespondencję z wieloma uczonymi zagra
nicznymi, znane są też jego liczne powiązania z Folakami. Nasze zbiory 
biblioteczne i archiwalne, jak Archiwum Główne Akt Dawnvch w War-
szawie, Archiwum Państwowe w Krakowie, Biblicteka Jagiellońska 
i Uniwersytecka w.e Wrocławiu posiadają w swych zbiorach wiele pr:z~
kładów tego rodzaju listów wielkiego uczonego niemieckiego. Niewąt
pliwie nie wyczerpują one jednak całości zachowanej u nas korespon
dencji Humboldta. 

Pragnąc pomóc w prowadzonych poszukiwaniach, Folska Akademia 
Nauk prosi wszystkie osoby, zarówno prywatne jak i kierownictwo czy 
pracowników instytucji, w posiadaniu których znajdują si~ listy A. Hum-· 
boldta bądź pisma do niego adresowane, o przesłanie odpowiednich wia
domości do Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Nowy 
świat 72, Pałac Staszica. Odnalezione listy będą sfotografowane bądź 
zmikrofilmowane, a oryginały pozostaną w rękach dotychczasowych 
właścicieli. Informacje o uprzedniej przysłudze tych ostatnich zamiesz
czone będą w treści zamierzonego wydawnictwa. 

Folska Akademia Nauk nie wątpi, że poszukiwaniami tymi, stano
wiącymi przykład międzynarodowej współpracy naukowej, zainteresu .ią 
się zwłaszcza pracownicy naukowi, kulturalni i oświatowi, szczególnie 
zaś archiwiści i bibliotekarze. Pornoc ich moż~ być t~ż szczególnie 
istotna przy poszukiwaniu i dotarciu do listów, mogących znajdować 
się w rękach prywatnych. 



WIZesień 1960 r. 

l 2b czasu Szczecin 
ctS wsch.~europ . .... 
ctS 
t:! r. czasu l a l o wsch. l zach. 

D> h m n h m h "' 
Y III. 28 -1.3 lO 2ó + 9.8 6 Ol 20 02 

IX. 7 + 1.9 11 02 + 6.2 6 21 19 38 
17 + 5.4 11 38 + 2.3 6 38 19 14 
27 + 8.9 12 H -1.5 6 56 18 49 

t 7 +12.1 12 50 - 5.4 7 13 18 25 

l 2h czasu 
Werszew a 

ctS wsch.europ. C!S ..... ..... 
ctS C!S 
t:! a l o wsch J za ... h t:! 

b m o b m hm 
IX. l 18 33 ·- 18.3 16 44 041 IX. l l 

2 19 34 -17.4 17 31 l 45 12 
3 20 34 -15.3 18 11 2 59 13 
4 21 33 -12.3 18 46 4 16 14 
5 22 30 - 8.5 19 16 5 35 15 
6 23 25 - 4.2 19 44 6 52 16 
7 o 19 + 0.2 20 10 8 07 17 
8 111 +4.4 20 37 9 21 18 
9 2 02 + 8.3 21 os 10 31 19 

10 2 52 +11.8 21 34 1138 20 

SŁO:tQ'CE 

Poznań Wrocław 

wsch. l :r.ach. U 1sch . l zach. 

h m h "' h 171 h m 
s 56 19 50 s 58 19 47 
6 12 19 27 6 14 19 25 
6 29 19 03 6 29 19 03 
6 46 18 39 6 46 18 39 
7 02 18 16 7 02 18 li 

KSIĘZYC 

2h CZ81U 
Warszawa 

wsch. -europ. 

a l o wsch. l zach . 

h m l h m h m 
342 + 14.5 22 08 1242 
4 32 + 16.6 22 46 13 40 
5 22 + 17.9 23 31 14 33 
6 12 + 18.4 -- 15 22 
7 02 + 18.0 o 20 16 05 
7 51 +H>.9 114 16 42 
8 41 + 15.0 2 13 17 13 
9 30 +12.0 3 16 17 4;( 

lO 18 + 9.3 421 18 08 
ll 07 + 5.7 5 28 18 34 

Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

wsch. l zach. wsch. l zach. wsch . l zac h . Ulach . l :r.acb, wsch . l zach. 

h m b m h m h m h m b m b mi h m hm hm 
s 44 19 47 s 48 19 33 541 1933 5 40 19 25 5 29 19 26 
6 02 J9 23 6 03 19 12 5 57 19 l o 5 55 19 04 5 46 19 03 
6 21 18 :;7 6 18 18 50 6 13 18 47 6 10 18 42 6 03 J 8 391 
6 39 18 32 l) 33 18 28 (> 30 18 23 6 25 18 21' 621 1814 
65711807 6 49 18 06 6 46 18 00 6 41 17 58 6 38117 501 

l 

2h c:r:asu 
Warszawa 

Fazy Księżyca: 

ctS wscb.-europ. ..... 
ctS 

t:! a l a 
h m o 

II. 21 1156 + 1.7 
22 12 46 - 2.4 
23 13 37 - 6.5 
2ł 14 29 -IO.:S 
25 15 24 -13.6 
26 16 20 -16.2 
27 1718 -17.!1 
28 18 18 -18.4 
29 19 17 -17.8 
30 20 16 -16.1 

wsch l z~ 
h m b m 

6 38 18 58 
7 49 19 23 
9 Ol 19 52 

10 13 20 :1;3 
11 26 21 00 
12 36 2143 
13 40 22 :~6 
14 38 23 36 
15 27 --
16 09 o 44 

d h 

Pierwsza kw. VIII. 29 21 
Pełnia IX. 5 13 
Ostatnia kw. IX. 13 uo 
Nów IX. 21 Cl 
Pierwsza kw. IX. 28 03 
Pełnia X. 5 00 

Odległośc! l Średnlea 
Kslętyea t.arezy 
ed Ziemi 

d ni 
Najm. IX. 2 231 32~8 
Najw. IX.l4 20 29.5 
Najm. IX. 29 24 32.4 

c 
::u 
> 
2! 
...... 

> 

"" O> 
l CJ1 
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Wrzesień 1960 r PLANETY i PLANETOIDY 

Data 
1960 

VIII. 2B 
IX. 7 

17 
27 

MERKURY 

2h czasu 
wsch.-europ. 

h m l , lO 18 + 12.5 
1128 + 4.9 
1229 , - 2.8 
13 25 - 9.9 

Werszawa 

wsch. l 
h m l 5 23 

6 3~ l 7 34 
o 29 

zach. 
hm 

19 ;{Z 
19 22 
19 04 
18 43 

WENUS 

2h czasu 
wsch.-europ. 

a. 

hm 
ll 36 
12 21 
13 05 
13 51 

l o 

Warszawa 

wsch. l 
hm/ 7 25 

7 50 l B 28 
9 02 

zach. 
h m 

20 os 
19 44 
1!1 22 
19 02 

Niewidoczny ze względu na są- Widoczna nisko nad horyzontem 
siedztwo Słońca. zaraz po zachodzie Słońca (-3.3 

wielk. gw.). 

VIII. 28 
IX. 7 

17 
27 

MARS 

5 Ol +22.2 23 Ol 15 19 
5 26 +22.łl 22 42 15 BO 
5 50 +23.2 22 24 14 54 
6 13 +23.4 22 06 14 40 

Wschodzi przed północą i świeci 
.v gwiazdozbiorze Byka; przesu
Na się w kierunku Bliźniąt (oko
to +0.5 wielk. gw.). 

SATURN 

VIII. 28118 53 ~- 22.6117 11 l IX. 17 1851 -2:?.6 ISSO 
X. 7 18 53 - 22.6 14 54 

o 51. 
23 29 
2tl6 

VIII. 30 
IX . 19 
X. 9 

VIII. 24 
IX. 3 

13 
23 

X. 3 

~wleci w Strzelcu, na wschód od 
Jowisza; zachodzi przed północą 
(około +0.5 wlelk. gw.). 

a. l wpołud. 

NEPTUN 
h m 

l 
. ' h m 

l 4 20.4 -12 09 16 21 
14 22.4 -12 20 15 01. 
14 21-.9 l - 12 33 13 48 

Nicwidoczny. 

P lanetoida 84 NYSA 
h m o , h m 

23 28.3 - 6 45 l 55 
23 20.4 - 7 53 l 08 
23 11.6 - 9 02 o 20 
23 02.8 -1005 23 28 
22 55.3 - 10 56 22 41 

Około 11 wielk. gwiazd., widoczna 
przez całą noc w gwiazdozbiorze 
Wodnika. Opozycja 10 września. 

JOWISZ 

17 33 -23.2 15 55 23 26 
17 35 -23.2 15 lll 2:!49 
17 38 -23.2 14 42 :J2 12 
17 42 -23.3 11 OB 21 36 

Widoczny wieczorem; świeci bar
dzo jasno w Wężowniku i poru
:za się w kierunku Strzelca (oko
lo -2 wielk. gw.). 

URAN 

9391 +14.71 430 \ 1906 
944· + 14.4 31H 1750 
948 +H.O 206 1633 

Wschodzi nad ranem, widoczny 
przez lunety w gwiazdozbiorze 
Lwa, na zachód od Regulusa (7 
.vielk. gw.) 

a. l w połud. 

PLUTON 
h m s . 

l 
h m 

10 49 l.) + 20 40.5 12 51 
10 51 ~3 +2027.7 11 35 
10 S4 2l + 20 18.2 l 10 19 

Niewidoczny. 

Planetoida B9 JULIA 
h m o l 

h m 

23 44.9 + 1701 2 12 
23 36.0 + 11!23 124 
23 25.3 + 1913 o 33 
23 14.3 + 19 31 23 39 
23 04.6 19 20 22 50 
)koło 10 wielk. gwiazd., widoczna 
przez całą noc w gwiazdozbiorze 
Pegaza. Opozycja 13 września . 

l 
Planetoidy ropoznajemy po Ich ruchu wśród gwiazd, porównując rysunki 

z kilku nocy okolicy nieba według podanych wyżej współrzędnych. 
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OBJAŚNIENIA DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE 

Pierwsza strona okladki: 

Wielka mgławica planetarna NGC 7293 w gwiazdozbiorze Wodnika, 
jedna z najjaśniejszych i najbliższych mgławic tego typu. Odległość 

około 600 lat świetlnych. Zdjęcie wykonane przez pięciametrowy tele
skop z Mt Palomar. Znak Zodiaku: Waga 

Druga strona okbdki: 

Największe czynn:'! obecnie "ucho" świata, radioteleskop w Jodren 
Bank (Anglia). 

Trzecia st1·ona okladki: 

U góry: Seria fotografii widma VV Cefeusza, wykazująca, że jest 
to układ podwójny. Patrz Gwiazdy naszego nieba. U dołu: Wybuch 
Supernowej w galaktyce NGG 4725 w roku 1940. Druga fotografia 
pochodzi z roku 1931. 

Czwarta strona okladki: 

Fotografia obejmujqca prawie cały gwiazdozbiór Niedźwiadka (Scor
pius) widoczny w miesiącach leinich nisko na południu. 

INFORMACJE O ODDZIAŁACH P. T. M. A. 

Wrzesień 1960 rok 

Biała Podlaska- Powiatowy Dom Kultury. 
Białystok - Ul. Kilińskiego l, Zakład Fizyki Akademii Medycznej. 
Biecz - Przedmieście 618. 
Częstochowa - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym. 

w Parku Staszica. Sekretariat czynny codziennie, oprócz sobót w godz. 10-19, 
pokazy nieba do godz. 21-szej. 

Frombork - Sekretariat w lokalu własnym przy ul. Katedralnej 21, czynny we 
wtorki l piątki w godz. 18-20. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartl:){ 
miesiąca. Pokazy nieba w każdy pogodny wieczór. 

Gdańsk - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym -
Gdańsk-Oliwa, ul. Plastowska 32, telefon 6-419. Sekretariat czynny we śro.cly 
l piątki w godz. 17-18. 

Gdynia - ul. lO-go Lutego 24, w biurach Polsklch Linii Oceanicznych. 
Gliwice - Siedziba Oddziału w gmachu Biura Projektów Przemysłu Węglowego 

przy ul. Marcina Strzody 2. Sekretariat czynny w czwartki, w godz. 17-19. 
Przy sekretariacie czynna Biblioteka. Pokazy nieba odbywają się w każdy 
bezchmurny wieczór po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z J. Kasoo;_ą, 
Ruda Sląska l, ul. Obrońców Stalingradu 32 (te!. 52'-481). 

Jędrzejów - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym, Ry
nek 8, te!. 78. Pokazy nieba i zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wyclecz.ek 
zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówiony termin. 

Katowice - Szopena 8. m. 3, z list. Cezarego Janiszewskiego 
Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. L. Solskiego 30 m. 4. Sekretariat l biblio

teka czynne w poniedziałki 1 czwartki w godz. 18-21. Seminaria astronomiczne
we wtorki w godz. 18-20. W dniach 10 i 25 każdego m-ea odczyty popularno
naukowe o godz. 18. Sekcja Instrumentalna w lokalu własnym czynna w plątkl 
w godz. od 18-21. Pokazy nieba w Stacji Astronom. na Wawelu w bezchmurne
wieczory w godz. 19-21. 

Krosno n t W - Sekretariat w lokalu własnym, przy ul. Nowotki Nr l I p., (Jan 
Winiarski). Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór z wyjątkiem 
niedziel l §wląt, po uprzednim zgłoszeniu. 
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t..ódź - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, V p., pokój 5ll, 
teł. 250-02. Sekretariat i biblioteka czynne w poniedziałki w godz. 18-20 
i w czwartki w godz. 17-19. Zebrania aktywu Oddziału o godz. 18 w każdy 
ostatni poniedziałek miesiąca. Teleskopowe pokazy nieba od wczesnego zmroku, 
w każdy bezchmurny wieczór na placu przed lokalem Oddziału. 

Myślenice - Oddział nie posiada własnego lokalu. 
Nowy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Jagiellońskiej 50!1, 

teł. 80-52. Sekretariat czynny codziennie w godz. 17-19. Pokazy nieba w bez
chmurne wieczory w punkcle obserwacyjnym na szczycle budynku, będącego 
siedzibą Oddziału . 

.Olsztyn - Zarząd Oddziału mieści się w Muzeum Mazurskim, I piętro. teł. 24-74 
(W, Radzlwonowicz). Zebrania wraz z odczytami l pokazami nieba - raz 
w miesiącu na Zamku. Pokazy dla wycieczek po uprzednim zawiadomlentu 
telefonicznym . 

.Opole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Bytomskich 3, Woj. Dom 
Kultury, pokój 45. Sekretariat czynny codziennie w godz. 16-18. Pokazy nieba 
w kopule obserwacyjnej na tarasie Miejskiego Pałacu Młodzle:ty. 

•Ostrowiec Swlętokrzyskl - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym 
Domu Kultury, Al. l-go Maja, III piętro. 

'Oświęcim - ul. Władysława Jagiełły 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy be~
chmurny czwartek od zmroku l po uprzednim porozumieniu: H. Stupkowa, ul. 
Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18-20. 
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JAN GADOMSKI - Warszawa 

TRANSPLUTON 

H K r i t z i n g er 1) obliczył ostatnio elementy oraz efeme
• rydę hipotetycznej planety, Transplutona, okrążającego 

Słońce daleko poza aktualnymi rubieżami układu planetarnego 
Słońca. 

Oto odnośne liczby: połowa osi wielkiej - 77 jednostek 
astronomicznych, okres obiegu 675,7 lat, efemeryda na r. 1960: 
a= 21ł:J.32fl1, <'> = + 19°. Nadmienił on, że poszukiwania foto
graficzne planety rozpoczęto. 

Podamy tu przesłanki, na których opierają się tego ro
dzaju obliczenia. Wiadomo, że świat komet sięga daleko poza 
świat planet. Według badań E. S t romgren a i J. H. 
O ort a - k o m e ty układu słonecznego są właściwie utwo
rami "pozaplanetarnymi", gdyż zasadniczo przebywają w głę
biach przestrzeni położonych daleko poza systemem planet. 
Połowy wielkich osi ich eliptycznych, silnie wydłużonych orbit 
liczą od 5 000 do 100 000 i więcej jednostek astronomicznych. 
Odpowiednio do tego okresy obiegu wynoszą od 350 000 do 
30 000 000 i więcej lat. Np. pierwsza polska kometa Orkisza 
z r. 1925 odsuwa się w afelium na 18 000 j. a. i odwiedza 
Słońce raz na 894 000 lat. A że, mimo tak rozległych orbit, 
ciała te w liczbie kilku corocznie podchodzą do Słońca, przeto 
rzeczywista ich ilość musi być ogromna. Ocenia się ją na 
100 miliardów. 

Komety, przeciągając obok planet, ulegają ich przyciąganiu, 
które przy dużym zbliżeniu może być tak znaczne, że kometa 
zostaje jakby "schwytana" przez planetę, przerzucona na ciasną 
elipsę i włączona do jej "rodziny". "Rodzinę" komet danej 
planety charakteryzują afelia, które leżą zawsze w pobliżu or
bity planety przewodniej. Zatem, systematyzując orbity ko
met według położenia ich afeliów, można tą drogą zlokalizować 
planetę przewodnią. Wyniki w ten sposób otrzymane podajemy 
w tabeli I 2). 

Tabela II zawiera bliższe dane o "rodzinie kometarnej" hi
potetycznego Transplutona, którego istnienie dzięki niej staje 
się bardzo prawdopodobne. 

Należy jeszcze zwrócić uwagę na pewną okoliczność. Prze
twarzanie pierwotnych orbit "wolnych" komet na orbity "ro-

1 ) Orion, Vol. 67, str. 799, 1960 r. 
2) Die Sterne, Vol. 29, str. 112. 
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dzinne·' planet jest wynikiem pewnej rywalizacji pomiędzy 
siłami grawitacyjnymi Słońca i poszczególnych planet. Jak
kolwiek siły grawitacyjne Słońca mają dominujące znaczenie 
w układzie słonecznym, to jednak w bliskim sąsiedztwie pla
net są one zmajoryzowane przez ich siły grawitacyjne. Wsku
tek tego każdą planetę otacza tzw. sfera aktywności, cechu
jąca się predominacją jej sił grawitacyjnych. Sfera ta jest tym 
obszerniejsza im masa danej planety i odległość od Słońca 
są większe. Opierając się na tym rozumowaniu, należy przyjąć, 
że w tak znacznej odległości, jaką daje rachunek dla Trans
plutona (77 j. a.), sfera aktywności musi być bardzo rozległa, 
co oczywiście ułatwia "wychwyt" komet. Dla ilustracji po
damy, że np. promień sfery aktywności Ziemi wynosi zaledwie 
924 000 km, gdy dla Neptuna liczy aż 86 400 000 km. Tym 
także tłumaczy się wzrost nachylenia do ekliptyki "złowio
nych" komet wraz z odległością od Słońca planety przewod
niej. Np. dla Jowisza kąt ten wynosi tylko 12°, gdy dla Fiu
tona i Transplutona wzrasta aż do 66°,5 (u komety 1862 III). 

Ryc. l. - Droga Plutona jest bardziej podobna do orbity planetoidy, 
niż planety. Wydłużona elipsa zamknięta to orbita komety periodycz
nej Halleya o obiegu 76 lat, przynależnej do "rodziny" Urana. Wydlu
żona na rysunku niezamknięta elipsa to okołosłoneczna część orbity 

komety 1910 I o obiegu 4 miliony lat. 
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Hipoteza o istnieniu Transplutona nie jest nową. Już 
w r. 1910 P i ck er i n g, na podstawie krytycznej analizy or
bit kometarnych, przewidywał istnienie nie tylko Plutona, ale 
i Transplutona. F l a m m ar i o n i For b e s doszli w r. 1909 
do podobnego wniosku, badając ruchy komety 1862 III, która 
obiega Słońce raz na 23 lat i jest odpowiedzialna za powsta
nie roju Perseid. W tym samym roku H e n d e l wyraził przy
puszczenie, że kometa z r. 1556 napotkała jakąś nie znaną 
daleką planetę, która ją rozerwała na 3 części, komety: 1843 I, 
1880 I i 1882 II. W tym samym czasie L y n lansował -
opartą na podobnych badaniach - hipotezę istnienia kilku 
nieznanych planet ,.pozaneptunowych". 

Tabela I. Rcdziny komet 

-- -

Rodzina Ilość Okres obiegu T Srednie afe- Afelium 
komet lium r odz iny planety 

komet n (w latach) (w jedn. ::.str.) (wjedn. as tr.) 

Jowisza 52 4,5- 10,9 5,66 5,45 

Saturna 6 11,0- 18,0 10,7 10, t l Urana 3 27,9- 40,1 19,8 20,1 

Neptuna 8 49,1 - 75,9 33 30,4 

Plutona 5 119,6-164,3 53,7 49,3 

Transplutona 8 235-306 84,8 78 

-

Tabela II. Rodzina komet Transplutona 

Kometa T (w latach) Afelium 
(w jedo. astr.) 

Peters 1875 IV 235 75,3 

Dodwcll-Forbes 1932 X 262 80,8 

Nagata 1931 III 267 82,0 

Brooks 1885 III 274 83,7 

Giacobini 1905 III 297 88,0 

H oughton-Ensor 1932 I 302 88,7 

Pel tier-Whipple 1932 X 302 89,1 
Coggia 1874 IV 306 89,1 
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W świetle tych rozwazan nasuwa się pewna refleksja. Być 
może istnieje na peryferiach układu planetarnego drugi ze
wnętrzny pierścień planetoid, które zaczynamy właśnie kolejno 
odkrywać. Do nich można zaliczyć Plutona o orbicie (ryc. l) 
raczej "planetoidalnej" (e= 0,25, i= 17°), niż "planetarnej''. 
Drugim obiektem tej kategorii mógłby być Tryton, .,wsteczny" 
księżyc Neptuna (schwytana planetoida), trzecim obecnie po
szukiwany Transpluton. Podobnych ciał może wykryjemy 
z czasem więcej. Przecież ich istnienie jest najzupełniej moż
liwe, gdyż np. nawet w odległości 900 j . a. od Słońca średnia 
prędkość orbitalna takiej planety wynosiłaby l km/sek, a więc 
tyle co naszego Księżyca. 

Aby zobrazować trudności, na jakie w praktyce natrafi 
się przy poszukiwaniu ,,peryferycznych" planetoid, podamy 
relację z odkrycia Plutona 3). W obserwatorium Lawella w la
tach 1905-30 z podziwu godną wytrwałością poszukiwano 
Plutona. Przebadano w tym celu całe niebo pomiędzy dekl~ 
nacjami + 50° i - 50°, sięgając przy pomocy fotografii do 
obiektów o jasności 1611'-1711'. Na przegląd klisz zużyto 

7000 godzin przy mikroskopie błyskowym, porównując ze sobą 
na dwóch zdjęciach tych samych wycinków nieba, uzyskanych 
w odstępie paru dni, obrazy około 90 milionów gwiazd. Otrzy
mano ślady prawie 4000 zwyczajnych planetoid, z których 40°/o 
było nowych, a więc tyle ile w sumie obejmują obecnie kata
logi tych ciał. Rozeznano też na zdjęciach 1807 gwiazd zmien
nych oraz 29 548 galaktyk. Gwiazdozbiór Pegaza, na który 
wskazuje efemeryda Kritzingera, był również objęty poszu
kiwaniami. Trudno w tych warunkach zrozumieć, jak hipo
tetyczny Transpluton mógł się "wymknąć" badaczom z Ari
zony. Jednak mimo wszystko zastanawiające jest istnienie ro
dziny nieznanej planety. Należy przypuszczać, że masa 1) jej 
jest znaczna, a jasność widoma mała. 

a) Sky and Telescope, XIX, nr 5, 1960 r. 
4) Na istnienie planety pozaplutonowej . wskazuje także fakt, że 

masa Fiutona obliczona z perturbacji ruchu Neptuna okazuje się być 

mniej więcej równa masie Ziemi, co biorąc pod uwagę rozmiary pla
nety wskazywaloby na bardzo znaczną jej gęstość, kilkakrotnie prze
wyższającą gęstość innych planet. Prawdopodobne jest więc, że Fiuton 
ma w rzeczywistości gęstość "normalną", a zatem masę kilkakrotnic 
mniejszą, a reszta perturbacji ruchu Neptuna pochodzi właśnie od 
ma~y Transplutona (przyp. red.). 
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STANISŁAW GRZĘDZIELSKI - Warszawa 

CZY WSZECHSWIAT SIĘ STARZEJE? 

Czy Wszechświat się starzeje? ... Pytanie to jest trudne i kło
potliwe nie tylko ze względu na implikacje filozoficzne 

i światopoglądowe jakie zawiera ewentualna jednoznaczna od
powiedź. Sama nieprecyzyjność terminów .,Wszechświat·' 
i "starzeć się'· rodzi nie mniejsze chyba kłopoty i ona może 
właśnie stanowi o zasadniczych nieporozumieniach jakie wokół 
narosły. Czy jednak może to zwolnić od prób znalezienia uzgoc
nionego stanowiska w tej sprawie? Niewątpliwie nie, zwła
szcza, że przy rozumnym zawężeniu odpowiednich terminów 
problem traci swój ogólnofilozoficzny charakter a staje się 
ściśle astronomiczny. 

Nim więc przystąpimy do dalszej dyskusji spróbujmy usta
lić sobie owo zawężone znaczenie terminów "Wszechświat·· 
i .,starzeć się ... Jeżeli astronom mówi o ,.Wszechświecie .. to 
zawsze ma na myśli właściwie tylko pewien fragment tego 
"Wszechświata .. - mianowicie ten fragment, który w chwili 
obecnej, tzn. w danym okresie rozwoju techniki, jest dostępny 
naszym obserwacjom. Jeżeli więc w dalszym ciągu tz.ki sens 
słowu "Wszechświat .. nadawać będziemy, to wszyscy astro
nomowie zgodzą się bez większych trudności, że Wszechświat 
wypelniony jest galaktykami - czyli rojowiskami gwiazd po
dobnymi do układu Drogi lVIlecznej, w której nasze Słońce się 
znajduje. Przy tym wszystkie galaktyki wydają się nawzajem 
od siebie oddalać - Wszechświat więc najprawdopodobniej się 
rozszerza - ale pamiętać musimy, że odnosi się to tylko do 
tej poznanej przez nas cz ści, jak slę rzecz ma w dalszych czę
ściach, tego nie wiemy i z góry nie można wykluczyć na przy
kład ich kurczenia się. 

Wróćmy jednak do u{;clślania naszej terminologii. Wyraz 
, :;tarzeć się.. stosuje się na ogół - w odniesieniu do orga
nizmów żywych - do lapidarnego opisu tych procesów, któ
rych rezultatem są pewne nieodwracalne zmiany w tych or
ganizmach zachodzące. Cóż \Vięc będziemy rozumieli pod ter
minem .,starzeć się·' w odniesieniu do znanego nam fragmentu 
Wszechświata? Otóż analogicznie pojmować przez nie będziemy 
te wszystkie procesy w znanej nam części Wszechświata prze
biegające, które prowadzą do zmian w świetle naszych dzi
siejszych pojęć - nieodwracalnych. Ale i tu są zastrzeżenia -
dwojakiego przy tym rodzaju: po pierwsze, nie wiemy, czy 
nasze rozumienie przemian nieodwracalnych jest prawidłowe, 
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a po drugie o ile nawet bezbłędnie stwierdzamy, że w znanym 
nam fragmencie Wszechświata zachodzą pewne nieodwracalne 
zmiany, to uznawać je możemy tylko w odniesieniu do chwili 
obecnej - obojętne przy tym, że ta "chwila obecna" może 
być tysiącem czy nawet miliardem lat. Istotne jest, że stwier
dzenie nieodwracalności zjawisk odnosi się tylko do pewnego 
ograniczonego przedziału czasowego. Z faktu bowiem, ze 
w ciągu ostatniego miliarda lat zachodziły we Wszechświecie 
zmiany nieodwracalne nie wynika wcale, że zmiany takie za
chodziły przed stu miliardami lat, lub, że po takim samym 
okresie czasu zachodzić będą. 

Tak więc pojęciu "starzenia się" nadać musimy bardzo 
ograniczony sens: Wszechświat "starzeje się" - tyle tylko, że 
"lokalnie" w przestrzeni i "lokalnie" w czasie zachodzą pewne 
zmiany, które w świetle współczesnej wiedzy wydają się nam 
nieodwracalne. 

Jakaż jest więc ostatecznie odpowiedź na pytanie posta
wione na początku ·niniejszego artykułu? W tak wąskim ro
zumieniu, jak to przed chwilą umówiliśmy się te sprawy poj
mować - odpowiedź jest twierdząca. Wszechświat starzeje się 
i starzeją się wszystkie formy występowania materii, jakie 
nam udało się poznać. 

Przypatrzmy się bliżej - od niektórych stron - owym 
zmianom nieodwracalnym, które stanowią o starzeniu się 
Wszechświata. Weźmy na przykład pod uwagę skład chemiczny 
jego materii. Wiemy, że zarówno na gwiazdy jak i na materię 
międzygwiazdową składa się w przeważającej ilości wodór 
z pewną ilością helu i drobnymi domieszkami cięższych pier
wiastków. Jednakże występowanie tych pierwiastków nie jest 
jednakowe. Gwiazdy młode i materia międzygwiazdowa zawie
rają ich wyraźnie więcej niż gwiazdy stare. Początkowo - to 
znaczy, gdy Wszechświat osiągnął stan, kiedy wyodrębniły się 
poszczególne galaktyki - materia składała się prawdopodobnie 
tylko z czystego wodoru. Pierwiastki zaś cięższe zaczęły się po
jawiać w coraz większych ilościach, gdy we wnętrzach gwiazd 
przebiegały coraz intensywniej reakcje jądrowe doprowadza
jące do ich wytworzenia. Jak wiemy zaś, reakcje te zachodzą 
w ostatnim etapie życia gwiazd, gdy wodór i hel są już zużyte. 
W tym też ostatnim etapie życia gwiazda staje się prawdo
podobnie niestabilna i może wyrzucać swą materię w prze
strzeń. W ten sposób powstałe w gwiazdach cięższe pierwiastki 
dostać się mogą do materii międzygwiazdowej. 

Ale jak wiemy, gwiazdy tworzą się nieustannie z materii 
międzygwiazdowej, rodzą się dziś, rodziły się przed milionem 
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i przed miliardami lat. Otóż dzisiejsze gwiazdy stare, są to 
te gwiazdy, które się utworzyły z materii międzygwiazdowej 
w momencie, gdy ilość pierwiastków cięższych była w niej 
jeszcze znikomo mała. Gwiazdy takie zawierały więc począt
kowo oczywiście bardzo mało pierwiastków ciężkich. Obecnie 
jednak, te z nich, które dotrwały do naszych czasów mają ich 
w swym wnętrzu stosunkowo dużo - przecież tam się owe 
pierwiastki tworzą, ale warstwy zewnętrzne gwiazd - ich 
atmosfery, nie ulegające wymieszaniu z materią ich wnętrz, 
zachowały swój pierwotny ubogi w pierwiastki ciężkie skład 
chemiczny. 

Wyznaczając więc skład chemiczny na podstawie badania 
światła wysyłanego przez atmosfery gwiezdne, możemy zaob
serwować u gwiazd starych skład chemiczny odpowiadający 
wczesnym epokom rozwoju Wszechświata. Inaczej u gwiazd 
młodych. Ich atmosfery wykazują stosunkowo dużą zawartość 
pierwiastków ciężkich, bowiem gwiazdy te powstały nie dawno 
z materii międzygwiazdowej, z tej materii międzygwiazdowej, 
do której poprzez śmierć wielu starych gwiazd dostały się już 
znaczne ilości cięższych pierwiastków. 

Tak więc skład chemiczny Wszechświata zmienia się w cza
sie. Ilość pierwiastków ciężkich zarówno w gwiazdach jak 
i materii międzygwiazdowej stale rośnie, ilość zaś wodoru ma
leje. Przemiana ta ma charakter nieodwracalny: nie znamy 
mechanizmu, który byłby zdolny ten bieg rzeczy odwrócić. 

Ale nie tylko skład chemiczny ulega tym prawdopodobnie 
nieodwracalnym zmianom. Innym z przykładów takiej prze
miany może być wyczerpywanie się materii międzygwiazdo
wej. Jak wiemy, tworzą się z niej nieustannie gwiazdy, ale 
nie wszystko powraca do niej w czasie śmierci gwiazd sta
rych. Znaczne ilości materii odkładają się w postaci coraz 
bardziej stygnącej i ciemniejących białych karłów. 

Nieodwracalnym zmianom ulegają rówmez gromady 
gwiezdne. Pod wpływem zakłócającego działania innych gwiazd 
rozpraszają się one coraz bardziej, by wreszcie roztopić się 
w ogólnym tle gwiazd. A wreszcie i same galaktyki, poprze
dzielane olbrzymimi połaciami pustki oddalają się nawzajem 
od siebie, wyludniając coraz bardziej i tak już bardzo pusty 
Wszechświat. Nie wiemy jaka jest przyczyna owego oddalania 
się, nie wiemy, czy ma ona charakter lokalny czy też jest 
ogólną prawidłowością .,całego Wszechświata". Nie możemy 
przecież poznać całej jego przeszłości, a tymbardziej i przy-
szłości. · 
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Jakkolwiek by jednak było, nie należy się poddawać pesy
mizmowi jaldm może wieją słowa ,,starzeć się". Bronić się 
przed nim możemy skutecznie i to w dwojaki sposób: świa
domością zasadniczej niekompletności i ograniczoności naszej 
wiedzy, jeśli chodzi o sprawy tak "ostateczne" jak "starzenie 
się całego Wszechświata" - w szerokim już teraz rozumieniu, 
a po drugie o ile nawet istotnie historia Wszechświata jest 
nieodwracalna, to zbyt powolny jest jej rytm, by mogło to 
na losach nas, ludzi, zaważyć. 

JERZY POKRZYWNICKI - Warszawa 
Przewodniczący Sekcji Meteorytyki P. T. M. A. 

KILKA UWAG I WNIOSKÓW 
NA TEMAT NOMENKLATURY METEORYTYCZNEJ 

Stale powtarzające się w literaturze nieporozumienia na temat nazw 
.,meteor" i "meteoryt" (czemu dano m. in. wyraz w korespondencji, 
zamieszczonej w Uranii, Nr 9, 1959 r. str. 337, i w artykule J. T h o r a 
w Uranii, Nr 11, 1959 r. str. 388) oraz inne wątpliwości, związane z no
menklaturą meteorytyczną nasuwają potrzebę ustalenia właściwych nazw 
zarówno dla zjawisk meteorowych, obserwowanych w naszej atmosfe
rze, jak i brył i bryłek, które te zjawiska wywołują. 

Jeśli chodzi o zjawiska, zwane meteorowymi, to wchodzą one w za
kres zainteresowań nie tylko meteorytyki, ale i geofizyki i astronomii 
meteorowej. Ustalenie więc polskiej właściwej nomenklatury dla tych 
zjawisk stało się koniecznością. 

Na niepewność nomenklatury w astronomii meteorowej i meteory
tyce zracał już w r. 1930 uwagę C. C. W i 11 i e.1) W wyniku swych roz
ważań i w oparciu o prace innych autorów zaproponował on nastę
pujące nazwy: nazwę meteoroidów dla bryłek wywołujących zjawisko 
meteorów, "kul ognistych" (.,fire-balls") - dla meteorów, jaśniejszych 
od Wenus, meteorów detonujących - dla bolidów .,wybuchających" 
z odgłosem grzmotu lub grzmotów i wreszcie dla meteorów, dających 
spadek meteorytów nazwę "meteorów roniących kamienie" (stone pro
ducing meteors"). Propozycje Willie'go nie uzyskały za granicą szerszego 
uznania, jednak nazwy "kul ognistych", czy "bolidów detonujących" -
spotykane są zarówno u autorów dawniejszych, jak i ostatniej doby. 
(u Niemców "Feuer Kugel"). Jednak nazwy te, charakteryzujące tylko 
niektóre cechy wielkich meteorów - bolidów są zbyt ogólnikowe. Ter
minologia zjawisk meteorowych opierać się powinna głównie na skali 
ich jasności. Próbę ustalenia tej skali i związanej z nią terminologii 
znajdujemy w ostatniej książce znanego badacza meteorów A s t a p o
w i c z a 2). 

Proponuje on następujący podział i nomenklaturę meteorów: 

1
) Dejinition in Meteoric Astronomy" Pop. Astr., 1930 r. XXXVIII, 

Nr 8, str. 506. 
2

) U. S. A s t a p o w i c z. "Mie.teornyje jawlenia w atmosjerie Zie
mli", Moskwa 1958, str. 26. 
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l) Meteory ul tra teleskopowe: od + 16 do + 12 wielkości gwiazdq-
wej (Jng) 

2) T elemeteory słabe: od + 11 do + 7 mg. 
3) Telemeteory: od +6 do + 2 mg. 
4) Meteory zwykłe: od +6 do +2 mg. 
5) Meteory jasne: od +l do -3 mg. 
6) Bolidy: od -4 do -8 mg. 
7) Bolidy wielkie: od -9 do -13 mg. 
8) Nadbolidy: od -14 mg i jaśniejsze. 
Mając na uwadze ten podział proponuję ze swej strony co następuje: 
Dla meteorów, obserwowanych tylko za pomocą przyrządów op

tycznych, a więc niedostrzegalnych na ogół gołym okiem - ogólną 
nazwę telemeteorów. Ogólna ta nazwa jest wystarczająca, gdyż prze
ważnie przy niej można dodać i obserwowaną jasność telemeteoru. Na
leży przy tym zauważyć, że jasny meteor, dostrzeżony w przyrządzie 
optycznym będzie równocześnie i "zwykłym meteorem", a obserwator, 
odrywając wzrok od teleskopu może czasami dalszy bieg meteoru ob
serwować i gołym okiem. Jak widzimy nie można wyróżnić wyraźnie 
jakościowo jasnych telemetcorów (od +6 wzwyż) z plejady zwykłych 
meteorów.Dalszy podział Astapowicza wydaje się na ogół do przyjęcia. 
Sądzę jednak, że nie ma potrzeby rozróżniać terminologicznie mete
orów jasnych od meteorów zwykłych. Wystarczy nazwa meteor tej czy 
też innej jasności. 

Co się wreszcie tyczy bolidów - to kryterium jasności charakte
ryzuje je wprawdzie dość wyraziście, jednak nie wyczerpująco. Oprócz 
bowiem cechy jasności istnieją jeszcze inne ważne ich cechy np. dźwiP.
kowe. W każdym razie bolidami możemy nazywać meteory poczynając 
od --4 mg wzwyż. Rzadko jednak udaje się obserwatorowi, szczególnie 
przygodnemu - a tych jest większość - ustalić i podać jasnoFć meteo
ru. Dla zakwalifikowania go do bolidów może służyć czasami kształt 
kulisty lub gruszkowaty głowy bolidu czy też towarzyszące mu grzmoty 
lub dźwięki "elektrofoniczne". Podobnie trudno było by czasami zaliczyć 
ten, czy inny bolid o jasności na pograniczu -8 mg, czy -9 mg do bo
lidów zwykłych, a nie do "bolidów wielkich", lub odwrotnie. Zresztą 
zawsze nazwanie bolidu "wielkim" podlegać będzie względnej ocenie 
obserwatora. 

Zdaniem moim wystarczy podział bolidów na: 
l) "bo.lidy" (w tym "zwykłe i "wielkie-") 
2) "superbolidy" lub jak kto woli "nadbolidy" 8), rozumiejąc pod tą 

nazwą bolidy, głównie roniące meteoryty. 
3) bolidy gigantyczne (w rodzaju Tunguskiego) oraz kraterotwórcze. 
A więc pamiętać należy (i zwracam się z takim apelem do wszyst

kich naszych autorów), że pod "meteorami" i "bolidami" rozumiemy 
tylko pewne zjawiska w naszej atmosferze. Nie wolno nam wobec te·go 
nazywać "meteorami" jakichkolwiek bryłek stałych, krążących w na
szej przestrzeni. Natomiast "to, co spada" z nich, nazywamy meteo
rytami. 

Ale jak nazwać bryły i bryłki kosmiczne, wywołujące zjawiska me
teorów i bolidów? Sięgnijmy wobec tego do naszej przestrzeni słonecz
no-planetarnej. W przestrzeni tej krążą przede wszystkim większe 
i mniejsze bryły, które udało się nam wykryć teleskopowo i które na-

3) Jestem zwolennikiem pierwszej z tych nazw, ponieważ będzie ona 
zrozumiała i dla czytelnika obcej narodowości i nie będzie wymagać 
t!umaczenia. 
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zywamy asteroidami, planetoidami lub małymi planetkami, dalej set
ki tysięcy drobniejszych brył i bryłek i wreszcie najdrobniejsze bryłki 
pyłowe. Poza tym stałymi lub przejściowymi gośćmi naszego układu są 
komety, które według panującej hipotezy posiadają w swych jądrach 
pewną ilość stałych brył i bryłek, wmarzniętych w bryłę zamarzniętych 
gazów. Czy pochodzenie niektórych komet jest wspólne z asteroidam.i, 
czy też pochodzą z przestrzeni galaktycznych? 

Na ten temat istnieją różne hipotezy. Jak się zdaje, asteroidy oprócz 
paru tych największych, które mogą mieć pochodzenie pierwotne, trudno 
zaliczyć do kategorii planet, wobec braku u nich atmosfery i prawdo
podobieństwa nie kulistych lecz kanciastych kształtów. Można je nazwać 
raczej "wirującymi fragmentami", czy "odłamkami" być może jakiejś 
rozpadlej niegdyś planety - krążące w przestrzeni odłamki po wywoła
niu zjawiska bolidu spadają czasami na ziemię i nazywamy je mete
orytami. Są one najprawdopodobniej w głównej mierze wspólnego po
chodzenia z asteroidami 4). Wreszcie pyły kosmiczne pochodzą zarówno 
z kruszenia się tych wszystkich mas (i to prawdopodobnie głównie), jak 
i z rozpraszania się mas kometarnych. Wszystkie te masy proponuię 
objąć ogólną nazwą kosmolitów. Nazwa ta zresztą nie jest przeze mnie 
wymyślona . Jak zauważył F. C. L e n ar d w r. 1944 (Pop. Astr. Nr 7 
s. 352) nazwa "kosmolity" lepiej pasuje do pojęcia "meteorytów w prze
strzeni", niż zwykła nazwa "meteoryty", jako pochodząca ud meteoros. 

Zresztą nazwa "pyły kosmiczne" dobrze charakteryzuje unoszące się 
w przestrzeni mikrokosmolity. Oczywiście możemy dzielić kosmolity 
jeszcze na pewne podkategorie w zależności od ich masy i e.fe:ktu, jaki 
wywołuje penetracja ich do warstw atmosfery; jednak nie wydaje się 
to konieczne. W każdym razie musimy wśród nich rozróżnić l) asteroidy, 
2) kosmolity, dające efekt bolidów i spadek meteorytów, 3) drobne bryłki, 
dające zjawiska meteorów, dla których bryłek proponuję nazwę metc
olitów i wreszcie 4) mikrosmolity, dające efekty telemeteorów. 

z nazwy .,meteoryty" wywodzimy nazwę "meteorytyki" dla nauki 
o meteorytach, a dla zajmujących się tą nauką - nazwę ,.meteorytyków" 
Nazwy "meteorytologii" i odpowiednio "meteorytologów" wydają mi się 
za trudne. 

W razie równoczesnego spadku większej ilości meteorów lub met,_ 
orytów - nazyWamy taki spadek "deszczem". Wolę tę nazwę od nazwy 
"ulewy". 

Rozszerzoną meteorytykę, tj. naukę, obejmującą poza 4 najwi~kszymi 
planetoidami całość stałej materii kosmicznej w naszym układzie nazwa
łem "kosmolityką", wywodząc tę nazwę, czego nie trudno się domyśleć, 
od nazwy kosmolitów. 

Na zakończenie kilka słów na temat będącej u nas w użyciu nazwy 
"roje" dla oznaczenia skupisk meteorytów w naszej przestrzeni. Zwra
calem już uwagę na pewną nieścisłość tej nazwy. Z pojęciem bowiem 
roju wiąże się wyobrażenie o jakimś gęstym, kt~listym utworze na kształt 
roju pszczół, gdy w rzeczywistości skupiska meteolitów w przestrz;:ni 
posiadają przeważnie zgoła odmienną postać. Przypomnijmy jak nie
dawno charakteryzował je i dzielił M. P l a v e c~). 

4) Teoretycznie pewne fragmenty pochodzenia kometarnego mogą 
dosięgnąć powierzchni Ziemi, jednak dotychczas żadne okazy meteorytów 
nie zostały zaliczone do tej kategorii. 

5
) M. P l a v e c, t. V. Biuletyn Inst. Asf1·. Czcchosl., s. 20. 195'!. Ref. 

Urania, Nr l (1956 r.) str. 19. 
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Proponuje on następujący podział skupisk meteorów: 
l) Materia meteorowa po opus2lczeniu jądra komety tworzy obłok 

w pobliżu komety - Typ C (cloud). 
Typ ten dzieli się na podtypy: C, - odosobniony obłok małego 
przekroju, rozprzestrzeniający się 'Wzdłuż ni~wielkiego odcinka 
orbity komety {np. Aurygidy, Cetydy, Monocerotydy) i C" - · wąski 
obłok, zajmujący znaczną część orbity komety. 

2) F (filament, fibra) - materia rozprasza się wzdłuż całej orbity 
komety w postaci cienki-ej nici. Podtyp F,- charakteryzują lokalne 
zagęszczenia, które powodują krótkotrwałe minima i maksima. (np. 
Lirydy.) Podtyp F 2 - charakteryzuje równomierne rozmieszczenie 
materii wzdłuż całej orbity. {Leonidy, Ursydy). 

3) Typ S (Stream - strumień, potok) - stary rój z bardzo rozmytym 
radiantem i równomiernym rozkładem materii wzdłuż orbity. Zie
mia przecina taki potok długo, nieraz kilka tygodni. Podtypy: S, -
nieco młodszy potok z pewną koncentracją materii w pobliżu po
przecznego przekroju orbity. (Perseidy, G€minidy), s2- starsze 
potoki, gdzie rozkład materii w przekroju poprzecznym orbity jest 
wyrównany na skutek efektu Poynting-Robertsona. (Akwarydy, 
Orionidy). s. - bardzo rozproszony potok z bardzo rozmytym ra
diantem. (Taurydy, delta - Akwarydy). Po.toki typu S trudno 
cza<:em zidentyfikować i odróżnić od meteorów sporadycznych 
z powodu ich rozproszenia. 

Jak widzimy, większość skupisk meteolitów w przestrzeni nie ma 
podobieństwa do "rojów". Tę nieudaną nazwę (podobnie jak niektóre 
inn-e nazwy jak np. gwiazdozbioru źrebię 6) przejęliśmy ze źródeł praw
dopodobnie niemieckich. (niemieckie "Schwarm"). Tymczasem Anglicy 
używają nazwy: stream, a Rosjanie "potok". Sądzę, że pora zawrócić 
z dotychczasowej drogi wyłącznoego używania nazwy rojów i przyjąć 
dla większych skupisk meteolitów w przestrzeni nazwy potoków. Nic
mniej nazwa rojów (angielskie Swarm lub Ctoud) może być właściwa 
dla skupisk meteolitów w pierwszym stadium ich ewolucji (Typ "C" 
Plaveca) i lokalnych zagęszczeń w potokach {podtyp "Ft" Plaveca) dają
cych tzw. "deszcze meteorów". 

Treść niniejszej pracy poddałem rozważeniu członków Sekcji Mete
orytyki naszego Towarzystwa. Przy tym spotkałem się z następującymi 
uwagami: Mgr A. P i a s k o w s k i uważa, że pojęciu skupisk meteolitów 
w przestrzeni odpowiadała by lepiej nazwa .,ciągu". Uzasadnia swój 
pogląd tym, że nazwa ta wskazuje na gen-etyczną i kinoetyczną łączność 
poszczególnych elementów zbioru i nie nasuwa konieczności zakładania 
jednostajności przepływu. Pogląd ten ma wiele słuszności, jednak nazwa 
,.potoków" byłaby może praktyczniejsza z uwagi na używanie jej w no
menklaturze w niektórych krajach. Zresztą można zauważyć, że żadna 
nazwa zapożyczona ze zjawisk czysto ziemskich nie może ściśle pasować 
do nazw zjawisk zachodzących w przestrzeni kosmicznej. Mgr A. W r ó
b l e w ski sądzi, że nazwa "asteroidów', nie jest trafna i przychyla się 
raczej do nazwy "planetoid" lub "małych planetek" używanych w nie
których obcych terminologiach, np. niemieckiej i francuskiej. Jednak 
w niniejszej pracy nie podejmuję się ustalenia tej nazwy. Będzie to 
z czasem zadaniem Komisji Nomenklatury Astronomicznej wyłonionej 
~z.ez Komitet Astronomiczny. 

6) Od niem. "Fiilten" - zamiast ogólnie przyjętej nazwy "Mały koń" 
Pisałem już na t-en temat. (patrz Urania, 1952 r. Nr 4, str. 271). 
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Mgr A. Wróblewskiemu wydaje się następnie, że podział bolidów 
zaproponowany przeze mnj,e nie jest konieczny, ponieważ wystarczy ich 
charakterystyka według jasności. Jednak należy zauważyć, że przygodni 
obserwatorzy bolidów rzadko kiedy podają ich jasność w wielkościach 
gwiazdowych a więc charakterystykę ich należy czasami wysnuć i z in
nych przesłanek. Np. fakt zaobserwowania bolidu przy świetle dziennym 
(1zw. "bolidy dzienne") pozwala nam ex post na oznaczenie jego jasności 
na powyżej - 9 mg. (co proponuje Astapowicz), a odgłosy "grzmotów", 
lub specyficzny kształt pozwalają nam sądzić, że bolid je wywołujący 
możemy zaliczyć do "superbolidów". Zresztą podawana przez obserwato
rów jasność jest zależna od odległości, a więc nie charakteryzuje sama 
przez się rzeczywistej jasności bolidu. Np. jasność bolidu z 7. IV. 59. 
(patrz Urania, Nr 2. 1960 r . str. 49) podana została przez polskiego obser
watora jako około - 5 m, gdy rzeczywista jego jasność była - 18 m. 
Dopiero inne dane, np. kształt, mogły nasunąć wniosek, że był to super
bolit. 

Dr Ja n G a d o m s k i również zaproponował najrychlejsze usunięcie 
z naszej nomenklatury nazwy "asteroidów", nie podając jednak jaką 
nazwą należy je zastąpić. Zresztą usunięcie tej nazwy z naszej nomen
klatury nie usunie jej z nomenklatury autorów innych krajów. Np. uży
wa jej członek Akad. Nauk ZSRR F i e s j e n k o w') oraz sekretarz nau
kowy Komitetu Meteorytowego A. N. ZSRR K r i n o w 8), Ku l i k o w
ski 9), P u t i l i n 10) i inni. Używają jej również anglosasi obok nazwy 
"minor planets". (np. F. G. W a t s o n"). Francuzi używają wprawdzie 
najczęściej nazwy "petites planetes", ale również i nazwy "asteroides" 
lub "planetoides" 12

• Niemcy używają głównie nazwy "kleine Planeten" 
oraz "planetoiden". Którą więc z tych nazw wybrać? Nie mam zamiaru 
występować w tej sprawie z wnioskami. Jak zauważyłem już wyżej 
powinna ją rozstrzygnąć Komisja Nomenklatury Kom. Astr. PAN. 
Pozwolę sobie jedynie zauważyć, że nasza nomenklatura astronomiczna, 
dotycząca nauki, obejmującej wszystkie kraje kuli ziemskiej, nie po
winna stwarzać neologizmów - powinna dostosować się do nazw, użx
wanych przez większość autorów zagranicznych. 

Nawiasem mówiąc nazwa "małych planet" może być właściwa tylko 
w odniesieniu do tych największych z nich, które są prawdopodobnie 
pierwotnego pochodzenia. Natomiast nazwa ta, zarówno jak i nazwa 
"planetoid", nie charakteryzuje drobniejszych brył gdyż nie mają one 
ż<:dnego podobieństwa do planet. Nazwa "asteroidów" jest oczywiście 
również terminologicznie nie ścisła, jednak, jak się zdaje, ma tradycje 
w historii astronomii, a pochodzi z pozornego podobieństwa do gwiazd. 
Nie widzę więc na razie żadnej nazwy całkowicie dobrze charakteryzują
cej całość tych wszystkich brył, które nazywamy "asteroidalnymi". 

Dr Gadomski zaproponował wreszcie najdalej idące uproszczenie wy_
suniętej przeze mnie nomenklatury, uproszczenie, którego wymaga, jego 
zdaniem, popularyzacja, a zatem usunięcie z niej subtelności, propono
wanych przez Plaveca 13). Jednak tekst moich propozycji nie w ydaje się 

7) "Mietieoritika", Wyp. XVIII, str. 8. 
8) "Osnowy Mietieoritiki", Moskwa 1955 r. 
0) "Sprawocznik 'astronoma liubitielia", Moskwa 1953 r. 
10) "Malyje Planiety", Moskwa 1953 r. 
11) "Between the Planets", Cambridge, Massachusetts, 1956 r . 
12) Np. "Astronomie", 1959 r. str. 226. 
13) Zresztą głoszonych już w "Uranii", patrz ó). 
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tak trudny, aby nie mogli ich zrozumieć członkowie naszego Towarzy
stwa, którzy w artykułach "Uranii" znajdywali nieraz omówienia znacz
nie trudniejszych i bardziej skomplikowanych zagadnień. Zresztą moje 
propozycje nie dotyczyły by tylko naszych członków, ale mają na celu 
również pomoc w ustaleniu pewnych nazw i dla użytku astronauty_ki 
oraz astronomii meteorowej. 

KRONIKA 

Nowe ciała niebieskie stworzone w 1960 r. 

W uzupełnieniu notatki w "Uranii" (1960, str. 83-5) podajemy ze
stawienie nowych ciał niebieskich wprowadzonych na orbitę w r. 1960 
do końca sierpnia. 

- --
Data 

Perlgeu n 
Początkowy Apogeum Masa 

Nazwa startu 
okres obiegu 

początkowe C e l 
1960 ),". 

km l km kg 
----

d m 

Tiros I 1,IV 99,2 703 755 122 prognozy me-
teorologiczne 

Transit I-B 13,IV 95,3 385 760 120 nawigacja 

Discoverer XI 15,IV 9?,3 177 555 760 lądowanie ka-
blny 136 kg 

Sputnik IV 15,V 91,2 312 369 2540 przystosowa-
nie do lotu 
człowieka 

Sputnik IV') 19,V 94,25 307 690 2000 lądowanie ka-
biny 

obserwacja 
Midas 24,V 94,3 470 518 2268 startów rakiet 

Transit J1 ' ) 22,VI 101,7 639 1059 101 nawigacja 

Satelita ,.sio- 22,VI 101,7 6:i9 1059 pomiary p. o-
neczny" 2

) mieniowania 
słonecznego 

Discoverer XIII 10,VIII 94 257 701 760 lądowanie ka-
biny 

Echo I 12,VIII 117,9 1512 1678 62 balon, przekaź 
nik radiowy 

Discoverer XIV 18,VIII 760 lądowanie za-
sobnlka 

Sputnik V 19,VIII 90,72 306 339 4600 lądowanie za-
sobnlka 

1) kabina po oddzieleniu się. 

") satelity wyrzucone przez tę samą rakietę Thor-Able. 
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Widzimy, że astronauci wykazują ostatnio dużą aktywność. Wyniki 
mówią same za siebie: 12 nowych satelitów w ciągu jednego półrocza. 
Jakie uwagi nasuwają liczby tabeli? 

Sputnik IV odznacza się rekordową masą, która łącznie z ostatnią 
rakietą nośną wynosiła 4,3 ton. Zawierał on manekina pilota oraz 
pełne urządzenia potrzebne człowiekowi do pobytu przez pewien czas 
na orbicie. Zasobnik odłączony na rozkaz z Ziemi przeszedł na no·wą 
orbitę nieco obszerniejszą, niż pierwotna. 

Discoverery to niskopułapowe krótkotrwałe satelity polarne, które 
po kilkunastu obiegach Ziemi odłączają kabinę i wyhamowują ją sil
niki·em "wstecznym''. Dla ułatwienia obserwacji optycznych Discoverer 
XI zapalał na rozkaz radiowy z Ziemi świa.tła pokładowe. W bazie San 
Fernando (Hiszpania), dysponującej w czasie przelotu satelity bezchmur
nym niebem udało się Discover.era sfotografować kamerą Nunn-Baker 
jako obiekt 8'11.Była to pierwsza optyczna obserwacja "zaćmionego" 
sztucznego satelity, szybującego poprzez całkowity cień Ziemi. 

Udanym tworem jest Tiros I, który za pomocą dwóch pokładowych 
stacji telewizyjnych fotografuje pokrywę chmur 1) i przesyła zdjęcia 
na Ziemię. Tego typu obserwacje, zwłaszcza nad oceanami, są moż
liwe jedynie z satelitów. Dają one "zewnętrzny" widok pokrywy 
chmur. Ułatwiają w dużym stopniu prognozy meteorologiczne. 

Ciekawą służbę spełniają Transity I i II. Nawigatorzy na morzu, 
czy w powietrzu, wymierzają anteną kierunkową - niezależnie od po
gody - położenia na niebie w pewnej chwili "sztucznej ruchomej 
gwiazdy", jaką reprezentuje przelatujący Transit. Wyznaczają ponadto 
za pomocą oscylatora długość odebranej r ·adiofali i dane te wraz 
z m om entem obserwacji wysyłają radiem do najbliższej bazy Transi
tów (baz tych ma być 10). W bazie, w której śledzi się nieprzerwanie 
ruchy i orbity Transitów, po uwzględnieniu efektu Dopplera, oblicza 
się w ciągu paru minut aktualne położenie geograficzne nawigatora 
z dokładnością 150 metrów. Oczywiście rachunki te wykonywa się przy 
użyciu szybkościowych maszyn elektronowych. Transitów ma być 
w przyszłości cztery, dwa polarne i dwa ekwatorialne, co da nawiga
torom uzasadnioną szansę "zastania" przynajmniej jednego z satelitów 
nad horyzontem. 

Transit II oddzielił od siebie drugiego mniejszego satelitę przezna
czonego do pomiarów promieniowania słonecznego. 

Echo I to balon z aluminizowanego plastyku o średnicy 30 m, wypeł
niony 2,5 kg gazu. (Na powierzchni Ziemi potrzebował on 20 000 kg gazu). 
Służy do łączności radiowej odległych od siebie stacji zi·emskich. Jako 
wysokopułapowy satelita widoczny jest w ciągu kilkunastu minut prze
lotu. W sąsiedztwie górowania osiąga jasność 0'11. 

Discoverery XIII i XIV zrealizowały lądowanie pojemnika. Jeden 
z nich został odszukany na wodach Pacyfiku 12. VIII, drugi wychwy
cony 19. VIII przez samoloty na wysokości 3000 m. 

Poważne osiągnięcie stanowi lądowanie zasobnika Sputnika V. Miał 
on rekordową masę 4600 kg. Zawierał drobne zwierzęta, rośliny i mdkro
organizmy. Konstruktorom udało się wytracić w sposób łagodny energię 
zasobnika. Jest to wyłom w zagadnieniu drogi powrotnej z orbity. 
W kolejności rzeczy należy oczekiwać wiadomości, że pierwszy człowiek 
pomyślnie wrócił z trwającego dobę rejsu jonosferycznego. 

Oprócz wymienionych 12 nowych satelitów okres sprawozdawczy 
dał jeszcze jeden dorobek: sztuczną planetoidę nr 3. Jest <nią Pionier V, 

1) Patrz "Urania" 1960, nr 5, str. 151. 
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wystrzelony 11. III. 1960. Orbita jego jest elipsą o mimośrodzie 0,105, 
położoną pomiędzy drogami Ziemi i Wenus. Planetoida obiega Słońce 
raz na 311r;l w średniej odległości 134,3 milionów km Perihelium 
(120.2 mil. km) osiągnęla 9. VIII. 1960, afelium zaś (148,4 mil. km) 
16. l. 1961. Pionier V jest wyposażony w baterie słoneczne, które za
silają dwie radiostacje o mocy 5 watów (zasięg 8 milionów km) i 150 
watów (zasięg 80 mil. km) pracujące na fali 79 cm. Dokonuje szeregu 
pomiarów, w których najważniejsze odnoszą się do natężenia promie
niowania kosmicznego w przestrzeniach międzyplanetarnych dotych
czas jeszcze niebadanych. Do planety Wenus ma się zbliżyć na odle
głość 11-13 mil. km. 

Ważnym też zadaniem Pioniera jest umożliwienie pomiaru dokład
nej długości jednostki astronomicznej, którą znamy dotychczas z błę
dt>m średnim 80 000 km. Wyzyskuje się tu efekt Dopplera. 

Nasłuchy Pioniera V przeprowadza się za pomocą wielkiego radio
teleskopu w Jodrell Bank. 15. VI. 1960 otrzymano relację z odległości 
29 mil. km. Pionier V jest wyposażony, jak to ostatnio weszło w zwy
czaj, w "pamięć" magnetofonową i przesyła nagromadzone wiadomości 
na radiowy rozkaz z Ziemi. Większe zbliżenie planetoidy do Ziemi 
przewiduje się dopiero po upływie 29 lat, tj. w r. 1989. Być może 
w przyszłości nastąpi też tak duże zbliżenie, że Pionier V spłonie 
w atmosferze Ziemi. 

Jan Gadomski 

Nowe Meteoryty 1) 

A l g er i a. 
Meteoryt D a o u r a. Znaleziono w 1952 r. Chondryt. Ma~a 30 g. 

Argentyn a. 
Meteoryt M e d a n i t o s. Spadł w 1953 r. Achondryt (enkryt) 2 od

łamki. Masa 25 i 6 g. 
Brazylia. 

Meteoryt P a tri m o n i o. Spadł w 1950 r. Chondryt. Masa 2,4 kg. 
Meteoryt P irapor a. Znaleziono i rozpoznano w 1955 r. Heksae

dryt. Masa 2,56 kg. 
C h i n y. 

Meteoryt M i ń - F a ń Z h u ń. Spadł w 1952 r. Aerolit. Masa ok. 5 kg. 
F" r a n c u s k a A f r y k a R ó w n i k o w a. 

Meteoryt G a l i m. Spadł w 1952 r. Chondryt. Masa 28 g. 
J u g o s ł a w i a. 

Meteoryt D u b r o w n i k (M o l u n a t). Spadł w 1951 r. Aerolit. 
Masa 1,9 kg. 

Meteoryt O z re n- B oś n i a. Znaleziono w 1952 r. Żelazny. Masa 
ok. 3,9 kg. 

Meteoryt D i m itr o w gr a d. Znaleziono w 1955 r. Oktaedryt. Masa 
100 kg. 
Kan ad a. 

Meteoryt A b e e. Spadł w 1952 r. Aerolit. Masa 107,5 kg. 
Meteoryt Gir o u. Znaleziono w 1954 r. Pallasyt. Masa 4,7 kg. 
Meteoryt Bru d er h e i m. Spadł w 1960 r. Deszcz meteorytów. Ze-

brano 350 odłamków. Masa ponad 180 kg. 

1) Dane te stanowią dalszy ciąg wiadomości ogłoszonych w U r a
n i i Nr 5 z 1960 r., s. 143. Podajemy dane za ostatnie dziesięciolecie 
(r. 1950-1960). Meteoryty te nie weszły do ogólnoświatowego katalog_u 
Meteorytów British Museum z r. 1953. Część ich znajduje się natomiast 
w katalogu F. L e o n a r d a z r. 1956 i w innych źródłach. 
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Meteoryt H o l m a n I s l a n d. Znaleziono w 1951 r. Aerolit. Masa 
552 g. 
K o n g o B e l g i j s k i e. 

Meteoryt Y a m b o. Spadł w 19!H r. Chondryt. Masa nieznana. 
Meteoryt K a b a l a. Spadł w 1951 r. Aerolit. Masa nieznana. 

Meksyk. 
Meteoryt L o r e t o. Znaleziono i rozpoznano w 1950 r. Oktaedry t. 

Masa ok. 94,4 kg. 
Meteoryt N u e v o L a r e d o. Znaleziono w 1950 r. Chondryt. Masa 

500 g. 
Niemcy. 

Meteoryt Brei t s c h e i d. Spadł w 1956 r. Chondryt. M::~ sa ok. l kg. 
O m a n (A r a b i a). 

Meteoryt G h u b ar a. Znaleziono w 1954 r. Chondryt. 2 duże masy 
są w badaniu. 
Peru. 

Meteoryt T a m b o Q u e m a d a. Rozpoznano w 1950 r. Oktaedry t. 
Masa 141 kg. 
P o r t u g a l i a. 

Meteoryt M o n t e d a s For t e s. Spadł w 1950 r. Chondryt.. 
5 okazów. Ogólna masa 4,885 kg. 
T a n g a nik a. 

Meteoryt I s h i n g a. Spadł w 1954 r. Chondryt. Masa ok. 2 kg. 
S t a n y Z j e d n o c z o n e. 

Meteoryt B o a z. Znaleziono w 1955 r. Żelazny. Masa 6,8 kg. 
Meteoryt B o e l u s. Znany przed r. 1955. Chondryt. Masa 730 g. 
Meteoryt C a s h i o n. Znaleziono i rozpoznano ·w 1954 r. Chondryt. 

Masa 5,8~6 kg. 
Meteoryt C h i c o. Znaleziono w 1954 r. Chondryt. Masa 105 kg. 
Meteoryt D u m a s. Znaleziono w 1956 r. Chondryt. Masa 46,05 kg. 
Meteoryt H e s s t o n. Znaleziono w 1951 r. Chondryt. Masa 12,9 kg. 
Meteoryt L ak e M u r r a y. Znaleziono i rozpoznano w 1952. r. 

Żelazny. Masa 272 kg. 
Meteoryt M ar l o w. Rozpoznano w 1954 r. Chondryt. Pierwotna 

masa prawdopodobnie ok. 450-500 g. Zachowało się 344 g. 
Meteoryt M i 11 er (Kansas). Znaleziono w 1950 r. Chondr~·t. 

1VI asa 974 g. 
Meteoryt M u r r a y. Spadł w 1950 r. Chondryt węglisty. Ma>a 

około 7 kg. 
Meteoryt N e e n a c h. Znaleziono i rozpoznano w 1952 r. Chondryt. 

Masa 13,78 kg. 
Meteoryt P i n t o M o u n t a i n s. Znaleziono w 1954 r. Chondryt. 

Masa 17,931 kg. 
Meteoryt R i c h l a n d. Znaleziono w 1950 r. Żelazny. Masa 15,42 kg. 
Meteoryt S y l a c a u g a. Spadł w 1954 r. Aerolit. 2 odłamki cg. 

masy 5,7 kg.2). 

z. s. R. R. 
Meteoryt E l i e n o w k a. Spadł w Hl51 r. Chondryt. Ogólna zebrana 

masa 54,44 kg. 
Meteoryt M a n y c z. Spadł w 1951 r. Chondryt. 2 okazy o masje 

1,86 kg i 1,695 kg. 
Meteoryt Z a w i e t n oj e. Spadł w 1952 r. Chondryt. Masa 751 g. 

~) Patrz Urania Nr l, 1960 r., str. 5. Podana tam masa meteorytU> 
3,8G kg dotyczy tylko odłamka, który przebił dach i sufit domu. 

• 
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Meteoryt N i kolsko je. Spadł w 1954 r. Chondryt. Ogólna masa 
ponad 6 kg. 

Meteoryt C h re s k. Znaleziono w 1954 r. Żelazny. Heksaedrit. 
Masa 300 kg, 

Metoryt Z w o n koje. Spadł w 1955 r. Chondryt. Ogólna masa 
2,568 kg. 

Deszcz meteorytów Ar o o s otrzymał nazwę "Jar dym l i m s k 1". 
{Patrz Urania, nr 5, 1960 r., str. 144). 

J. Pokrzywnicki 

O możliwym istnieniu pierścienia wokół Jowisza 
Już w r. 1949 G. P. Ku i per w pracy swej "The Atmospheres of 

the Earth and PLanets" (str. 342) wspomniał o możliwości posiadania 
niegdyś pierścienia przez Jowisza. Ostatnio w rękopisie pt. "0 możLi
wym istnieniu pierścienia wokół Jowisza" przesłanym O t t o n o w i 
S t r u v e m u 1) powraca do tego tematu S. W s z e c h świat ski, dy
rektor obserwatorium astronomicznego w Kijowie. Może niektórzy nasi 
czytelnicy przypomną sobie, że prof. Wszechświatski od lat broni hi
potezy pochodzenia komet z wyrzutu wulkanów na Jowiszu. Hipoteza 
ta inspirowana była pracami na ten temat L a gr a n g e'a, O l b er s a 
i H ar d i n g a, jednak jak się z-daje nie znalazła wielu zwolenników. 
Nie będziemy się bliżej zajmować tą hipotezą i zatrzymamy się na wy
wodach dr Wszechświatskiego na temat Jowisza zawartych w drugiej 
części jego pracy 2). Autor rozważa tu charakter wąskiego pasma czę
sto obserwowanego na powierzchni Jowisza bardzo blisko do równika 
tej planety. W ostatnio ogłoszonej pracy "The planet Jupiter" (str. 97) 
B. M. P e e k tak opisuje to pasmo " ... teleskopy o nie dużej mocy często 
ukazują cienką, niklą i mglistą smugę znaną jako Pasmo Równikowe. 
Czasami biegnie ona wprost przez widoczną tarczę pLanety, częściej 
jest fragmentaryczna i rzadko kiedy otacza pLanetę ... " 
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Rys. l. - Przedstawiona tu 
zależność między szerokością 
zenograficzną (odpowiednik 
szerokości geograficznej) Pa
;ma Równikowego Jowisza (na 
)Si pionowej) i jawicentryczną 
3Zerokością Słońca (na osi po
ziomej) zdaje się potwierdzać 
hipotezę Wszechświatskiego, iż 
rzeczone Pasmo jest cieniem 
rzuconym na tarczę Jowisza 
przez pierścień złożony z drob
'lych fragmentów (wg Sky antl 
relescope, July 1960 r., str. 23). 

Wszechświatski słusznie zwraca uwagę, że płaszczyzna równika 
.Jowisza jest tak mało nachylona do jego orbity i ekliptyki, iż nie 
moglibyśmy nigdy zauważyć pierścienia równikowego szeroko otwar
-tego, jak to często bywa w przypadku Saturna. Toteż w najlepszym 

1) Sky and Telescope 1960 r., July, str. 20-23. 
') W pierwszej części autor omawia zmiany zachodzące w pier

:ścicniach Saturna . 
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razie moglibyśmy pierścień Jowisza zaobserwować w profilu. jednak 
dotychczas takich obs<erwacji ni·e było, co autor przypisuje blaskowi 
planety, która maskowałaby całkowicie taki nikły pierścień. Niemniej 
taki pierścień może rzucać cień na tarczę planety - cień, który nie 
zawsze zbiega się z równikiem Jowis·za. 

Autor zebrał liczne prace -- przeważnie z rysunków - wskazujące 
w różnym czasie pozycje pasma na planecie i wysokość słońca ponad 
lub poniżej równika Jowisza. O ile pomiary te nie zawierają jakiejś 
bliżej nie nieznanej wady - wskazują one na odwrotny stosunek 
dwóch wielkości: Gdy słońce jest powyżej równika Jowisza pasmo 
znajduje się niżej i vice versa. Przyjmując ten efekt jako prawdziwy, 
stanowi on silny dowód dla poparcia tezy, iż rzeczone pasmo nie jest 
utworem rzeczywistym, a tylko cieniem rzucanym przez delikatny 

, · pierścień. 
Ponieważ Pasmo Równik·owe nie jest zawsze jednolite, Wszech

światski przypuszcza, że hipotetyczmy pierścień nie jest również jed
nolity i zawiera strefy o mniejszej lub większej gęstości. 

Je1·zy Pokrzywnicki 

OBSERWACJE 
Obserwacje komety Giacobini - Zinncr (1959 b) 

Kometę okresową Giacobini-Zinner obserwowałem w okresie od 
dnia 31. VIII. do 21. X. 1959 r. Kometa z czasem obiegu 6,5 lat znaj
dowała się w perihelium w ostatnich dniach października, a w peri
geum (najbliżej Ziemi) w pierwszej dekadzie listopada, w odległości 
zaledwie 50 miUonów km. Orbita Ziemi i orbita komety przecinają się 
niemal dokładnie. Ziemia znajduje się w tym punkcie w dniu 10 paź
dziernika, a ponieważ co 13 lat (dwa pełne obiegi komety) kometa 
znajduje się w tym miejscu na kilka dni przed Ziemią, Ziemia spotyka 
się z gęstym rojem meteorów, tzw. deszczem Drakonid. Autor niniej
szego artykułu obserwował deszcz ten w dniu 10 października 1946 r. 
Naliczono wówczas około 260 meteorów powyżej 111l oraz około 900 
meteorów 1-5 f!l na minutę. Całe zjawisko trwało 40 minut. 

Obserwacje komety miały następujący przebieg: 
27. VIII. 21J:l. Spróbowano sfotografować obszar nieba, na którym 

kometa się znajdowała, astrografem o średnicy 130 mm. Jednak po 
11 minutach naświetlenia, chmury uniemożliwiły dalszą obserwację. 
Na wywołanej kliszy komety nie znaleziono. 

31. VIII. 20J:l. Wykonano zdjęcia nieba z czasem naświetlenia 96 mi
nut w warunkach bardzo dobrych. Na wywołanej kliszy znaleziono 
mgliSity obiekt. Jednak ten znajdował się ok. 2 stopni łuku poniżej 
miejsca wskazanego przez efemerydę. Ponieważ kometa miała w tym 
dniu jasność ok. 1211l5, a wizualnej obserwacji nie wykonano - nie 
było pewności, czy mglisty obiekt na kliszy był szuk·aną kometą. 

7. IX., 20J:l. Wykonano zdjęcia z czasem naświetlania 128 minut. 
Na kliszy znaleziono mglisty obiekt, który posuwał się w porównaniu 
ze .z-djęciem z dn. 31. VIII. zgodnie z ruchem komety Giacobini-Zinner, 
j·edruak wyprzedzając efemerydę nadal o ok. 2 stopni. 

9. IX., 21J:l. Naświetlano kliszę przez 96 minut. Mglisty obiekt po
suwał się dalej na południowy wschód. Było teraz pewne, że sfoto
grafowano kometę okresową Giacobini-Zinner 1959 b. 

10. IX., 22J:l. Pomimo trudnych warunków wykonano zdjęcie z na
świ·etleni·em 64 minut. 

11. IX., 201;1. Wykonano kolejne zdjęcia z naświetleniem 96 min. 
Księżyc - 2 dni po pierwszej kwadrze - bardzo przeszkadzał. 

20. IX., 191;1. Pierwsza obserwacja wizualna teleskopem o średnicy 
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300 mm. Kometa ma wygląd mglistej, słabo świecącej chmury śred
nicy 3', z zagęszczeniem w środku. Warkocza nie dostrzeżono. Pozycję 
komety naniesiono na mapę sporządzoną ze znacznie powiększonej 
fotografii nieba. Kometa miała jasność około 11lJ1. Wykonano zdjęcie 
z najświetleniem 64 minut. Księżyc (3 dni po pełni) bardzo przeszka
dzał. 

22. IX., 19J:l. Wykonano obserwację wizualną i fotograficzną. Na
świetlano - z powodu wzrostu zachmurzenia - tylko 34 minuty. 

23. IX., 19J:l. W dobrych warunkach atmosferycznych obserwowano 
kometę wizualnie i fotograficznie. Dostrzeżono krótki warkocz komety. 
Naświetlone dwie klisze z czasem 64 i 32 minut. 

25. IX., 201:1. Kometa widoczna w szukaczu komet o średnicy 80 mm, 
F = 320 mm. Warkocz wydłużył się do 6'. Wykonano obserwacje wi
zualną przez 300 mm teleskop i dwukrotnie fotografowano (64 i 32 
minut). 

29. IX., 19J:l. Obserwowano kometę wizualnie i fotograficznie z cza
sem naświetlania 32 minuty. Kometa pojaśniała i świeciła jako obiekt 
około lO lJ1. 

1. X., 19J:l. Kometę dwukrotnie fotografowano z czasem naświetlenia 
32 minut. 

2. X., 19J:l. Obserwowano wizualnie: kometa posiada wyraźne jądro 
w kształcie rozmytej gwiazdy 11-tej wielkości. Głowa komety posiada 
średnicę 4 minuty łuku. Szeroki, jak niemal cała głowa, warkocz ma 
dJugość 6'. Na niektórych kliszach zmierzono długość warkocza na 
przeszło 12'. Poza tym wykonano zdjęcie z naświetleniem 32 minut. 

4. X., 201;1. Obserwowano wizualnie i fotograficznie. Kometa z po
wo-du zbliżania się do perigeum - coraz bardziej przyśpiesza ruch 
na niebie. 

6. X., 181;1. Kometa widoczna w szukaniu o średnicy 45 mm. Przy 
obserwacji teleskopem 300 mm stwierdzono dalszy wzrost jasności ko
mety. Fotografowano kometę z naświetleniem 32 minut. 

7. X., 181;1. Obserwowano wizualnie i fotograficznie. O godz. 2H133lJ1 
kometa złączyła się z gwiazdą 9-tej wielkości. 

9. X., 201;1. Kometa zbliża się do otwartej gromady gwiazd powyżej 
beta Wężownika. Wykonano obserwacje wizualne i fotograficzne. Księ
ż'yc w pierwszej kwadrze bardzo przeszkadzał. 

16. X., 191;1. Obserwowano tylko wizualnie teleskopem 300 mm. Fo
tografowanie stało się niemożliwe z powodu jasnego światła Księżyca. 
Kometa znajdowała się już blisko horyzontu. Deklinacja komety obni
żyła się do 0°. 

17. X., 181;1. Dokonano obserwacji wizualnej. Kometa szybko porusza 
się na tle gwiazdozbioru Węża i zdąża w kierunku alfa Tarczy So · 
bieskiego. Ruch dobowy komety wynosi 1,5 stopnia. 

18. X., 18J:l. Obserwowano wizualnie. Kometa świeci jako obiekt 
9-tej" wielkości. Widoczność słaba z powodu jasnego światła Księżyca. 

19. X., 181;1. Kometę obserwowano wizualnie. Warunki obserwacyjne 
nadal się pogarszają. Deklinacja komety wynosi - 4°. Księżyc dwa 
dni po pełni bardzo przeszkadzał. 

21. X., 19J:l. Ostatnia obserwacja wizualna i fotograficzna komety. 
Warkocz komety obserwowano do długości 8'. Otoczka gazowa jądra 
komety bardzo wyraźna. Samo jądro w postaci gwiazdy o rozmytych 
konturach dość jasne. O godz. 20-tej chmury przeszkodziły w dalszej 
obserwacji. Klisze naświetlono tylko przez 14 minut. 

Z zebranego materiału obserwacyjnego obliczono 45 pozycji komety 
(20 fotograficznych i 25 wizualnych) na epokę 1960,0. Szczegółowe wy
niki zostaną ogłoszone w Dodatku Naukowym do Uranii. 

Leon Woh.!feiL 



URANIA 309 

Zakrycia Hiad przez Księżyc 

W godzinach wieczornych dnia 4 marca 1960 r. obserwowano w Lu
dowym Obserwatorium Astronomicznym w Gdańsku-Oliwie z•akrycie 
przez Księżyca grupy gwiazd należących do Hiad. Obserwacje razpo
często o godz. 21I:l30m teleskopem o średnicy 80 mm. (Obserwator J. 
Jabłoński). Księżyc był blisko pierwszej kwadry i bardzo jasny. 
Na początku obserwacji Księżyc zbliżył się do grupy gwiazd oznaczo
nych na załączonym rysunku cyframi l, 2, 3 i 6 - najjaśniejsze wśród 
nich to {)1 i iJ2 Tauri. Wiadomo było, że zakryte będą gwiazdy l i 2, 
i ewentualnie jeszcze gwiazda 3 albo gwiazda 6, zależnie od tego czy 
Księżyc posuwa się więcej na północ (gwiazda 6) czy więcej na po
łudnie (gwiazda 3 czyli {) 2). Po zakryciu gwiazdy l (1~ 1 ) i 2 o godz. 211J43m 
i 21I:l51m było wiadomo, że zakryta będzie gwiazda 3 (1!2), jednak bar
dzo blisko południowego bieguna Księżyca. Zakrycie nastąpiło o godz. 
21I:l57m. Następnie pilnowano wejścia zakrytych gwiazd za oświetlony 
brzeg Księżyca. Wejścia te nastąpiły o godz. 22I:l:J2m gwiazda 3 ({} 2 Tau), 
potem gwiazda l (0 1 Tau). Wejścia gwiazdy 2 nic zdołano zaobserwo

be 4.7 .2 

. 5 

~~' 'i \l_ 
~ 
/ 
. 

wać, ponieważ jasność 
jej była mała, a brzeg 
Księżyca bardzo jasny. 

Podczas pilnowania 
pierwszych gwiazd\ za
krytych nie spostrzeżo
no zakrycia słabej 
gwiazdy 7 . 

Na zakończenie obser
wacji obserwowano je-
szcze zakrycie gwiazd 
4 i 5 o godz 22I:l46m 
i 22tt51m. Koitca zakry
cia tych gwiazd zaob
serwować nie było już 

można, ponieważ Księżyc w międzyczasie zachodził. Poniżej zestawie
nie ustalonych kontaktów zakryć. 

Gwiazda l p. 

" 
2 p. 

3 p. 
3 k. 
l k. 
4 p, 

5 p. 

obs. L. Wohlfeil 
reflektor 300 mm 

h m s 
20 43 27,5 UT 

52 11,3 
57 31,6 

21 32 02,5 
41 20,6 
46 08,7 
51 00,3 

obs. J. Jabłoński 
refraktor 80 mm 

h m s 
20 43 27 UT 

5212 
57 33 

21 32 02 

4611 
50 59 

p - początek zakrycia, k - koniec zakrycia 

Współrzędne miejsca obserwacji: cp = 54°24,5, '}.. = 18°34,3 

Leon Woh!feit 
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OBSERWATORIA ASTRONOMICZNE NA ŚWIECIE 

Ameryka Południowa 
Południe jak w przypadku Afryki porównanie "gęstości" obserwa

toriów w Polsce z rzadką ich siecią w Ameryce Fałudniowej świadczy 
o niewątpliwej przewadze ilościowej Polski. Nieco inaczej jest z ja
kością; argentyńskie obserwatorium w Bosque .Alegre dysponuje re
flektorem 154 cm (inna rzecz, że nie wykonano przy jego pomocy je
szcze żadnej poważniejszej pracy); w Huancayo (Peru) pracuje na wy
sokości 3350 m n . p. m. doskonały spektroheliograf; wreszcie jednG 
z obserwatoriów w Santiago de Chile ma teleskop zwierciadlany o roz-
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miarach 93 cm. Według ostatnich danych (The Astronamical Journat 
64, str. 338, 1959 r.) w pobliżu Santiago de Chile wzniesione będzie 
nowe obserwatorium, będące wspólną własnością Uniwersytetów Chile, 
Chicago i Texas, oraz ośrodka naukowego U. S. Air Force. Główny 
instrument tego obserwatorium, 150 cm reflektor zostanie oddany do 
eksploatacji w końcu 1961 roku. J. Smak 

PRZEWODNIK PO KSIĘŻYCU 

Prosta Sciana 
Na południowy zachód od grupy kraterów Alfons, Alpetragius, Ar

zachel, opisanych w poprzednim numerze Uranii, w pobliżu niewiel
kiego krateru Birt, leży jeden z najciekawszych utworów księżyco
wych - Prosta ściana, zwana też Prostym Murem. Ta druga nazwa 
jest niesłuszna, albowiem opisywany utwór jest właściwie potężnym 
uskokiem skorupy Księżyca. Po stronie wschodniej ściany powierzchnia 
gruntu leży o około 300 metrów niżej. Widać to wyraźnie na dwóch 
ilu.stracjach na 3 stronie okładki. Na rysunku wykonanym przez H. P . 
Wilk i n s a Słońce świeci od strony zachodniej, ściana rzuca więc 
cień . Natomiast na fotografii wykonanej w obserwatorium na Mt Wil
son Słońce oświetla ścianę od Wschodu, cienia więc nie ma. ściślej 
mówiąc, ściana nie jest też zupełnie prosta, ani też nie ma jednakowe j 
wysokości na swej całej długości 100 kilometrów. 

Niedawno J. A s h b r o ok 1) ogłosił wyniki swych wizualnych po
miarów długości cienia rzucanego przez Prostą ścianę. Okazuje się, 
że na północnym krańcu ściana ma wysokość około 200 metrów. w czę
ści środkowej jest najwyższa (370 metrów), skąd wysokość znów maleje 
do południowego krańca (260 metrów). Ashbrook obliczył również, 
że kąt nachylenia wschodniego zbocza ściany wynosi 410. co na po
wierzchni Księżyca jest wyjątkowo dużą stromością. 

Ciekawe jest również otoczenie Prostej ściany, usianie drobnymi 
kraterkami, wyraźna szczelina biegnąca obok krateru Birt równolegle 
do ściany oraz dziwacznie wygięta góra na południowym kra J'l ; u 
ściany. A. Wróblewsk i 

RECENZJE 

M. Karpowicz i K. Rudnicki- "Zadani a z astronomii ogól
nej" PWN Warszawa, 1960 r. 

Ci, którzy kiedykolwiek mieli w życiu do czynienia z nauczaniem, 
dobrze zdają sobie sprawę z ogromnego znaczenia wszelkiego rodzaju 
samodzielnych ćwiczeń, zwłaszcza w naukach ścisłych. Są one jedyną 
okazją do pobudzenia ucznia, czy studenta do myślenia samodzielnego, 
tak ważnego w każdej działalności intelektualnej i mającego jedno
cześnie nieprzeciętne znaczenie wychowawcze. 1\'l:yślenie samodzielne, 
nawet na bardzo niskim jeszcze poziomie wykształcenia, ma ponadto 
jeszcze swoisty czar, którego nie wolno odbierać przyszłym naukow
com . Czar ów jest jedną z najsilniejszych atrakcji zawodu naukowca 
od la t naj wcześniejszych . 

Oto dlaczego z niezmiernym zadowoleniem przyjęliśmy wiadomość 
o tym, że Państwowe Wydawnictwo Naukowe wydało zbiór zadań 

1) Publications of the Ast1·onomical Society of the Pacific, vol. 72, 
nr 424, str. 55, 1960 r. 
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z astronomii dwóch warszawskich astronomów, wymienionych w ty
tule recenzji. Zbiór ów zawiera około 500 zadań z różnych działów 
astronomii, przy tym k,ażde zadanie zaopatrzyli autorzy w mniej lub 
bardziej szczegółowe rozwiązanie. 

Zadania są podzielone według działów astronomii na następujące 
grupy: Elementy matematyczne, Kula ziemska, Sfeva niebieska i ruch 
nieba, Ruch Słońca i Księżyca. Czas. Kalendarz, Zjawiska powodujące 
zmianę współrzędnych ciał niebieskich, Astronomia praktyczna, Uldad 
planetarny i Gwiazdy. W każdej grupie są jeszcze podgrupy, zgodne 
z bardziej szczegółowym podziałem różnych gałęzi astronomii współ
czesnej. 

W literaturze światowej praca Karpowicz i Rudnickiego ma tylko 
jednego poprzednika; jest nim zbiór zadań z astronomii B. W o r o n
c o w a- W e l j a m i n o w a; rzecz podobna do książki recenzjowanej, 
jednak różniąca się od niej nie tylko w wielu szczegółach, lecz również 
w ogólnym "tonie". 

Otóż praca Karpowicz i Rudnickiego różni się od prawie wszystkich 
tego typu prac pewnym ładunkiem "fantazji". Przejawia się to między 
innymi w zadaniach typu ,.co by było gdyby ... " Co by było gdyby masa 
Słońca zmniejszyła się nagle dwukrotnie, lub gdyby masa planety zma
lała do zera. "Czy gdyby cale niebo świeciło równomiernie z na.tężenicm 
takim, jak świat lo Księżyca, to było by jaśniej niż· w dzień?" Takie 
i podobne zadania pobudzają fantazję ucznia lub nauczyciela i przez 
to spelniają ważne zadania nie tylko dydaktyczne, lecz i wychowawcze. 
Nie brak też w omawianym zbiorze zadań stereotypowych, o podsta
wowym znaczeniu dla wykształcenia astronoma. 

Zadania są sformułowane w sposób niezmiernie jasny, przejrzysty 
i lapidarny. 

Uderza niezwykła rozpiętość zadań w sensie trudności i wymagań 
stawianych odbiorcom. Obok zadania "Czy może być widoczna gwiazda 
wewnątrz rogów Księżyca" znajdzie czytelnik na przykład takie "Opi
sać (jakościowo) zjawiska paralaksy i aberracji obserwowanej z ko
mety poruszającej się po orbicie hiperbolicznej". Przy kilku tego typu 
zadaniach autorzy dlaczegoś nie poinformowali czytelnika w odpo
wiedziach o tym, że w każdym ruchu keplerowskim (elipsa, parabola, 
hiperbola) krzywą aberracyjną jest zawsze koł o. Zresztą dowód tego 
twierdzenia nie jest aż tak trudny, aby go pomijać w książce prze
znaczonej również dla studentów szkół wyższych. 

Uderza jednak stosunkowe ubóstwo tematów z astrofizyki. Nie jest 
to sprawa łatwa. Dydaktyka nauk astrofizycznych jest istotnie dzie
dziną dotychczas niewyrażną, dość starannie omijaną przez pedagogów. 
Rozszerzenie działu astrofizyki wymagało by od autorów pracy powie
działbym pionierskiej. Cóż, czasami trzeba i na to się zdobyć, tym bar
d:diej, że wszystko wskazuje na to, że autorów było by stać na tego 
typu przedsięwzięcie. Dlatego też kończąc recenzję wyrażam skromne 
życzenie, aby przy następnym wydaniu autorzy zechcieli podjąć się 
tego może niewdzięcznego, lecz jakże aktualnego zadania znacznego 
rozszerzenia działu astrofizycznego, który dziś stał siq zapewne jed
nym z najbardziej atrakcyjnych gałęzi astronomii współczesnej. 

Osobne podziękowanie należy się Państwowemu Wydawnictwu Na
ukowemu za bardzo właściwą i staranną szatę graficzną, stosunkowo 
małą (jak na stosunki polskie) liczbę błędów drukarskich no i za pod
jęcie inicjatywy wydania tego typu książki; nie efektownej lecz jakże 
bardzo pożytecznej dla wielu, wielu ludzi. 

Włodzimierz Zonn 
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PORADNIK OBSERWATORA 

Kilka uwag o wizualnych obserwacjach gwiazd :zmiennych 

W "Poradniku milośnika astronomii" J. Ku l i k o w ski e g o czy
tamy (str. 280, wyd. polskie 1956 r.): "Obserwacje astronomiczne milo
śu i ka mogą mieć znaczenie naukowe tytko w tym wypadku, jeżeli są 
dostatecznie jednorodne (tzn. dokonywang jednym i tym samym in
strumentem, tą samą metodą) i prowadzone system!ltycznie". 

Tak ogólnie wyrażona myśl znajduje pełne uzasadnienie. Warto 
zwrócić uwagę przede wszystkim na jednorodność rozumianą w sensie 
posługiwania się stale tym samym instrumentem; przy ocenach blasku 
danej gwiazdy zmiennej jest to szczególnie ważne, gdyż nie przestrze
ganie tej zasady powoduje niepożądane wpływy na końcowe rezultaty 
badań. 

Już prawie sto lat temu F. Ar g e l a n d er i J . O u d e m a n s 
zwrócili uwagę na to, że gwiazdy czerwone wydają się znacznie ja
śniejsze w dużych instrumentach niż w małych . Ocena blasku gwiazdy 
jest więc niejako uzależniona od własności optycznych instrumentu, 
którym się posługuj emy . Wywołane jest to tzw. błędim barwy, który 
obok błędu położenia (patrz "Urania" 1960, styczeń, str. 20) ma najpo
ważniejszy wpływ na wynik przy wizualnych obserwacjach gwiazd 
zmiennych. Wiadomo, że gwiazdy zmienne półregularne i nieregularne 
są w większości gwiazdami o barwie czerwonej, toteż przestrzeganie 
zasady jednorodności instrumentalnej jest tu tym bardziej konieczne. 
O błędzie barwy będziemy jeszcze pisali, tymczasem zajmiemy się in
nymi ujemnymi sku tkami nie przestrzegania zasady jednorodności. 

Błąd położenia omówiliśmy już szczegółowo; wiemy, że powstaje on 
w wyniku rzutowania obrazu gwiazd na coraz to inne części siatkówki 
oka, a wiadomo, iż siatkówka nie jest jednakowo czuła na światło 
w każdej swej części. Wielkość tego systematycznego błędu oraz jego 
przebieg, zależy niewątpliwie od budowy oka konkretnego obserwatora, 
ale też uzależniony jest od konkretnego instrumentu - na ogół dla 
różnych instrumentów spodziewać się należy rozmaitego wpływu tego 
błędu. Jeśli jakiś obserwator posługuje się, przy obserwacjach tej sa
mej gwiazdy, lunetą odwracającą i lornetką dającą obrazy nieodwró
cone, to jasne jest, że błąd położenia, o ile wystąpi, będzie miał w ta
kim wypadku inny przebieg dla każdego z tych instrumentów. W re
zultacie, posługiwanie się różnymi instrumentami przy obserwacji tego 
samego obiektu utrudnia tylko wykrycie i skuteczną eliminację tego 
błędu . 

Występowanie błędu położenia nie jest zjawiskiem jednostkowym, 
które możnaby zaniedbać w rozważaniach; liczne przykłady w litera
turze wskazują nawet na jego powszechność. A więc i z tych powodów 
zasada jednorodności powinna być przestrzegana . 

Andrzej Biskupski 

TO OWO 
Newy typ prJjektora planetarium 

w Bostonie (USA) otwarto niedawno nowe planetarium. Zastcso
wano w nim nowy rodzaj projektora. Różnice jasnści gwiazd uzyskuie 
się w nim poprzez zmianę jasności wiązki światła rzutującej obrazy 
poszczególnych gwiazd, a nie tak jak w projektorze Zeissa. gdzie uz~
skiwano to poprzez zmianę średnicy wiązki światła. Uzyskany w t en 
sposób na ekranie obraz gwiazd wygląda bez porównania naturalniej . 
Jest to pierwsze tego typu planetarium w USA. A. Marks 



214 URANIA 

I\:ALENDARZYK ASTRONOMICZNY 
Opracował G. Sitarski 
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Październik 1960 r. 

Po zachodzie Słońca można nisko nad 
r.oryzontem odszukać jasno świecącą We
nus. O zmroku nad południowo-zachodnim 
horyzontem świeci Jowisz, a na lewo od 
niego słabszy Saturn. Merkury jest w tym 
miesiącu niewidoczny, chociaż w połowie 
października osiąga dość znaczne odchyle
nie wschodnie od Słońca. Jednakże w tym 
samym czasie znajduje się na części swej 
orbity położonej pod płaszczyzną ekliptyki, 
w związku z czym zachodzi prawie razem 
ze Słońcem (na lewo od niego) i nie można 
go odszukać w blasku Sło1'1ca. 

Neptun dąży do złączenia ze Słoócem 
(l listopada) i jest niewidoczny, a Urana 
i Plutona można odszu1.cać w ostatnich go
dzinach nocy w gwiazdozbiorze Lwa. Uran 
widoczny jest przez lor;1etki, a Pluton tyl
ko przez wielkie teleskopy. 

Przez większe lunety możemy także ob
serwować dwie planetoidy: 9 wielkości Me
tis i 10 wielkości UraniG. Obie planetoidy 
widoczne są przez całą noc w gwiazdozbio
rze Barana w warunkach dogodnych dla 
obserwacji. 

Wieczorem możemy jeszcze obserwować 
ruchy księżyców galileuszowych Jowisza, 
których położenie względem planety odczy
tamy z wykresu, a dokładniejsze momenty 
ciekawych zjawisk podane są w odpowied
nim dniu. Obserwacje są już jednak utrud
nione, ponieważ Jowisz widoczny jest tylko 
przez kilka godzin po zachodzie Słońca ni
:;ko nad horyzontem. 

W dniach od 14 do 26 października ob
s?rwujemy meteory z roju Orionid o współ
rzędnym radiantu: rekt. 6I:l0f!1, dekl. + 14°. 
Maksimum przypada 20/21 października i 
osiąga od 10 do 20 meteorów na godzinę. 

1<!19I:l13f!1 Obserwujemy ostatnią fazę 
zaćmienia l księżyca Jowisza. Księżyc po
jawi się nagle (po wyjściu z cienia planety) 
z prawej strony (patrząc przez lunetę od
wracającą) w odległości równej prawie 
średnicy tarczy Jowisza. W pobliżu tego 
miejsca znajduje się akurat księżyc 4. 

3911;1 Wenus znajduje się w węźle zstę
pującym swej orbity, czyli przechodzi na 
część orbity położoną pod płaszczyzną ek
liptyki. Wieczorem obserwujemy koło Jo
wi ·za tylko trzy księżyce, bo księżyc 2 jest 
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niewidoczny na tle tarczy planety. Jego cień pojawi się na tarczy 
o 191;124'1', a sam księżyc ukaże się z lewej strony tarczy o 19c.l33'1'. 

5c.llOI;l Saturn w kwadraturze ze Słońcem. 
8/9c.l Księżyc kilka dni po pełni zbliża się do Aldebarana i grupy 

słabszych gwiazd w gwiazdozbiorze Byka. Po północy gwiazda 4 wiel
kości, gamma Byka zostanie zakryta przez tarczę Księżyca. Gwiazda 
skryje się za jasnym brzegiem tarczy z lewej strony nieco u dołu 
i ukaże się spoza ciemnego, niewidocznego brzegu z prawej st:rony 
u dołu (patrząc gołym okiem). Podajemy momenty początku i końca 
zakrycia dla Warszawy: p. ll;l54'1'1, k. 31).13'1'3 (według Rocznika Ob
serwatorium Krakowskiego). 

9Q Zaraz po zachodzie Słońca nisko nad horyzontem odnajdziemy 
Wenus. Spróbujmy odszukać przez lunetę na prawo od Wenus (w lu
necie odwracającej szukamy na lewo od planety) gwiazdę 3 wielkości, 
a Wagi. Rano o 61). Wenus przeszła poniżej gwiazdy w odległości 
trochę większej od średnicy tarczy Księżyca. Próba odszukania gwiazdy 
skończy się prawdopodobnie niepowodzeniem, skierujmy zatem lunetę 
na Jowisza . Zobaczymy po obydwu stronach planety po dwa księżyce, 
a na tarczy plamkę cienia l księżyca. Cień zejdzie z tarczy o 181)28'1'. 

lM Wieczorem widoczne są z prawej strony Jowisza cztery jego 
księżyce blisko siebie. Księżyc 2 zbliża się do tarczy planety i zetknie 
się z jej brzegiem o 191)36'1'. 

llc.l Po zachodzie Słońca do 191).30'1' widoczny jest na tarczy Jowi
sza cień 3 księżyca. Około północy obserwujemy Księżyc bliski ostat
niej kwadry w pięknej konfiguracji z najjaśniejszymi gwiazdami Bliź
niąt i z Marsem. O 231). Księżyc przechodzi o 5° na południe od Marsa. 

12c.ll91:151'1' Obser wuj emy wyjście 2 księżyca Jowisza z cienia pla
nety. Księżyc pojawi się z prawej strony w odległości równej prawie 
średnicy tarczy Jowisza. 

15c.ll9l;l38'1' Księżyc l Jowisza skryje się za jego t arczą . O 201). Mer
kury osiąga największe wschodnie odchylenie od Słońca (około 25°). 

16Q Wieczorem widoczne są koło Jowisza z prawej strony trzy 
jego księżyce, a na tarczy planety cień l księżyca. Księżyc l jest 
niewidoczny na t le tarczy i ukaże się z lewej strony o 19l;ll4'1'. 

18c.l Nad ranem obserwujemy ostatnią fazę zakrycia gwiazdy 4 wiel
kości, beta Pa•nny przez tarczę Księżyca. Księżyc na dwa dni przed 
nowiem będzie widoczny na wschodzie w postaci wąskiego sierpa. 
Gwiazda ukaże się spoza ciemnego, niewidocznego brzegu tarczy u góry 
(patrząc gołym okiem) w Warszawie o 5l;ll1'1'0. Tego wieczora natomiast 
warto obserwować Jowisza ze względu na ciekawe zjawiska w ukła
dzie jego księżyców. Po zachodzie Słońca widoczne są z Je vej strony 
Jowisza trzy jego księżyce, a z prawej strony u dołu (blisko brzegu 
tarczy) księżyc 4. Poza tym na tarczy planety widoczny jest cień 
3 księżyca. Plamka cienia zbliża się <lo brzegu tarczy i zejdzie z niej 
o 181:1471'!1 • W tym czasie 4 księżyc przechodzi u dołu tarczy i o 191).21'1' 
pojawi się na niej jego cień. Wędrówka cienia 4 księżyca trwa tylko 
kilkanaście minut i kończy się o 191;137'1'. 

22c.l Księżyc 2 dni po nowiu przechodzi o 61). o 8° na północ od Mer
kurego i o 22t1 o 6° na północ od Wenus. W związku z tym po zachodzie 
Słońca obserwujemy nisko nad horyzontem jasno świecącą Wenus 
w pobliżu wąskiego sierpa Księżyca. 

239181).59'11 Księżyc l Jowisza zetknie się z brzegiem tarczy planety 
i do zachodu Jowisza będzie niewidoczny na tle tarczy. 

24c.l231:1 Księżyc przejdzie o 5° na północ od Jowisza. Wieczorem 
obserwuj emy Jowisza w pobliżu sierpa Księżyca. Koło Jowisza wi-



316 URANIA 

doczne są przez lunetę trzy jego własne księżyce, a księżyc l ukryty 
jest w cieniu planety i ukaże się nagle z prawej strony o 19J:!2711'6. 

25<.122l;l Księżyc przechodzi o 4° na pólnoc od Saturna. 
27<.115l;l Merkury nieruchomy w rektascenzji. Wieczorem obserwu

jemy kolo Jowisza tylko trzy księżyce. Mieliśmy już taką sytuację 
wielokrotnie, ale po raz pierwszy w tym roku mamy okazję oglądać 
brak księżyca 4. Księżyc ten jest ukryty w cieniu planety i pojawi 
się z prawej strony w odiegłości dwóch średnic tarczy od jej brzegu 
o 18J:l3411'. 

28<,1 Po zachodzie Słońca do 19J:ll3rr widoczny jest na tarczy Jowisza 
cień 2 księżyca. 

319 Wieczorem widoczne są kolo Jowisza trzy księżyce z prawej 
strony i księżyc l z lewej strony, blisko brzegu tarczy. Księżyc ten 
skryje się za tarczą o 18J:l6rr. 

Minima Algola: październik 4<.l2J:l, 6c;l23l;l, 9c;I20J:l, 24c;I4J:!, 27c;llJ:l, 29c;l22l;l. 
Minima główne beta Lutni: październik 12c;ll7l;l, 25c;ll5J:l. 
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-euro

pejskim. 

NAJCIEKA WSZE OBIEKTY NASZEGO NIEBA 

Galaktyki M 81 i M 82 (NGC 3031, NGC 3034) 

Wśród nielicznych galaktyk dostępnych do obserwacji amatorskiej 
ciekawe miejsce zajmują galaktyki noszące w katalogu Messiera nu
mery 81 i 82 (według katalogu NGC 3031 i 3034). Widoczne one są 
na tle gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy, w pobliżu linii łączącej 
dwie ostatnie gwiazdy w czworoboku Wielkiej Niedźwiedzicy i Gwiazdę 
Polarną - mniej więcej na 1/s długości tej linii licząc od Wielkiej 
Niedźwiedzicy i w takiej samej odległości od tej linii w kierunku 
gwiazdozbioru Woźnicy. Galaktyki te są więc obiektem nigdy w Polsce 
nic zachodzącym i mogą być obsHwowan~ prz!:'z całą noc. Współrzędne 
galaktyk wynosiły w 1950 r.: dla M 81 a = 9J:l51TP5, b - + 69°18' i dla 
M 82 a 9J:l51TP9, b = + 69°56'. Niestety nie są one obiektami jasnymi, 
gdyż ich widoczny blask wynosi odpowiednio 7'1'9 i 8TP8. Wynika to 
z ich dość dużej odległości od nas, wynoszącej około 7 milionów lat 
światła. (Niemniej są to jednak jedne z najbliższych wzgle;dem nas 
galaktyk). 

Aby więc dojrzeć te galaktyki należy użyć teleskopu o średnicy 
obiektywu kilkunastu cm, a dopiero w teleskopach obiektywu kilku
dziesięciu cm, są one dobrze widoczne. Niemniej jednak układ ten 
jest do~ć ciekawy do obserwacji, gdyż jedna z galaktyk, M 81 
(w środku fotografii na l str. okładki) widoczna jest "na płask", 
a druga M 82 ,.z boku". Obie galaktyki leżą przy tym na tyle blisko 
siebie, że mogą być obserwowane jednocześnie. Kątowe rozmiary wiE;k
szej z nich (M 81) wynoszą 16' X 10', a mniejszej 7' X 1,5'. 

Wypada wspomnieć, że do układu tego należą jeszcze dwie galaktyki, 
noszące numery NGC 2976 i 3077, leżące w punktach o współrzędnych 
odpowiednio a = 9J:l43TP2, b = + 68°8' i a = 9<.l59TP4, o = + 68°58, (z boku 
fotografii i w dolnym rogu fotografii). Kątowe rozmiary tych obiektów 
wynoszą odpowiednio: 3,2' X 1,1' i 3,0' X 2,0'. Niestety jasności ich 
11TP4 i 10TP9 są tak słabe, że znajdują się one na granicy widoczności 
dla najwięks2:ych z amatorskich instrumentów. A. Marks 



Październik 1930 r. 

l l h czasu Szczecin 
Cli środk.-europ. -Cli 

t:) r. czasu l (l l o wsch. l zach. 

m h m o b m h Dl 

IX. 27 + 8.9 12 14 - 1.5 5 56 1749 
X 7 +12.1 12 50 - 5.4 6 13 17 25 

17 +U.6 13 27 -9.2 6 32 17 02 
2; +11\.1 14 05 -12.7 6 50 16 40 

:1. 6 +16.4 14 4i -15.9 7 10 11i 21 

l l b czasu 
\VBrs:zawa 

2 <'l środk .europ. .... 
Cli Cli 

t:) 
(l l o wsch~ t:) 

b ID o h m b m 

X. l 21 14 -- 13.4 15 45 o 58 I.ll 
2 22 11 - 9.9 16 16 2 13 12 
3 2;1 05 - 5.8 16 43 3 30 13 
4 23 58 - 1.5 17 10 4 45 14 
5 o 50 + 2,1! 17 36 5 58 15 
6 l 42 + 6.9 18 03 7 10 16 
7 2 33 +10.6 18 32 8 20 17 
8 3 23 + 13,6 19 04 9 27 18 
9 4 14 +tó.fł 19 42 10 29 19 

lO 5 05 + 17.6 20 24 1126 20 

Sł:.O~CE 

Poznań Wrocław 

wsch. l zach. wsch.l zach. 

b m b m h 171 h m 
5 46 17 39 5 46 17 39 
6 02 17 16 6 02 17 11 
6 21 16 53 6 19 16 55 
6 38 16 33 6 35 16 36 
6 57 16 14 6 53 16 18 

- ---- - . -· --~-

KSIĘZYC -
l h Cl81U 

\Varsz.awa 
środk. ·europ. 

(l l o w~;ch.l zach. 

h m J h m b no 
5 55 + 18.4 2111 12 16 
6 45 +18.3 22 03 13 Ol 
7 35 + 17,5 23 00 13 40 
8 24 +15.8 -- 1413 
9 13 + 13.5 O Oll 1443 

lO Ol +t0.6 l 04 15 lO 
lO 49 + 7.1 211 15 35 
1138 + 3.2 3 19 16 00 
12 28 - 0.9 4 30 16 25 
13 19 - 5.1 s 43 16 52 

-

-. 

G dańsit Kraków Warsz::twa Rzeszów Białystok 

wsch. l zach. wsch. l zach. wsch. l zac h. wsch. l zach , wsch~ 

h m b m b 171 b m b "' 
5 39 17 32 5 33 17 28 5 30 
5 57 17 07 :; 49 17 06 5 46 
6 17 16 43 6 05 16 45 6 04 
6 36 16 21 6 21 16 26 6 21 
6 56 16 00 6 38 16 09 6 41 

1 h cz.asu 
Warstawa 

Cll środk. -europ. --1 .... 
Cli 

t:) 
(l l o wsch l za ch. 1 

h m o h m h m 
X. 21 14 12 - 9.2 6 57 17 23 

22 15 07 -12.8 8 13 17 57 
23 16 04 -15.7 9 27 18 39 
24 17 04 -17.7 10 34 19 30 
25 18 04 -18.5 ll 35 20 29 
26 19 04 -18.2 12 27 21 35 
27 20 03 -16.7 1:111 22 46 
28 21 Ol -14.2 13 47 --
29 21 56 -11.0 1418 O OJ 
30 22 50 - 7.1 1447 l 15 
31 2142 -- 2.9 1512 2ZQ 

b m b Dl h m hm hm 
17 23 5 25 17 21° 5 21 17 11 
17 00 5 41 16 58 5 38 16 50 
16 38 5 57 16 37 5 57 16 27 
16 18 6 13 16 18 6 15 16 Ofl 
15 58 6 30 16 Ol 6 34115 411 

Fazy Księżyca: 

Pierwsza kw. 
Pełnia 
Ostatnia kw. 
Nów 
Pierwsza kw. 
Pełnia 

d b 

IX. 28 2 
X. 4 23 
X. 12 18 
X. 20 13 
X. 27 9 

XI. 3 13 

Kslęf.ycn rednico Odległoś6 l ś 
ed Ziemi torczy 

d h i 

Najm. IX. 12 Hl 29~6 
Najw. IX. 2" :.>1 32.4 

l ~ 

, ~ 

l= 
> 

' l 

l 

<'-' 
' _ _, 
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Październik 1960 r PLANETY i PLANETOIDY 

Data 
1960 

IX. 27 
l. 7 

17 
27 

IX. 27 
l. 7 

17 
27 

MERKURY 
---

1h czasu Warszawa 
środk.-europ. 

a l o wsch. l zach. 

hm o hm l hm 
13 25 - 9.9 7 29 17 43 
1416 -15.8 

8141 
17 20 

15 00 -20.1 8 46 16 58 
15 2:i -21.6 8 40 16 32 

Niewidoczny z powodu bliskiego 
sąsiedztwa Słońca. 

613 
6 33 
6 51 
7 es 

MARS 

+23.4 2106 
+ 23.5 20 47 
+ 23.5 20 26 
+ 23.6 20 00 

1340 
13 20 
12 59 
12 35 

Widoczny prawie całą noc. Swieci 
jako czerwona gwiazda o wielko
ści w gwiazdozbiorze Bliźniąt. 

SATURN 

WENUS 
--

1h czasu Warszawa 
środk.-europ. 

---
a l a wsch. l zach. 
hm 

-1ó/ 
h m l hm 

13 51 8 02 18 02 
14 38 -15.61 8 351 

174.3 
15 27 -19.5 9 07 17 30 
1618 -22.5 9 35 17 20 

Po zachodzie Słońca świeci nisko 
nad horyzontem jako bardzo ja-
sna gwiazda (- 3.4 wielk. gw.). 

17 42 
174.7 
17 54 
18 Ol 

JOWISZ 

-23.3 13 08 
-23.3 12 33 
-23.4 12 02 
-23.4 11 30 

20 36 
20 02 
19 29 
18 57 

Widopzny wieczorem dość nisko 
nad horyzontem w gwiazdozbio
rze Strzelca (- 1.6 wielk. gw.). 

URAN 

IX. 7118 51 
l. 17 18 53 

27 18 57 1

- 22.6114 50 l 
-22.6 13 54 
-22.6 12 20 

22 29 
2116 
19 59 

9 44 
9 48 
9 51 l

+ 14.41 218 
14.0 l 06 + 13.8 23 48 1

16 50 
15 33 
l4. 18 

IX. 19 
l 9 

!::9 

IX. 23 
X. 3 

13 
23 

XI. 2 

Swieci w Strzelcu, na wschód 
od Jowisza; zachodzi wieczorem 
(+ 0.7 w1elk. gw.). 

h m 
14 22.4 
14 24.9 
14 27.7 

NEPTUN 

o ' 
-1220 
-12 33 
-1248 

l wpołud. 

h m 
14 04 
12 48 
11 32 

Widoczny w drugiej połowie nocy 
w gwiazdozbiorze Lwa (około 6 
wielk. gw.). 

h m s 
10 51 53 
10 54 21 
10 56 25 

PLUTON 
o 

+ 20 27.7 
+ 2018.2 
+ 2013.3 

l w połud. 

h m 
10 35 
9 19 
8 02 

Niewidoczny, dąży do złączenia ze Widoczny w ostatnich godzinach 
Słońcem. nocy tylko przez wielkie telesko

py (14.5 w. gw.). 

Planetoida 9 METIS Planetoida 30 URANIA 
h m 
2 26.0 
2 21.1 
2 13.4 
2 03.8 
153.8 

o l 

+655 
+630 

t601 
5 31 
5 08 

h m 
155 
110 
o 23 

23 30 
22 41 

h m 
2 45.0 
2 42.6 
2 36.6 
2 28.0 
2 18.3 

o l + 1933 + 1938 
+ 1924 
+1852 
+1807 

h m 
2 14 
132 
o 47 

23 54 l 
23 os 

Około 9 wielk. gwiazdowej, wl- Około 10 'wielk. gwiazdowej, wi
doczna przez całą noc na granicy doczna przez całą noc w gwia
gwiazdozbiorów Barana i Wielo- zdobiorze Barana. Opozycja 30 paź
ryba. Opozycja 25 października. dziernika. 

Planetoidy rozpoznajemy po ich ruchu wśród gwiazd, porównując rysunkl 
z kilku nocy okolicy nieba według podanych wy:!:ej współrzE:dnych. 
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OBJAŚNIENIA DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE 
Pierwsza strona okładki: 

Grupa galaktyk M 81, M 82, NGC 2976 i NGC 3077 w gwiazdozbio
rze Wielkiej Niedźwiedzicy. Patrz: Najciekawsze obiekty naszego nieba. 
Znak Zodiaku: Niedźwiadek. 

Druga strona okładki: 

U góry: Jedno ze zdjęć powierzchni Ziemi wykonanych z pokładu 
satelity Tiros I i przesłanych drogą telewizyjną na Ziemię. Widoczny 
jest fragment Morza Czerwonego, półwysep Synaj i część Arabii, widać 
nawet ciemne pasmo Nilu. Jasne pasma to chmury. 

U dołu: Zdjęcie komety Giacobini-Z.inner (1959 b) wykonane przez 
L. W o h l f e i la w dniu 25. IX. 1959 roku (20J:I06TP--21J:Il0TP) przy 
użyciu astrografu o średnicy 130 mm. 

Trzecia strona okładki: 

Prosta ściana na powierzchni Księżyca według rysunku H. P. 
Wilk i n s a i fotografii z Obserwatorium na Mt Wilson. Patrz: Prze
wodnik po Księżyciu. 

Czwarta strona okładki: 

Wielka ciemna mgławica w Drodze Mlecznej na pograniczu gwia
zdozbiorów Strzelca i Niedźwiadka według fotografii wykonanej na 
stacji Boyden Obserwatorium Harwardzkiego. 

INFORMACJE O ODDZIAŁACH P. T . .M. A. 

Wrzesień 1960 rok 

Biała Podlaska- Powlatowy Dom Kultury. 
Białystok - Ul. Killńsklego l, Zakład Fizyki Akademii Medycznej. 
Blecz - Przedmieścle 618. 
Częstochowa - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym 

w Parku Staszica. Sekretariat czynny codziennie, oprócz sobót w godz. 10-19, 
pokazy nieba do godz. 21-szej. 

Frombork - Sekretariat w lokalu własnym przy ul. Katedralnej 21, czynny we· 
wtorki l piątki w godz. 18-20. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwarte.k. 
miesiąca. Pokazy nieba w każdy pogodny wieczór. 

Gdańsk - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorfum ~stronomlcznym -
Gdańsk-Oliwa, ul. Plastowska 32, telefon 6-419. Sekretariat czynny we śro_cly 
l piątki w godz. 17-18. 

Gdynia - ul. lO-go Lutego 24, w biurach Polsklch Linii Oceanicznych. 
Gliwice - Siedziba Oddziału w gmachu Biura Projektów Przemysłu Węglowego 

przy ul. Marcina Strzody 2. Sekretariat czynny w czwartki, w godz. 17-19. 
Przy sekretariacle czynna Biblioteka. Pokazy nieba odbywają się w każdy 
bezchmurny wieczór po uprzednim telefonicznym porozumlentu się z J. Kasz_ą,. 
Ruda Sląska l, ul. Obrońców Stalingradu 32 (te!. 52-481). 

JędrzeJów - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym, Ry
nek 8, te!. 78. Pokazy nieba i zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wycieczek 
zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówlony termin. 

Katowice - Szopena 8, m. 3, z list. Cezarego Janiszewskiego. 
Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. L. Solskiego 30 m. 4. Sekretariat 1 biblio

teka czynne w poniedziałki i czwartki w godz. 18-21. Seminaria astronomlczn& 
we wtorki w godz. 18-20. W dniach 10 i 25 każdego m-ea odczyty popularno
naukowe o godz. 18. Sekcja instrumentalna w lokalu własnym czynna w piątki 
w godz. od 18-21. Pokazy nieba w Stacji Astronom. na Wawelu w bezchmurne
wieczory w godz. 18-21. 

Krosno n / W - Sekretariat w lokalu własnym, przy ul. Nowotki Nr l I p., (Jan 
Winiarski). Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór z wyjątkiem 
niedziel l świąt, po uprzednim zgłoszeniu. 
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Lódź -Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, V p., pokój 511, 
te!. 250-02. Sekretariat l biblioteka czynne w poniedziałki w godz. 18-20 
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Opole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Bytomskich 3, Woj. Dom 
Kultury, pokój 45. Sekretariat czynny codziennie w godz. 16--18. Pokazy nieba 
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.Ostrowiec Swiętokrzyski - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowxm 
Domu Kultury, Al. 1-go Maja, III piętro. 

<Oświęcim - ul. Władysława Jagiełły 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy bel=
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środy w godz. 20-21. Pokazy nieba odbywają się w każdą pogodną środ~. 
W razie niepogody rezerwowanym dniem jest czwartek. 

·szczecinek - Siedziba w lokalu własnym przy ul. T. Kościuszki 10, m. 3. Pokazy 
nieba odbywają się w kopule obserwacyjnej na budynku, w którym mieści .sit: 
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Tcruń - Lokal własny przy ul. Kopernika 17. Sekretariat l biblioteka czynne 
w poniedziałki 1 czwartki w godz. 18-20 oraz w soboty w godz. 17-19. Po
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JAN GADOMSKI - Warszawa 

ER O S 

Wiele milionów lat temu w przestrzeni pomiędzy orbitami 
Marsa i Jowisza nastąpiła katastrofa. Niewielka planeta, 

której szlak okołosłoneczny tamtędy prowadził, rozpadła się 
z niewiadomych przyczyn na tysiące odłamków. Krążą one 
dotąd wokół Słońca po orbitach eliptycznych różnej wielko
ści, kształtu i nachylenia do ekliptyki. Średnice tych często 
nieregularnego kształtu bloków skalnych, które nazwano pla
netoidami, są różne: od 770 km (Ceres) do paru i mniej kilo
metrów. Ocenia się ("Urania", 1959 r. str. 360), że dla współ
czesnych instrumentów dostępnych jest około 75 000 plane
toid licząc do 20-tej wielkości gwiazdowej. Jest ich zapewne 
wielokrotnie więcej, gdyż nie znamy dolnej granicy wielkości 
tych okruchów niebieskich. Przypuszcza się (S. P i o t r o w -
ski), że w astronomicznej skali czasu - wskutek wzajem
nych zderzeń - planetoidy wykruszają się na coraz drobniej
sze odłamki, dając w wyniku w płaszczyźnie ekliptyki rozle
gły pierścień pyłu, który obserwujemy pod postacią światła 
zodiakalnego. 

Spośród wszystkich planetoid astronomowie poświęcili naj
więcej uwagi pewnej osobliwej planetce, zwanej Erosem. Jej 
numer katalogowy zależny jest od kolejności odkrycia: 433. 
Wykrył ją w r. 1898 W i t t w Berlinie. W archiwach klisz 
z lat 1893, 1894 i 1896 odszukano później obrazy Erosa, bar
dzo przydatne dla kontroli jego ruchu w tych latach. 

Już pierwsze obserwacje ruchów Erosa wykazały, że po
łowa wielkiej osi jego orbity wynosi tylko 1,46 jednostek 
astronomicznych, a więc jest dwa razy mniejsza, niż przeci_ę
tnie u planetoid. Z podanej długości wielkiej osi wynika, że 
Eros przebywa przeważnie wewnątrz orbity Marsa, co było 
w owych czasach rewelacją. Planetoida krąży po dość wydłu
żonej elipsie o mimośrodzie 0,223, wskutek czego w perihe
lium zbliża się do Słońca na odległość 1,15 j. a., a w afelium 
oddala się od niego na 1,77 j. a., a więc wykracza nieco poza 
orbitę Marsa. Perihelium Erosa jest położone w pobliżu wę
zła zstępującego jego orbity, co wpływa korzystnie na naj
większe zbliżenie do Ziemi. 

Tak osobliwa orbita niesie ze sobą jeszcze inne kons€k
wencje bardzo ważne dla astronomów. Powoduje, że Eros 
zbliża się w perihelium bardzo zna'cznie do Ziemi. Jeżeli je~Jo 
opozycja przypadnie podczas afelium naszej planety, odle
głość obu ciał może się zmniejszyć do 0,149 j. a., czyli do 
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22 300 000 km. Jest to sprzyjająca okazja dla wyznaczenia do
kładnej długości jednostki astronomiczn€j, owej zasadniczej 
miary przy wszelkich pomiarach odległości w układzie plane
tarnym Słońca. Fosługiwanie się obserwacjami Erosa daje 
znacznie lepsze wyniki, niż używane przedtem do tego samego 
celu obserwacje przejścia planety Wenus na tle tarczy Słońca . 
Przejścia te zdarzają się bardzo rzadko, bo zaledwie 4 razy 
na 243 lat. Ostatnie takie zjawisko było obserwowane dnia 
6. XII. 1882 r., następne zaś przypadnie dnia 8. VI. 2004 r. 
Obserwacje przejść planety Wenus na tle Słońca wymagają 
organizowania kosztownych ekspedycji do krajów, z których 
zjawisko to jest dostrzegalne, przy czym największe zbliżenie 
Wenus do Ziemi, co przy tych pomiarach ma istotne znacze
ruie, może wynieść tylko 0,274 j. a., tj. 41 000 000 km, a więc 
jest mniejsze niż Erosa. Ponadto pomiary biegu Erosa na tle 
gwiazd w czasie jego zbliżenia do Ziemi mogą być dokony
wane niemal z wszystkich punktów Ziemi i to w ciągu paru 
miesięcy, a nie w ciągu niewielu godzin jednego dnia z ogra
niczonej połaci globu, jak w wypadku przejść Wenus na tle 
tarcz.y Słońca. 

Metoda pomiaru średniej odległości Słońca tj . jednostki 
astronomicznej w czasie zbliżenia Ziemi do Erosa polega na 
wyznaczaniu dokłą.dnego jego toru na tle gwiazd przy współ
pracy wielu obserwatoriów rozsianych w różnych punktach 
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globu. Obiekt tak bliski obserwowany równocześnie n_!>. 
z dwóch obserwatoriów znacznie od siebie odległych wyka
zuje pewne perspektywiczne przesunięcie na tle gwiazd. Zna
jąc w kilometrach odległość od siebie tych punktów obserwa
cyjnych, można stąd wyliczyć - równjeż w kilometrach -
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odpowiadającą odległość Erosa. Natomiast z elementów orbity 
Erosa wyliczamy jego odległość w jednostkach astronomicz
nych. Stąd jeden krok do otrzymania długości jednostki astro
nomicznej w kilometrach. 

Zagadnienie to, tak ważne dla astronomii, zatrudniało przez 
długie lata wielu astronomów, pochłaniając ogromną ilość ze
społowej pracy. Szło o możliwie dokładne zmierzenie długo
ści jednostki astronomicznej. Przed każdą korzystną opozycją 
obliczano dokładnie pozorną trasę planetoidy na tle gwiazd. 
Dla opozycji na przełomie lat 19.'30/31 zmierzono w t:vm celu 
w ciągu paru lat w dziewięciu różnych obserwatoriach przy 
pomocy kół południkowych dokładne współrzędne 877 jaśniej
szych gwiazd do 9,m5 położonych na trasie biegu Erosa. Fa
nadto za pomocą astrografów długoogniskowych w:vznaczono 
w tym samym celu pozycje 3882 słabych gwiazd o jasno
ściach od 9m do 13m, do których miały być nawiązane obser
wacje położenia Erosa. Planetoida ta sprawiła astronomom nie
spodziankę. Okazało się, że Eros biegł po nieco .innym szlaku, 
niż przewidywano, poza tym świecił cztery razy słabiej, niż 
obliczono. Prawdopodobnie planetoida uległa w międzyczasie 
jakiemuś kataklizmowi, może zderzeniu z inną planetoidą po
kaźnych rozmiarów. To, co obserwowano, był to tylko mały 
odłamek pierwotnego Erosa, biegnącego po znieksztalc.:mej 
orbicie. 

Eros jeszcze z innych względów pasjonuje obserwatorów. 
Wykazuje duże zmiany blasku, które mogą osiągać rekordową 
w świecie planetoid amplitudę: 2,mo. Zmiany te mają to do 
siebie, że amplituda ich w czasie opozycji najpierw narasta, 
by po osiągnięciu pewnego maksimum symetrycznie zanikać. 
Eros stanowi obiekt stosunkowo łatwo dostępny dla pomiarów 
fotometrycznych, gdyż w korzystnych warunkach może być 
dostrzeżony nawet gołym okiem. Zmiany blasku, które jedy
nie rokują jakieś bliższe rozeznanie przyrody planety, trudne 
były do rozszyfrowania. Ich okres gwiazdowy wynosi 511 16m, 
okres synodyczny ulega oczywiście pewnym niewielkim wa
haniom. Krzywa zmian blasku Erosa nie ma wyrównanego 
kształtu (rys. l) i jest zmienna. 

Zmiany blasku Erosa są pilnie śledzone już od r. 1893. 
Przełomowe znaczenie miał materiał obserwacyjny z opozycji 
w latach 1930/31. Ze skrupulatnej dyskusji całości obserwacji 
dokonanej przez F. W a t s o n a w obserwatorium harwardz
krm oraz astronomów wiedeńskich, wynika, że Eros ma kształt 
wydłużonej iglicy skalnej o długości 35 km i szerokości 11 km, 
o powierzchni odbijającej średnio 15% światła słonecznego. 



URANIA 325 

Ta tak pokaźnych rozmiarów •iglica, odpowiadająca co do dłu
gości łańcuchowi Tatr Wysokich, wiruje ruchem wstecznym, 
tj. przeciwnym kierunkowi obiegu planet wokół Słońca, 
w okresie 5l;l16m dokoła osi skierowanej ku północnej cz~ści 
gwiazdozbioru Łabędzia. Wskaźnik barwy Erosa wynosi om ,8. 
Warto jeszcze tu wspomnieć o meldunkach niektórych obser
watorów, którzy zauważyli w czasie omawianej opozycji 
w ciągu niewielu sekund przyrost blasku o om,5, co wskazy
wałoby, że planetoida posiada w pewnym miejscu krysta
liczną powierzchnię odbijającą jak lustro blask Słońca. 

W świetle tych rozważań amplituda zmian blasku Erosa 
jest zależna od kąta i, jaki zawiera aktualnie promień na
szego widzenia z płaszczyzną równika planetoidy (rys. 2). K,ąt 
ten zmienia się z tego powodu, że płaszczyzna orbity Erosa 
jest nachylona do ekliptyki. Nachylenie to wynoS'i 11° . 

Rozeznanie kształtu Erosa na podstawie analizy jego zmian 

blaskstały 

l ;., maksimum(i{}(J") 
11 A"' minifl?tl m (0"') 

faza Or;odz. 

(o za 2 ~ goaz. 

najwiekszy bLask 

11 { i"" minimum (0") 
A=- maksimwnf2"7 

• faraOgod> \) 

Rys. 2. Przypuszczalny wygląd Erosa: I (rysunek lewy) gdy kąt i za
warty między kierunkiem widzenia a równikiem Erosa osiąga najwię}\:
szą wartość, amplituda zaś blasku - A wartość najmniejszą. O - śro
dek masy planetoidy. II (rysunek prawy) ilustruje sytuację, gdy i jest 
najmniejszy (i = 0° ), a amplituda blasku największa (2m,O). 
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znalazło pełne poparcie w pomiarach mikrometrycznych V a n 
d e n B o s a i U. F i n s e n a, dokonanych w r. 1931 w po
łudniowej Afryce za pomocą lunety o średnicy 70 cm przy 
zastosowaniu powiększenia 1070 X . Eros był wówczas w i
doczny w postaci wydłużonej. Kąt pozycyjny tego wydłuże
nia zmieniał się o 360° w okresie 5g16m w zgodzie z wyni
kiem pomiarów fotometrycznych. Podobnych pomiarów doko
nał w czasie tej samej opozycji K. N ak a m u r a za pomocą 
lunety o średnicy 30 cm. 

W Polsce długtich serii obserwacji zmian blasku Erosa 
w latach 1930/31 dokonali astronomowie krakowscy i poznań
scy. Byłoby interesujące przypatrzeć się Erosowi przez 5-me
trowy teleskop w czasie korzystnej opozycji przy i = 0° tj. 
w czasie przejścia Erosa przez płaszczyznę ekliptyki. 

~ :~ 

A teraz na zakończenie przejdźmy do fantazji naukowej 
i spróbujmy odtworzyć przypuszczalny wygląd i własności 
fizyczne tego miniaturowego świata. Siła ciężkości na po
w~erzchni Erosa jest tak nikła, że człowiek ważyłby tam (śred
nio biorąc) około 20 gramów. Powodowałoby to niemal zu
pełny zanik tarcia, a więc - mimo małej wagi - trudności 
w chodzeniu, gdyź siła przyciskająca byłaby minimalna. Po
wi erzchnia planetoidy jest prawdopodobnie pełna zerw skal
nych. Gdy zeskok np. z północnej ściany Giewontu trwałby 
u nas 16 sekund i przyprawił skoczka o nieuchronną śmierć, 
to na Erosie podobny skok odbywałby się z majestatyczną po
wolnością, trwającą prawie 16 minut. Efekt byłby przy tym 
nieszkodliwy, taki mniej więcej jak zeskok ze stołu na po
dłogę. 

Darmo byłoby czekać tam na powrót rzuconego w górę 
kamienia. Nie powróciłby on już nigdy, przechodząc w prze
wagę pola grawitacyjnego Słońca, jako nowy meteor. Skok 
wzwyż dałby fantastyczną wysokość. Słońce prawie pięć razy 
raźniej przemierza tamtejszy firmament. Na Erosie brak jest 
oczywiście zjawisk świtu i zmierzchu wobec nieobecności 
atmosfery. Noc przechodzi tam w dzień i dzień w noc rapto
wnie. Kontrasty światła i cienia są tak jaskrawe, jak na Ksi~
życu. Za dnia niektóre skały chłonące chciwie promienie sło
neczne przy prostopadłym (z = 0°) nasłonecznieniu mogą się 
w perlheliurn Erosa na krótko ogrzać do + 90° C, a w afelium 
do +20° C. Przy skośnym nasłonecznieniu absolutna tempe-

4 

ratura tych skał spada proporcjonalnie do Vcos z. W tych 
warunkach działa tam erozja termiczna. 
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Linia horyzontu erosowego, zapewne zygzakowata, ujęta 
jest w profil zerw skalnych, które nocą rzutują się w postaci 
czarnych sylwetek na wygwieżdżony firmament. Słońce wy
stępuje w aureoli korony i światła zodiakalnego. I za dnia wi
doczne są gwiazdy, wcale nie mrugające. Brak zjawiska gwiazd 
spadających. Meteory uderzające w powierzchnię planetoidy, 
wznoszą obłok kurzawy, która - wobec słabej siły ciężko
ści- już nie wraca z powrotem, przeradzając się w pył mi~
dzyplanetarny. Taki byłby obraz tamtejsz€go świata według 
przybliżonych obliczeń. 

BARBARA FALKIEWICZ - Puszczykowo 

ASTRONOMIA ZEGLARSKA 
Odyseusz w podróżach swych ... 
... "W Plejady, nieśpiącego wciąż patrzal Boota, 

Toż w Niedźwiadka, zwanego Wozem; gwiazda ona 
Bowiem w miejscu się kręci, patrząc wciąż w 01·io>t«. 

A w morzu się jak inne, nigdy nie zanurzy. 

Nimfa z nim się żegnając, tę gwiazdę w podróży 

Kazala mieć na oku wciąż po lewej stronie" ... 

... i tak od czasów Odyseusza przez całą Starożytność, średniowiecz
ność, po dzień dzisiejszy zarówno Gwiazda Polarna, jak i inne ciai.a 
niebieskie są nieodłącznymi towarzyszami żeglarzy w podróżach mor
skich. Nic też dziwnego, że każdy marynarz zna nocne niebo i orien
tuje się według gwiazd na morzu. Astronomia jest mu bezvvzględnie 
potrzebna do prowadzenia nawigacji. 

Nawigacja jest to "umiejętność bezpiecznego prowadzenia okrętu 

z jednego miejsca do drugiego". Wyraz nawigacja pochodzi z języka 

łacińskiego, w którym navigatio - znaczy żegluga, od navis - okręt. 

Prowadzący nawigację morską ma przed sobą dwa zasadnicz-e py
tania - gdzie znajduje się okręt w danym momencie i w jakim kie
runku należy płynąć? Rozwiązaniem tych zagadnień zajmuje się wła

śnie nawigacja. Ze względu na sposób określania położenia okrętu, 

rozróżniamy: nawigację terrestryczną (łac. terra - ziemia), radiona
wigację i astronawigację. Astronawigacja określa miejsce okrętu na 
morzu według ciał niebieskich. 

Po cóż astronawigacja, skoro istnieje radionawigacja, czy nawigacja 
terrestryczna? - zapyta ktoś. Owsrem, nawigacja terrestryczna, (tzn. 
określająca pozycję okrętu wg przedmiotów ziemskich, a więc latarni, 
morskich, namierników, czy innych przedmiotów znajdujących się na 
lądzie, czy też znaków pływających) jest bardzo prosta i dokładna, 

jednak jak bardzo łatwo się zorientować, ma zastosowanie jedynie 
w bliskości brzegów, gdzie znaki te są widoczne. Podobnie jest z ra-
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dionawigacją. Zasadą radionawigacji jest określanic położenia okrętu 

za pomocą odbieranych sygnałów radiowych. Oczywiście zasięg tych 
radiolatarni jest ograniczony, toteż na oceanach w dalszym ciągu kró
luje astronomia. Wyposażenie jednostki pływającej w radionamierniki 
jest dość kosztowne, toteż większość małych statków, a zwłaszcza ża

glowców ich nie posiada. Za to, każda choćby najmniejsza ,,łajba" wy
chodząca w morze posiada chronometr i sekstans. Dlatego każdy uczeń 
Szkoły Morskiej, czy Szkoły Rybołówstwa Morskiego, każdy żeglarz 

musi zapoznać się bliżej z astronomią i zasadami astronawigacji. 
Popularne "łapanie gwiazdek" sekstansem, zwłaszcza przy dużej 

fali, gdy pokład spod nóg ucieka, a horyzontu rzadko kiedy można 
doszukać się na właściwym miejscu, nie jest rzeczą łatwą - wymaga 
wielkiej cierpliwości i wprawy. Oczywiście dawniej. w zamierzchłych 

czasach wyznaczenie pozycji statku połączone było z o wiele więk
szymi trudnościami. 

Można śmiało powiedzieć, że astronawigacja istnieje od chwili po
wstania żeglugi morskiej. 

Fenicjanie byli pierwszymi żeglarzami, którzy w nawigacji posługi
wali się Słońcem i gwiazdami. Jeden z najwybitniejszych geografów 
starożytności, Grek S tra b o n ur. ok. 63 r. p. Chr., w swym dziele 
"Geographica" zanotował, że już w VI wieku p. Chr., Fenicjanie opie
rali się w nawigacji na gwiazdozbiorze Małej Niedźwi dzicy. Przez 
długie wieki jednak astronomia żeglarska nie poczyniła żadnych za
sadniczych postępów. Powodem tego był brak odpowiednich instru
mentów astronomicznych, które dał do rąk żeglarzom dopiero wiek XY. 
Nawet tak tędzy żeglarze, jak Fenicjanie, czy Wikingowie nic potrafili 
dokładnie określić pozycji statku. Wszystko, co było w ich mocy. to 
wyznacz.enie właściwego kierunku na morzu i wyznaczenie szerokotci 
geograficznej. Na pozycję statku jednak składają się zarówno długość, 

jak i szerokość geograficzna. 
Jeszcze w XV wieku statki wychodzące z portu w dalszą drogq kie

rowały się najczęściej po linii południkowej do równoleżnika, na któ
rym leżał port docelowy. Osiągnąwszy ten równoleżnik, starały się 

płynąć po nim na wschód lub zachód. 
Jakkolwiek pionierami byli Fenicjanie, Arabowie czy Normanowie, 

którzy wcześniej od Portugalczyków odważyli się wyruszyć na nie
znane morza - uczeni i żeglarze portugalscy doprowadzili wi~dzę na · 
wigacyjną do takiego stopnia rozwoju, w jakim przetrwała ona do sto
sunkowo niedawnych lat. 

Człowiekiem, któremu więcej niż komukolwiek innemu zawdzię

czamy rozwój astronawigacji jest H e n ryk ż e g l ar z - książę por
tugalski, syn Jana I i Filipiny z Gandawy - ur. w 1394 r. Zdawał 
on sobie w pełni sprawę, że bez odpowiednich podstaw naukowych 
nie może być mowy o żeglowaniu po dalekich oceanach. A celem jego 



URANIA 329 

było dotarcie do legendarnie bogatych Indii, drogą morską dookoła 

Afryki. On więc był pierwszym z Europejczyków, który zaczął studio
wać zagadnienie astronomicznego wyznaczania pozycji statku. 

Książę Henryk poważnie przystąpił do realizacji swych planów. Aby 
lepiej czuwać nad ich wykonaniem, opuścił Lizbonę i zamieszkał 

w mieście Lagos w rejonie Algarve na południu Portugalii, gdzie zbu
dował port i stocznię, w pobliskim zaś Sarges na Przylądku Sao Vin
cente stworzył pierwszą w świecie szkołę morską oraz ośrodek badań 
żeglarskich i kosmograficznych z obserwatorium. 

Powołał Junta dos mathematicos, czyli Radę matematyków, w skład 
której oprócz matematyków wchodzili geografowie, astronomowie i do
świadczeni żeglarze. Henryk Zeglarz doceniał wiedzę Wschodu i dla
tego w pracy swej szukał pomocy u uczonych arabskich. Nikt inny 
tylko właśnie astronomowie arabscy, sprowadzeni przez króla Kasty
lii Alfonsa Mądrego (1252-1284 r.) wykonali zestawienie deklinacji 
różnych ciał niebieskich. W ten sposób powstały słynne tablice alfon
sjańskie cenione bardzo przez żeglarzy, nawet jeszcze w 3 wieki po ich 
opracowaniu, mimo, że w międzyczasie ukazały się dokładniejsze na
wet efemerydy astronoma i matematyka niemieckiego Re g i o m o n
ta n u s a. Regiomontanus opublikował je, jak wiemy, w Norymberdze 
w 1474 r. na okres 1475-1506 r. Efemerydy podawano do użytku na
wigacji przez morskie roczniki astronomiczne. Innymi, znanymi i po
wszechnie używanymi tablicami w owych czasach był "Almanach Per
petuum" Abraham a Z a c u t o (wydany w latach 1473-78), profesora 
astronomii w Salamance w Hiszpanii, późniejszego nadwornego astro
noma króla Portugalii. Na podstawie tego Almanachu opracowano 
uproszczone, praktyczne podręczniki, przystosowane do użytku często 

niepiśmiennych marynarzy. 
Od najdawniejszych czasów żeglarze wyznaczali szerokość geogra

ficzną przy pomocy Gwiazdy Polarnej. Jak wiemy, gwiazda ta znana 
była już w zamierzchłej starożytności i tak samo, jak żeglarzom, rów
nież starożytnym koczownikom i pasterzom służyła jako gwiazda prze
wodnia w ich wędrówkach przez pustynie i stepy. Gwiazda Polarna 
znana była i na drugiej półkuli wśród prawdziwie żeglarskiego ludu 
Polinezji. Polinezyjczycy wiedzę żeglarską i nautyczną rozwinęli do 
perfekcji. W żegludze nocą posługiwali się nie tylko Gwiazdą Polarną, 
posiadali bowiem niezłą znajomość innych gwiazd, których położenie 

kontrolowali za pomocą specjalnie podziurawionego .,świętego orzecha". 
Obserwując Gwiazdę Polarną nawigatorzy mierzyli po prostu kąt, 

jaki płaszczyzna ich horyzontu tworzyła z osią Ziemi. A więc, krótko 
mówiąc, obliczali wysokość bieguna nad horyzontem, co odpowiada sze
rokości geograficznej. Aby więc wyznaczyć szerokość geograficzną mu
sieli jedynie uwzględnić położenie Gwiazdy Polarnej w momencie obser
wacji - wartość tę brali z tablic. Jak wiemy Gwiazda Polarna nie 
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leży w samym biegunie, np. w XV wieku oddalona była od niego 
o 3,5°. Wspomniana już Junta dos mathematicos pracowala nad udo
skonaleniem obliczeń. Do jej osiągnięć należy metoda obliczania sze
rokości geograficznej na podstawie obserwacji południowego Słońca
a więc w czasie kulminacji. Oczywiście tym sposobem można obli
czyć szerokość z obserwacji każdej dowolnej gwiazdy, dla której mamy 
podane efemerydy, posługując się tym samym wzorem: cp = 90°- h + 6, 
gdzie h jest wysokością danego ciała niebieskiego otrzymaną z obser
wacji, a zaś deklinacją odczytaną na dany moment z tablic. W epcce 
Kolumba żeglarze przeważnie prowadzili nawigację według Słońca. Na 
pochwałę nawigatorów XV wieku trzeba przyznać, że obserwując 

Słońce lub gwiazdy stosowali astronomiczną metodę wyznaczania sze
rokości geograficznej zupełnie podobną do dzisiejszej. Przyrządy po
miarowe jednak nie były w stanie dorównać dzisiejszym. Trudno nam 
dziś uwierzyć, że z tak prymitywnymi przyrządami żeglarze odważyli 

się wyruszać na nieznane oceany. 
Choć nie mamy bliższych danych o przyrządach nawigacyjnych 

u starożytnych żeglarzy, zdajemy sobie sprawę, że już wtedy musiały 
istnieć, jakieś, choć prymitywne instrumenty, za pomocą których obli
czano wysokość ciał niebieskich. Do najwyższej doskonałości przy
rządy te doprowadzili Arabowie, którzy przez całe stulecia wypuszczali 
się w dalekie podróże między wybrzeża Azji, Afryki i Indii. Do Europy 
przyrządy te i sztukę posługiwania się nimi wprowadzili przeważnie 
Żydzi hiszpańscy i portugalscy, będący często pośrednikami pomiędzy 

muzułmanami a ich chrześcijańskimi sąsiadami. Henryk Żeglarz spro
wadził więc ze Wschodu nie tylko naukowców, ale i znawców przyną

dów nawigacyjnych. Niedoścignionym znawcą, cieszącym się najwi k
szą sławą, był Żyd Ja h u d a C re s q u e s - bardziej znany jako mistrz 
Ja c o m e. Od jego też imienia pochodzi nazwa laski jakubowej, jed
nego z przyrządów do mierzenia wysokości ciał niebiesldch. 

Astrolabium i kwadrant mało dokładne dawały wyniki. Astrola 
bium to instrument składający się z ciężkiego cynowego lub brązowego 
krążka z podziałką na obwodzie, na którego osi osadzono ruchomą 

wskazówkę . Do dokonania pomiaru potrzeba był aż trzech ludzi. Jeden 
trzymał astrolabium za specjalnie umocowane u góry ucho, drugi doko
nywał obserwacji, trzeci zaś odczytywał wynik pomiaru ze skali. Warto 
zaznaczyć, że w praktyce omyłka o jedną minutę kątową prowadziła 

do omyłki o l Mm (Mm - mila morska = 1852 m). Kwadrant, choć 

dawał równie mało dokładne wyniki, miał jednak tę wyższość, że po
miaru dokonywał nim tylko jeden człowiek. Kwadrant, jak sama na
zwa wskazuje, to 1/4 koła wycięta z drzewa lub metalu z dwoma 
wziernikami na jednej krawędzi. Przez wzierniki te obserwowano ciało 
niebieskie, trzymając instrument pionowo. Pion mocnej nici obci'ążo

nej ciężarkiem ołowianym, przymocowany w punkcie przecięcia się obu 
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krawędzi, dawał odczyt na łuku zaopatrzonym w podziałkę 90 stop
niową. 

Wynaleziona w XV wieku laska Jakuba, instrument do mierzenia 
kątów, który na statkach był łatwiejszy w użyciu, aniżeli dawne astro
labium, czy kwadrant, umożliwiła ulepszenie astronomicznych sposo
bów oznaczania położenia geograficznego, jak również ułatwiła trzy
manie kursu statków. Laska jakubowa, zwana też przeziernicą, skła

dała się z dwóch skrzyżowanych listewek. Na dłuższej osadzona była 
w połowie swej długości prostopadle do niej krótsza, zaopatrzona na 
końcach w wzierniki. Koniec dłuższej listewki, często również zaopa~ 

trzony we wziernik, obserwator przykładał do oka, krótszą zaś prze
suwał po dłuższej tak długo, aż jeden koniec skierował na linię hory
zontu, drugi na obserwo;wane ciało niebieskie. Następnie celem odczy
tania pomiaru przyrząd ten przykładał do narysowanego na stole koła 
z podziałką, w ten sposób, że ten koniec listewki, który w czasie 
obserwacji miał obserwator przy oku, umieszczał w środku koła, 

a wtedy wycinek zawarty pomiędzy liniami łączącymi środek koła 

z końcami krótszej listewki stanowił dający się odczytać kąt między 

horyzontem a obserwowanym ciałem, czyli wysokość. 
Nautyka aż do XVIII wieku czekała na dwa decydujące dla niej 

wynalazki. Były to sekstans i chronometr. 
S kstans, który wszyscy dziś znamy, to przyrząd pozwalający na 

precyzyjne pomiary kątów. Zasady jego konstrukcji pierwszy opraco
wał N e w t o n, jednak postać zbliżoną do dzisiejszej nadał mu John 
H a d l e y w 1731 r. i tym samym przystosował go do potrzeb astrona
wigacji. Pc-czqtkowo zamiast sekstansu (tzn. 1/6 koła) często stosowano 
oktant (1/8 kola). Tego rodzaju instrument można zobaczyć obecnie 
w Muzeum Morskim w Szczecinie. Dziś nawigatorzy mają już do swej 
dyspozycji udoskonalony przyrząd, jakim jest sekstans radiowy. Do 
wykonania pomiaru nim nie potrzeba bezchmurnej pogody. Zaopa
trzony jest on w niewielką antenę odbiorczą, nastrojoną na falę o dłu
gości 1,9 cm, dla której atmosfera ziemska jest wyjątkowo dobrze prze
puszczalna. W sekstansie tym otrzymujemy obraz ciała niebieskiego 
odpowiadający wizualnemu. Tak nastrojony sekstans nadaje się szcze
gólnie do obserwacji Słońca, gdyż, jak wiemy. tak krótkie falc radiowe 
wysyłane są przez fotosferę Słońca. 

Chronometr to zegar wskazujący czas z tak dużą dokładnością, że 

posługiwanie się nim pozwala na wyznaczenie długości geograficznej, 
w której w momencie obserwacji znajduje się statek. Jak wiemy, do
tąd żeglarze długości geograficznej nie potrafili wyznaczyć. Pierwszym 
uczonym, który zajmował się zagadnieniem obliczania długości geogra
ficznej na morzu przy użyciu czasomierza, był astronom flamandzki 
R c i ner u s F r i s i u s G e m m a. W 1530 r. napisał on dość obszerny 
podn~cznik nawigacyjny, w którym metodę tę podaje. Opiera się na 
znanej nam dziś metodzie obliczania długości, jednak przyrząd do 
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"przechowywania czasu" jest zbyt mało dokładny, by dać zadawala
jące wyniki. Jeśli znamy np. długość geograficzną portu wyjściowego, 
nastawimy zegar okrętowy według czasu portowego i przez cały czas 
wskazówek nie będziemy przesuwać, to gdy w dowolnej chwili pod
róży obliczymy z obserwacji astronomicznej czas miejscowy i porów
namy te dwa czasy oraz uwzględndmy długość geograficzną portu, 
otrzymamy szukaną długość miejsca obserwacji, wiedząc że jednej go
dzinie odpowiada 15°. 

W 1598 r. król hiszpański F i l i p II wyznaczył dużą nagrodę za wy
nalezienie zadawalającej metody wyznaczania długości geograficznej 
na morzu. Skłoniły go do tego liczne wypadki morskie, w których szcze
gólnie ucierpiała flota hiszpańska. O nagrodę ubiegał się między ln
nymi G a l i l e u s z. Opracował on tablice z dokładnymi momentami 
zaćmień księżyców Jowisza. Moment zaćmienia jest dla całej kuli ziem
skiej jednakowy. Zjawisko to wykorzystujemy więc do wyznaczania 
długości geograficznej przez porównanie czasu miejscowego w momen
cie obserwacji z czasem w miejscowości o znanej długości geograficz
nej. Potrzebne dane uwzględnił Galileusz w tablicach. Nie przewidział 
on jednak, że obserwacje księżyców Jowisza na morzu, gdy statek się 

lcołysze, będą bardzo utrudnione. Metoda obserwacji, którą podał, 

trudna była, a raczej wręcz niemożliwa do zrealizowanlia. Proponował, 
by na pokładzie ustawiono duże naczynie w kształcie półkuli wypeł

nione olejem, w którym ma pływać mała łódeczka wraz z obserwato
rem. Galileusz obliczył, że w łódeczce tej obserwator nie dozna już 

kołysania statku. Pomysłu jego jednak nigdy nie zrealizowano. 
W 1714 r. ponownie ogłoszono konkurs na wyznaczenie długości 

geograficznej. Tym razem zrobił to parlament angielski. Zgłosił się 

wówczas młody człowiek, John H ar r i s o n, cieśla z zawodu, który 
chciał wykonać bardzo precyzyjny zegar. Po wielu, udanych zresztą 

próbach wykonał w 1764 r. chronometr, którego błąd na trasie z Anglii 
do Małych Antyli na wyspę Barbados wynosił zaledwie 34". Chronome-
1'ru tego typu używał w podróżach swych słynny podróżnik i odkrywca 
wielu wysp na Oceanie Spokojnym, Ja m e s C o o k. Dzisiejszy chro
nometr morski mało podobny jest do modelu Harrisona. Jest znacznie 
mniej skomplikowany. Aby zmniejszyć wpływ kołysania statku na 
chód zegara, umocowany jest na tzw. zawieszeniu kardana w specjal
nej skrzynce. Obecnie więc, posiadając tak dokładny czasomierz mo
gliśmy powrócić do metody wyznaczania długości geograficznej propo
nowanej w XVI wieku przez Frisiusa Gemmę. Dziś, dokładnie mó
wiąc od 1911 r .*), jako czasu porównania używa się czasu, który 

*) W tym roku południk przechodzący przez Greenwich uznano jako 
południk zerowy. Pierwszym południkiem zerowym był południk Ferro 
przechodzący przez wyspy Kanaryjskie; przeprowadził go w 150 r. 
słynny grecki geograf i astronom Ptolemeusz z Aleksandrii. W XVIII w . 
uznano za zerowy południk Paryża. 

• 
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w chwili obliczania notowany jest w Greenwich. Jest to tzw. czas uni
wersalny (T. U.) - właśnie ten czas przechowuje nam chronometr. 
Wobec tej sytuacji długość geograficzna dowolnego punktu równa się 

rozmcy czasu uniwersalnego oraz miejscowego, gdyż długość Green
wich = 0°. 

Czas miejsca obserwacji otrzymujemy z obserwacji ciał niebieskich. 
Obserwacja Słońca w kulminacji daje wynik natychmiastowy, jednak 
jest bardzo niedokładna. Ze względu na pcniomy ruch Słońca w po
bliżu kulminacji, trudno uchwycić prawdziwy moment górowania. To 
samo oczywiście dotyczy obserwacji kulminacji gwiazd w celu obli
czania czasu miejscowego (do obliczania szerokości geograficznej do
kładny moment górowania czy dołowania nie jest istotny). Dlatego też 
dla wyznaczania czasu miejscowego, dokonujemy zwykle obserwacji 
w pobliżu I wertykału. Wtedy szybko zmienia się wysokość i obser
wacja jest dokładniejsza. A więc zmierzywszy wysokość ciała h nad 
horyzontem obliczamy tzw. odległość zenitalną Z=90°-h, i wstawiamy 
do wzoru na czas t: 

cos z - sin c:p sin b 
cos t = 

cos C{) cos b 
Deklinację () otrzymujemy z tablic, natomiast szerokość geograficzną cp 
mamy z obserwacji, której musieliśmy uprzednio dokonać. Aby wyzna
czyć pozycję statku musieliśmy więc dokonać dwóch oddzielnych obser
wacji i to różniących się w czasie o około 6 godzin. 

W 1843' r. kapitan bostoński S u m ner zauważył, że pojedyncza 
obserwacja wysokości ciała niebieskiego podaje linię, na której znaj
duje się w danym momencie okręt. Linia taka, zwana isoaltą. jest okrę
giem ,którego środkiem jest rzut danego ciała na powierzchnię Ziemi. 
W astronawigacji kolo takie nazywamy kołem pozycyjnym. Promiei1 
jego równy jest odległości zenitalnej danego ciała. Obserwując równo
cześnie dwa ciała niebieskie otrzymujemy dwa koła pozycyjne przecina
jące się w dwóch punktach. W jednym z nich musi się znajdować nasz 
okręt. Znając przybliżoną pozycję, bez trudu określimy, w którym punk
cie się znajdujemy. 

W 30 lat później metodę , tę ulepszył francuski admirał M a r q. S t. 
H i l a i re i w tej postaci stosujemy ją obecnie. Wychodzi on z zało

żenia, że kierunek linii Sumnera jest prostopadły do kierunku na dane 
ciała widziane z miejsca obserwacji (kierunek ten zwiemy azymutem). 
Mając przybliżoną pozycję, tzw. pozycję zliczoną, obliczamy wysokość 
potrzebnego nam ciała niebieskiego z wzoru: 

sinh = sin&sincp + cos()coscpcos~A *) 

*) Gdzie ~A = różnica długości geograficznych: naszej przybli.l.onej 
długości oraz długości punktu, w którym obserwowane ciało stoi w ze
nicie, czyli długości rzutu danego ciała na powierzchnię Ziemi. 
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wyprowadzonego z trójkąta paralaktycznego. Tę samą wysokość otrzy
mujemy z obserwacji tego ciała. Gdyby obliczona wysokość okazała 

się zgodna z obserwowaną, to przyjęte położenie okrętu powinno leżeć 
na linii pozycyjnej. W przeciwnym razie poło7:enie to będzie odległe 

od linii pozycyjnej o różnicę minut h oblicz-hobserlub przeliczone na Mm 
(l Mm odpowiada l' szerokości geograficznej). Gdy hobl ) h obs -

przesuwamy pozycję dalej od obserwowanego ciała, gdy hobl < hobs

przesuwamy w jego stronę. By wykreślić tę linie pozycyjną wykre
ślamy na mapie azymut obserwo•.•;anego ciała, który otrzymujemy 
z obserwacji jako kąt m!~dzy ki ,!runkiem północnym i na dane ciało . 

Azymut taki jest mało dokładny, posługujemy się więc tablicami, gdzie 
łatwo znajdziemy jego wartość. Linia pozycyjna, jak wiemy, prosto
padła jest do azymutu, mając wi1~c wykreślony na mapie azymut, wy
kreślamy linię pozycyjną w sposób opisany wyżej. Gdy obserwujemy 
równocześnie dwa ci2ła - otrzymujemy dwie linie. Na ich przecięciu 
mamy naszą pozycję. 

W ciągu dnia obliczamy pozycję ze Słońca. Dokonujemy w tym celu 
dwu obserwacji w odstępie kilkugodzinnym. Po wykreśleniu drugiej 
linii pozycyjnej, pierwszą przesuwamy równolegle o odległość przeby
tej w tym czasie drogi, i na ich przecięciu otrzymamy pozycjq obser
wowaną . 

Obecnie nawigator ma do pomocy cały szereg najrozmaitszych tablic, 
jak np. Dreisenstoka, Agetona i inne, u..-nieszczone w specjalnych "Ta
bl icach nawigacyjnych". Prócz tego istnieje szereg suwaków ułatwia

jących obliczenia. 
Żegluga obecnie nie jest już t:::k romantyczna. jak w czasach Ody

~Cł!Sza czy Kolumba, ale za to be.?: porównania bezpiec7niejsza i łat

wiejsza. 

KRONIKA 

O pewnej metodzie pomiaru średnic gwiazd 

Jedynym źródłem dokładnych informacji o rozmiarach gwiazd są 
gwiazdy zaćmieniowe i oczywiście Słońce. W latach dwudziestych bie
Żqcego stulecia próbowano wyznaczać kątowe średnice gwiazd przy po
mocy pomysłowej metody interferometrycznej (interferometr Michel
sona), lecz próby te ograniczały się do niewielkiej liczby obiektów i ich 
wyniki nie mogły rywalizować pod względem dokładności z danymi 
pochodzącymi z badań gwiazd zaćmieniowych. Ostatnio zwrócono 
uwagę na jeszcze inną możliwość, jaką dla omawianego problemu sta
nowią zjawiska zakryć gwiazd przez Księżyc. W chwili obecnej dyspo
nujemy mianowicie wystarczająco czułą aparaturą elektroniczną dla 
rejestrowania przebiegu zakrycia; gwiazda nie będąca przecież punk
tem, lecz maleńką tarczką potrzebuje na zniknięcie za tarczą Księżyca 
p~wnej ilości czasu, zależnej tylko od prędkości ruchu kątowego Ksi_ę-

vca i rozmiarów kątowych samej gwiazdy. 
Przykładem zastosowania tej metody jest obserwacja zakrycia gwia-
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zdy u. Geminorum, wykonana w dniu 21 lutego 1956 roku przez 
D. S. E van s a 1). Wynikiem pomiarów jest średnica kątowa gwiazdy 
równa 0",023. Przy znanej odległości gwiazdy (około 160 lat światła) 
otrzymujemy stąd, że jej średnica liniowa przewyższa 120 razy roz
miary Słońca. Wynik ten pozostaje w zgodzie z przewidywaniami; 
lL Geminorum jest bowiem olbrzymem typu widmowego M3. 

(Wg Sky and Telescope 20, 8, 1960) J. Smak 

Powierzchnia Słońca fotografowana ze stratosfery 

W czasie stratosferycznych lotów balonowych zorganizowanych przez 
Obserwatorium uniwersyteckie w Princeton w roku 1957 użyto 12-calo
wego teleskopu do fotografowania powierzchni Słońca. Obecnie apara
turQ znacznie ulepszono przez dodanie urtądzenia telewizyjnego, tak 
że astronom znajdujący się na powierzchni Ziemi może oi;>serwować 
część tarczy słonecznej, jaką aparatura fotografuje. Dzięki dodaniu 
specjalnego urządzenia radiowego może również skierować teleskop 
na te miejsca tarczy słonecznej, które go specjalnie interesują. 

Wibracje instrumentalne i pył jaki osiadał na powierzchniach op
tycznych znacznie obniżały wartość otrzymanych fotografii W czasie 
następnego lotu w sierpniu ub. r. udało się astronomom amerykań
skim usunąć w znacznym stopniu te zaburzenia i otrzymano wiele 
fotografii o wysokiej jakości 2). 

Badaniom poddano szczególnie granulacje występujące na powierz
chni Słońca. Są one jak wiadomo w ciągłym ruchu, powstają i znikają, 
na miejscu jednych tworzą się inne. Chodziło o wyznaczenie czasu 
trwania poszczególnych granul i o stwierdzenie, czy istnieje jakaś 
różnica pomiędzy czasem trwania granul w pobliżu plam słonecznych 
i w miejscach bardziej odległych, wolnych od plam. 

Wstępne badania wykazały, iż granuły w okolicy plam słonecznych 
nie różnią się uderzająco, ani pod względem rozmiarów, ani pod 
względem czasu trwania, od granul w okolicy tarczy słonecznej, w któ
rych plam nie obserwuje się, w rejonach nie zaburzonych. Są to wy
niki raczej nieoczekiwane. 

Maria Karpowicz 
(Wg The Ast1·onomical Journal, vol. 64, 8, 1959 r.) 

y Andromedae - gwiazdą poczwórną 

Dobrze znana każdemu milośnikowi astronomii gwiazda y Andro
medae (Alamak) jest układem podwójnym ADS 1630, złożonym z czer
wonego nadolbrzyma typu K2 (y And A), oraz białawej gwiazdy typu 
widmowego AO (y And B); ta ostatnia jest z kolei również znanym 
od dawna układem podwójnym. Odległość składników v And B 
i y And C wynosi zaledwie ok. O" ,5 tak, że są one widoczne oddzielnie 
jedynie przy użyciu największych teleskopów. 

W r. 1957 A. S l e t t e b ak z Perkins Observatory prowadząc obser
wacje spektroskopowe układu stwierdził, że bądź składnik B, bądź też 
składnik C jest ciasnym układem spektroskopowo podwójnym. Niepe
wność pochodziła z faktu, że,. obydwa podejrzane o podwójność skła
dniki dawały na spektrogramach jedno, złożone widmo. Zagadkę wy-

1) Ten sam astronom obserwował w podobny sposób zakrycia Antą
resa przez Księżyc w latach 1950-1952 i wyznaczał średnicę tej gwia
zdy. Patrz Urania, 1955 r., str. 3"07 (Przyp. red.). 

2) Patrz fotografie w Uranii, nr 4 i 8, 1960 r. 
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jaśnili ostatnio L. A. M a e s t re i J. A. W r i g h t z tego samego obser
watorium stwierdzając, że gwiazdą spektroskopowo-podwójną jest 
'V And B. Okres obiegu ciasnej pary wynosi 2,67 dni; składniki są 
niemal równie masywne (stosunek mas ok. 1,20). Obserwując przez nie
wielkie lunety 'V And należy więc pamiętać, że słabszy, białawy skła_d
nik tego układu jest w rzeczywistości gwiazdą potrójną, cały zaś 
układ - układem poczwórnym. 

(Wg The Astrophysical Journal 131, 119, 1960) J. Smak 

Nowe dane o zmienności gwiazdy ll2 Lyrac 
Dotychczasowe wiadomości o zmianach blasku tej gwiazdy są skąpe 

i niepewne. Nowych wyników dostarczyły fotoelektryczne obserwacje, 
które przeprowadził S. Ar c h er 1) w 1958 r. Do porównania używana 
była gwiazda 111 Lutni. Materiał obserwacyjny obejmuje cztery noce. 

Archer wyciąga następujące wnioski: gwiazda wykazuje zmiany 
w okresie 0,10471 ±0,00004 dnia, przy czym zmiany blasku nie są do
kładnie powtarzalne, ale prawdopodobne jest, że w ciągu okresu wy
stępują dwa maksima i dwa minima; średnie A m dla maksimum 
A jest + om,59 ± om,03, dla maksimum B + om,57 ± Om,04 i dla mml
mum + om,44 ± om,04. Odpowiednie amplitudy zmian wynoszą zatem 
om,15 i om,13. 

f:. m 
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Jak widać z załączonego wykresu wnioski są oparte na niewielkim 
materiale obserwacyjnym i dlatego nie są przekonywujące . Mo:lna jedy
nie śmiało powiedzieć tyle, że w wypadku gwiazdy ll2 Lyr zachodzą zmia
ny w małych odstępach czasu. Nawet w ciągu około godzi11y spodziewać 
się można zmian przewyższających 0,1 wielkości gwiazdowej. 

Warto dodać, że gwiazda ll 2 Lyr wchodzi również do programu 
obserwacyjnego członków Sekcji Gwiazd Zmiennych PTMA. 

A. Biskupski 

OBSERWACJE 

Zmiany blasku gwiazdy Nowej Herkulesa 1960 2) 

Gwiazdę Nową Herkulesa 1960 odkrył O. H a s s e l 7 marca, o go
dzinie 41;130 czasu uniwersalnego, jako obiekt 5-ej wielkości gwiazdo
wej (Circu!aire U. A. I. No 1714). Wkrótce potem obserwatorzy Sekcji 
Gwiazd Zmiennych PTMA przystąpili do systematycznych obserwacji 
blasku tej gwiazdy. 

1) The Journa! of the British Astronamical Association, tom 69, 
nr 4, 1959. 

~) Astronomiczeskij Cirkular nr 209 podaje, że Nowa Her 1960 otrzy
mała oficjalne oznaczenie V 446 Her (Przyp. red.) . 
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W ciągu prawie trzech miesięcy, od 9 marca do 4-go czerwca, wy
konano łącznie 78 obserwacji (przez określenie "obserwacja" rozu
miemy tu średnią z ocen wykonanych w ciągu jednej nocy). Obserwo
wały następujące osoby: A. B isk u p ski (19 obserwacji), J. Er d m a n 
(6 obserwacji), J . Jabłoński (14 obs.), W. Jodłowski (l obs .), 
H. Kaczmarek (2 obs.), L. W o h l f e i l (33 obserwacje), A. W r ó
b l e w s k i (3 obserwacje). 

Do niniejszego opracowania wykorzystano również 63 obserwacje, 
opublikowane w Cyrkularzach Międzynarodowej Unii AstTonomicznej 
(No: 1715-1717, 1727-1729, 1735), które wykonali następujący obser
watorzy: Archer, Bertaud, Braune, Coutsogiorgos, 
D o er r, E l i a s, H o n d a, Jon e s, N e u b ran d, N i e l s e n, 
Quester, Robinson, Spigl, Swindin. Włączono także przy
toczoną na początku obserwację Hassela. 
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nieczną z.e względu na 
to. że wśród obserwa

cji były także obserwacje fotograficzne. Za układ odniesienia przyją
łem ciąg obserwacji Wohlfeila. Na rysunku l podany jest przebieg 
systematycznych różnic blasku między obserwacjami Biskupskiego 
i Wohlfeila. Przyjmując, że przebieg ten jest zależnością linio\'. ą, 
można wykonać . interpolację, jak również ekstrapolację na te obse:·
wacje, dla których nie mamy bezpośredniego odniesienia do obserwacji 
przyjętych jako zasadnicze. Podobne wykresy sporządzono też dla 
innych obserwatorqw. 

Po wyeliminowaniu systematycznych różnic sporządziłem wykres 
zmian blasku gwiazdy Nowej Her 1960; wykres ten podany jest na ry
sunku 2. Wszystkie punkty, za wyjątkiem trzech pierwszych, podane 
są w jednolitym systemie. Jednak dobra zgodność trzeciego punktu 
z pozostałą częścią krzywej pozwala sądzić, że równiez pierwsze dwa, 
najwyższe punkty są dane w systemie zbliżonym do systemu przyię
tego przez nas mimo, iż są to obserwacje fotograficzne. Niezbyt pewny 
jest także ostatni punkt, który znajduje się za nisko, co prawdopo
dobnie wywołane zostało zbyt rozszerzoną ekstrapolacją przy redukcji 
obserwacji do jednolitego systemu. 

Często spadek blasku gwiazd nowych charakteryzuje się wzorem: 
(*) m= m 0+ b,logt, 
gdzie m 0 i b1 - są pewnymi stałymi, m - oznacza blask gwiazdy no· 
wej w czasie t, liczonym od chwili maksimum w dniach. 

···---·:.o 
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Znając we wzorze (*) stałe m 0 i b, można dla dowolnej chwili t 
przewidziE'Ć jaki blask m powinna mieć gwiazda nowa. Wzór {*) ma 
jedną wadę, mianowicie dla t = O traci sens, toteż żeby uzyskać blask 
maksymalny trzeba wziąć dzień następny po maksimum, tzn. t= l. 

Zwykle jednak różnorodność spadku blasku gwiazdy zmiennej nie 
daje się scharakteryzować jedną linią logarytmiczną postaci (*). Jeśli 
mamy najpierw wzór (*) i od pewnej chwili odstępstwa rzeczywistych 
zmian od wyliczonych z tego wzoru są znaczne, to poszukuje się znowu 
wzoru postaci: 
(**) m = m,+ b2logt 
o innych stałych m, i b2• Stałe te trzeba tak dobrać, by zgodność 
z obserwacjami była jak najlepsza. We wzorze (**) czas t liczony jest 
w dniach od chwili, gdy gwiazda nowa przekroczyła blask m,. 

Uzyskany przez nas przebieg blasku zmian Nowej Her 1960 (rys. 2) 
!:charakteryzować można trzema wzorami: 
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l 

111.1960 IV V 

Rys. 2. 

Nowa Het" 
1960 

o 

VI Vll 

(l) m= 3",0 + 2,71logt, dla okresu od 4 III do 19 III; 
(2) m = 6,2 + 0,0645t, d la okresu od 19 III do 19 IV; 
(3) m= 8,2 + 0,59logt dla okresu późniejszego od 19 IV. 

Zauważmy, że w przeciągu mniej więcej miesiąca, od 19-tego marca 
do 19 kwietnia, spadek blasku Nowej Her 1960 był w zasadzie liniowy. 
W dalszym ciągu spadek jest już bardzo powolny i w czasie pisania 
tego artykułu, tj. w połowie września, blask wyliczony ze wzoru (3) 
daje wartość 9m,3 1). 

1) Według nowych obserwacji z dni 16 i 24 IX (A. Biskupski, 
A. Wróblewski) jasność Nowej wynosiła około 9m,5. {przyp. red.). 
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Tak zwana wielkość t,, tzn. czas, w którym gwiazda nowa (od 
chwili maksimum) pociemnieje o trzy wielkości gwiazdowe, dla Nowej 
Her wyniosła 13 dni. Dla porównania podajemy, że obserwowana dwa 
lata temu gwiazda nowa-powrotna RS Oph miała spadek trochę szyb
szy (patrz "Urania" 1958, grudzień, str. 378). 

Wartość b, we wzorze (*) charakteryzuje szybkość tzw. początku 
spadku, bo im większe b., tym gwałtowniejszy początek spadku. Oka
zuje się. że średnia wartość b1 dla znanych gwiazd nowych wynosi około 
2,5. Jak widać ze wzoru (l) dla Nowej Herkulesa 1960 wartość ta wy
nosi 2,7, a więc niewiele różni się od przeciętnej. 

Polskie obserwacje Nowej Herkulesa 1960, wraz z podaniem poje
dynczych ocen, zostaną opublikowane w najbliższym numer7e .,Dod'ltku 
Naukowego do Uranii". Andrzej Biskupski 

KONSTRUKCJA INSTRUMENTOW 

ANTONI RYBARSIG 
Opis metalowego zwierciadła astronomicznego 1) 

Przedmiotem wynalazku autora jest metalowe zwierciadło astrono
miczne. 

Pierwsze teleskopy zwierciadlane były zaopatrzone w zwierciadła 
z metalu, których zasadniczą wadą była możliwość zmiany naprężet1 
w metalu, powodując zniekształcenie powierzchni zwierciadła. Dlatego 
też zwierciadła metalowe zostały wkrótce zastąpione przez zwierciadła 
szklane, najpierw posrebrzane, a później aluminizowane. Niestety i te 
zwierciadła posiadają duże wady, a w szczególności odkształcenie 
brzegu zwierciadła przy obserwacjach, powodujące poważne zniekształ
cenie obrazu. Przekonano się też, że prawidłowo wykonane zwierciadło 
metalowe daje obrazy o wiele lepsze aniżeli zwierciadło szklane, dla
tego też rozpoczęto prawie we wszystkich państwach gorączkowe próby, 
celem usunięcia w zwierciadłach metalowych niebezpieczeństwa od
kształcenia powierzchni zwierciadła. Wszystkie dotychczasowe pomysły 
opierające się głównie na odlewie płyty zwierciadła z żebrami od spodu 
w jednej sztuce nie zdały egzaminu z powodu różnicy grubości płyty 
górnej i wysokości żeber, oraz dużej wysokości zwierciadła. 

Dla pomyślnego rozwiązania tego zagadnienia w stali autor przyjgł 
za zasadę stosowanie przy zwierciadłach oddzielnej płyty o grutości 
12-15 mm, do której od strony dolnej zostały wkręcone stalowe sto·· 
jaki o odpowiedniej ś:-ednicy, 10-14 mm. i wysckości według przeli
czenia. Drugie końce tych podpór są wpuszczone do otworów w Pł.Y.
cic żelbetowej i umocowane warstwą zaprawy cementowej. Aby wye
liminować skurcz płyty żelbetowej, została ona wykonana na kilka 
miesięcy wcześniej przed osadzeniem w niej podpór. Zamiast płyty 
żelbetowej można zastosować płytę dolną z innego materiału, którego 
współczynnik rozszerzalności cieplnej będzie ten sam, co i współczyn
nik rozszerzalności płyty metalowej odbijającej promienie. 

Wymiar średnicy zwierciadła jest ograniczony tylko wymiarami 
płyty stalowej, wykonywanej przez hutę. Jeżeli grubość płyty odbija
jącej promienie wynosi 15 mm. zmianie ulegają tylko ilości stojaków 
(o odpowiedniej średnicy i wysokości), oraz grubość dolnej płyty żel
betowej. 

Sposób wykonywania stalowego zwierciadła jest następujący: Dwie 

1) Patent Polskiej Rzeczyspalitej Ludowej Nr 42426. 
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płyty stalowe należy wytoczyć na tokarce o odpowiedniej grubości 
i odpowiedniej sferze. Szczególnie dokładnie należy wytoczyć wklęsłą 
powierzchnię płyty, która później będzie odbijać promienie i wypukłą 
powierzchnię drugiej płyty, na której będzie się później szlifować płY.tę 
odbijającą promienie. Następnie po stronie dolnej płyty odbijającej 
promienie wykonuje się otwory gwintowane i wkręca w nie nagwinto
wane podpory. Płytę z podporami wyżarza się i wolno studzi, dla usu
nięcia szkodliwych wewnętrznych naprężeń . Po osadzeniu dolnych koń
ców stojaków w płycie żelbetowej dalsze szlifowanie obu płyt, polero
wanie, w ykonanie dokładnej powierzchni sferycznej, a następnie para-
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bolizowanie odbywa się podobnie jak przy zwierciadłach szklanych. 
Po wyk0naniu zwierciadła górna powierzchnia płyty odbijającej pro
mienie zostanie poaluminizowana. 

Według powyżl';:ych zasad został przez autora wykonany model 
zwierciadła s talowego o (/) 250 mm (rysunki obok) . Płyta stalowa i ma
tryca zostały wyżarzone przez 4 godziny w temperaturze 600'C i stu
dzone z szybkością 12°C/godz. do temperatury otoczenia. Proces ten 
był powtarzany trzykrotnie . Po pierwszym wyżarzeniu nastąpiło od
kształcenie płyty wynoszące około 0,5 mm, po drugim - odkształcenia 
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były ledwo dostrzegalne, a po trzecim wyżarzeniu i ostudzeniu - śla
dów odkształceń nie zauważyłem. Szlifowanie i polerowanie odbywało 
siQ na zimno i żadne odkształcenia nie występowały. 

W sprawach tych konsultowałem się z profesorem metalurgii na 
Folitechnice Warszawskiej, dr Kor n e l e m W e s o ł o w ski m. Za
udzielane mi rady i wskazówki składam profesorowi podziękowanie. 
Składam również podziękowanie prof. W łodzimierz o w i Z o n
n o w i za ułatwienie nabycia w hucie Batory płyt ze stali kwaso
odpornej i nierdzewnej, potrzebnej do wykonania modelu. 

Przed dwoma laty wykonałem ze stali nierdzewnej lustro z płyt 
o grubości 17 mm i (/) 150 mm (bez stojaków) i do tej pory pracuje ono 
bez jakichkolwiek odkształceń. 

OBSERWATORIA ASTRONOMICZNE NA ŚWIECIE 

Australia 

Wśród kilkunastu obserwatoriów astronomicznych Australii i No
wej Zelandii do wielkich należy jedynie Obserwatorium Brytyjskiej 
Wspólnoty Narodów na Mt Stromlo. Posiada ono reflektory o średni
cach: 188, 127 i 75 cm, będąc drugim obok Pretorii (Radclife Observa
tory) centrum badań astronomicznych na półkuli południowej. W obser
watorium na M t Stromlo pracuje astrofizyk polski dr A n t o n i Przy
bylski. 

Zestawienie R i g a u x, na którym opierają się reprodukowane 
w Uranii mapki, wymienia jedyne obserwatorium na Pacyfiku; jest 
nim prywatne obserwatorium w Rarotonga na Wyspach Cooka. 

J. Smak 
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PRZEGLĄD NOWOŚCI WYDAWNICZYCH 

l. Ja n u s z T H O R i O l gier d W O Ł CZEK "Mały słownik 
astronautyczny" str. 235, cena zł 30. 

,,Słownik" obejmuje przystępne objaśnienia pojęć i terminów, z któ
rymi spotkać się można w astronautyce. Objaśnienia zrozumiałe dla 
czytelników posiadających wiadomości w zakresie szkoły średniej. 
Z uwagi na fakt, że jest to pierwsza tego typu pozycja wydawnicza 
w literaturze polskiej - "Mały słownik astro11autyczny" zasługuje nie
wątpliwie na uwagę czytelników. 

2. Praca zbiorowa pod redakcją W. I. I W A N O W A. "Czełowiek 
w usłowijach wysotnowo i kosmiczeskowo paliota" str. 462, cena zł 18,
(przekład z jęz. niemieckiego i angielskiego) 1). Dla czytelników zainte
resowanych astronautyką cenna jest zwłaszcza druga część książki pt. 
"Waprosy kosmiczeskoj mediciny" - w której autorzy w dość obszerny 
sposób przedstawiają zagadnienia medyczne związane z lotem człowieka 
w Kosmos. 

M. Pańkow 

TO OWO 

Prasa donosi 

Wzrost ogólnego zainteresowania astronomią odbija się przede 
wszystkim w tym, jak wielką uwagę poświęca zagadnieniom astrono
micznym prasa. Oto niektóre próbki doniesień prasowych: 

"24 miLiardy lat mają gwiazdy "NGC-188". Dr Allan San
dage w sprawozdaniu opublikowanym przez amerykańskie towarzystwo 
fizyczne. ustalił istnienie w gwiazdozbiorze "Mleczna Droga" gwiazd, 
których wiek sięga prawdopodobnie 24 miliardów lat. Grupa tych 
gwiazd oznaczona sygnaturą "NGC-188" znajduje się w odległości 
3 000 lat świetlnych od Ziemi. Zostały one zaobserwownne przez obser
watoria na Mount Wilson i Palomar ... " (Kurier Polski, 5 I 1960 r.). 

"G d z i e l e ż y środek w s z e c h świat a". Uczony amerykański 
dr Herbert Friedman ... oświadczył podczas swego wykładu na uniwe7·
sytecie nowojorskim, iż silne teleskopy w sztucznych satelitach, wu
puszczonych w najbliższej przyszłości - pozwolą na zbadanie tego ro
dzaju zjawisk kosmicznych, które dotychczas stanowiły zagadkę ... 
W tych warunkach - oświadczył dr Friedman - będzie można dzięki 
cbserwacjom promieni podczerwonych - dostrzec · narodziny nowych 
światów, które powstają wśród rozżarzonych chmur gazów i pyłu ko
smicznego. Co więcej - jak twierdzą uczeni - ustalenie kieruuku· 
skąd wysyłane są w przestrzeń kosmiczną promienie gamma - pozwoli 
nawet na odszukanie "centrum wszechświata". Promienie te biegną 
bowiem po najbardziej prostej linii". (Kurier Polski, 8 VIII 1959 r.). 

Zagadnienia kosmologii interesują widać najbardziej dziennikarzy 
z Kuriera Polskiego. Oto jeszcze jedna wiadomość zamieszczona na wi.o
snę 1959 r. Cytuję w całości: 

"I l e l a t l i czy w s z e c h świat ? (in f. wł.). Zdaniem astronomów 

1) Do nabycia w ksiqgarniach radzieckich i Klubach Międzynarodo
wej Książki i Prasy. 



URANTA 343 

stan współczesnej wiedzy pozwala JUZ na okreś' enie czasu istnienia 
wszechświata z dokładnością do kilku milionów lat. Grupa uczonych 
z obserwatorium astronomicznego w Palomar (USA) podala ostatnio 
wiek kosmosu na 7 do 13 milionów lat". 

Jedynie Kurier Polski bezkrytycznie donosił za prasą NRF, że ... 
"uczeni radzieccy ocZkryli nową, dziesiątą z kolei naturalną planetę na
szego ukladu słonecznego. Planetę zauważył niedawno jeden z młodych 
astronomów radzieckich na tle gwiazdozbioru Koziorożca. Nowa pla
neta, którą tymczasowo nazwano "Transplutonem" krąży wokól na
szego globu - według wstępnych obliczeń astronomów radzieckich -
raz na 675 lat". (28 VI 1960 r.). 

A oto inna notatka o sensacyjnym tytule: "Zapisał pól tony prz
pieru": 

"Fizyk amerykański dr John H. Reynolds z uniwersytetu w Kali
fornii oglosil na podstawie wieloletnich doświadczeń, że system sło
neczny liczy 4950 milionów lat. Uczony amerykański doszedl do ' tej 
konkluzji na podstawie analizy "Xenonu" - gazu zawartego w meteo
rycie, który przed 4J laty spadł w R'chardson (stan Dakota). Dla udo
wodnienia swojej tezy Reynolds zapisał ponad pól tony papieru i prze
prowadził 5000 skomplikowanych kalkulacji liczbowych". (Kurier Pol
ski, 13 I 1960 r.). 

Kurier Polski jest rekordzistą, jeśli chodzi o podobne notatki, ale 
niestety nie ma na nie monopolu. Oto notatka z Ekspresu Wieczornego 
(4-5 X 1959 r.): 

"Wa:?zyngton, 3. 10 (inf. wł.). Grupa uczonych amerykańskich zaj
mujących się obse1·wacją Słońca ogłosiła najnowsze dane o jego prZ1J
puszczalnej temperaturze. Wg pomiarów przeprowadzonych przez spe
cjalne aparaty - zainstalowane m . in. w sztucznych satelitach Ziemi
temperatura powierzchni Słońca wynosi + 100 milionóu: stopni Cel 
sjusza". 

Nic pozostaje też w tyle "Zycię Warszawy" zamieszczając 24 III 
1959 r. notatkę "Spadly trzy meteoryty": 

"W pobliżu Nowej Zelandii spadly w niedzielę d~ morza trzy me
teoryty. Wstrząs, jaki nastąpił przy zetknięclu się rozpo.Zonych bnil 
z wodą był tak silny, że położone na wybrzeżu domy zakołysały się, 
a w wielu z nich wypadly szyby. Dyr. obserwatorium astronomicznego 
w Wellington, Thomsen stwierdził, że Ziemia znajduje się obecnie pra
t.cclopodobnie w roju meteorytów. Nie zdarzyło się jednak dotychczas, 
by trzy meteoryty spadły jednocześnie". 

Większość podobnych "sensacji" opatrzonych jest oznaczeniem (inf. 
wł.) co prawdopodobnie wyjaśnia, dlaczego próżno było by szukać ich 
w czasopismach naukowych. Inna sprawa, że gazety z takiej .. inf. wł." 
korzystają nie tylko w sezonie ogórkowym. 

A. Wróblewski 

KRONIKA P.T.M.A. 
Ankieta infcrmaeyjna Katowickiego Oddziału P. T. M. A. 

W celu zorientowania się w zainteresowaniach i możliwościach 
swych członków, Katowicki Oddział P.T.M.A. rozesłał między swych 
członków ankietę zawierającą 10 pytań; 

l. Czy Kol. posiada i zna statut P T.M.A.? 
2. .Jakie dziedziny astronomii, względnie nauk pokrewnych, są 

przedmiotem zainteresowania Kol.? 
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3. W której dziedzinie astronomii, względnie nauk pokrew nych, wy
raża Kol. życzenie szczegółowego pogłębienia swojej wiedzy? 

4. Czy Kol. ma własne przyrządy do obserwacji astronomicznych? 
.Jeśli tak, to podać ich cechy optyczne. 

5. Czy zamierza Kol. wykonać samodzielnie teleskop i czy ma już 
potrzebne do jego budowy materiały? 

6. Czy korzysta Kol. z literatury astronomicznej? a) popularnej , 
b) czasopism, c) naukowej. 

7. Czy Kol. zajmuje się obserwacjami astronomicznymi? 
8. Jakie formy dokształcenia z dziedziny astronomii najbardziej K9.l. 

odpowiadają? a) kursy, b) prelekcje, c) wieczory dyskusyjne d) semi
naria, e) samodzielna nauka. 

9. W której z wyszczególnionych form pracy P.T.M.A. chciałby Kol. 
brać czynny udział? a) w obserwacjach, b) wykładach. c) w budowie 
lune t. ' 

10. Jakie są inne wn.ioski i życzenia Kol., które nie zostały objęte 
ankietą? 

Z ciekawszych wyników ankiety można odnotować: 

l. Zaledwie 30 % członków posiada statut P .T.M.A. 
2. i 3. Najwięcej członków interesuje się astrofizyką a następnie ko

smogonią. 

4. Z 42 członków, którzy odpowiedzieli na ankietę, 21 tzn . połowa, 
ma przyrządy do obserwacji nieba. W ogólnej ilości 39 posiadanych 
przyrządów obserwacyjnych jest 16 reflektorów, 11 refraktorów oraz 
12 lornet. 

5. 19 członków zamierza wykonać, względnie wykonuj e już tele
skopy zwierciadlane. 

6. Oprócz korzystania z czasopism, 34 osoby korzystają z astrono
micznej literatury popularnej a 24 osoby z literatury naukowej. 

7. 24 członków dokonuje obserwacji nieba. Z nich 7 prowadzi po
ważniejsze obserwacje (Słońce, K'Jsiężyc, gwiazdy podwójne, planety, 
zachmurzenie nieba). 

8. Jeżeli chodzi o formy dokształcania. to najwięcej członków opo
wiedziało się za samodzielną nauką ; na drugim miej scu są wieczory 
dyskusyjne a następnie prelekcje. 

9. 24 członków pragnie brać czynny udział w obserwacjadh, 
13 - w wykładach, 10 - w budowie lunet. . . 
10. Z najbardziej ciekawych wniosków można wymienić: a) zorganizo
wanie pracowni optyczno-szlifierskiej, b) zwoływanie co kwartał ogól
nego zebrania członków celem omówienia działalności Oddziału orąz 
wymiany obserwacji, c) organizowanie prelekcji i pokazów przy więk
szych zakładach pracy. 

Wniosek ostatni jest jak najbardziej aktualny, gdyż popularyzacja 
astronomii wśród szerszych kół robotniczych jest niewystarczająca. 
W związku z tym należy odnotować, że 34 odpowiedzi poch~ło od 
pracowników umysłowych, zaledwie 8 od !Pracowników fizycznych. 
Jakkolwiek na 128 wysłanych ankiet nadeszło tylko 42 odpowiedzi, to 
jednak uzyskany materiał pozwolił Zarządowi Oddziału Katowickiego 
właściwie ustalić plan pracy, zgodnie z życzeniami i zainteresowaniami 
członków Oddziału. 

Ciekawe byłoby porównanie wyników ankiety z wynikami podobnych 
ankiet w innych oddziałach P .T.M.A . 

Opracował WacŁaw Szymml.skt 
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Z KORESPONDENCJI 

Odpowiedź r.a recenzję .. Małego Kalendarza Astronomicznego" 
zamieszczoną w sierpniowym numerze .. Uranii" 
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l) Nie mogę się zgodzić z recenzentem, że nadanie kalendarzowi 
formy vademecum i przeznaczenie go dla bardzo szerokiej rzeszy 
odbiorców jest niesłuszne. W większych niż Polska krajach np. w ZSRR 
możliwe jest wydawanie kilku kalendarzy o różnych poziomach i prze
znaczeniu (osobno dla szkół, osobno dla zaawansowanych miłośników 
astronomii itd. -w sumie w ZSRR wychodzą 3 kalendarze i l rocznik 
astronomiczny). U nas jest to chyba raczej nie do pomyślenia i wszyst
kie te potrzeby musi zaspokoić jedno 'vydawnictwo. 

2) Krótki kalendarz astronomiczny nie jest przeznaczony dla całko
witych laików, ale dla odbiorców zorientowanych już w pewnej mie
rze w przedmiocie, w pierwszym rzędzie dla: miłośników astronomii, 
nauczycieli astronomii i uczniów wyższych szkół średnich. W związku 
z tym zarzut zbyt wysokiego poziomu i zbyt mało wyc:l)erpujących 
wyjaśnień także nie jest chyba uzasadniony. Poziom kalendarza nie 
przekracza poziomu podręcznika astronomii dla klas XI-tych. We wstę
pie do kalendarza wyraźnie zaznaczono, że nie jest on bynajmniej pod
ręcznikiem astronomii, podobnie jak tablice logarytmiczne nie są pod
ręcznikiem matematyki. Ewentualną nieznajomość pewnych pojęć i za
gadnień astronomicznych musi użytkownik wyjaśnić sobie sam korzy
stając z literatury astronomicznej. 

3) Ponieważ potrzeby i zasób wiedzy użytkowników kalendarza 
mogą być różne, więc w wykazie literatury ułatwiającej korzystanie· 
z kalendarza celowo podano obok pozycji clementarnie łatwych także
i pozycje o poziomie akademickim, dostępne na naszym rynku wydaw
niczym. Literatura ta dobrana została nie z punktu widzenia ogólnej 
wiedzy astronomicznej, ale przede wszystkim z punktu widzenia astro
nomii praktycznej i astronomii sferycznej. 

4) Zamieszczony na str. 112 rysunek w połączeniu z danymi o za
ćmieniach Księżyca i rozdziałem o obserwacji tych zaćmień jest chyba 
zupełnie zrozumiały. Jest on tak elementarny i często przytaczany, żc
jakikolwiek szczegółowszy jego opis jest chyba zbyteczny. 

5) Atlas Coeli Becvara jeszcze do niedawna można było nabyć
w księgarniach z książkami zagranicznymi. Jest to chyba najlepszy
atlas dla amatorów. 

6) Włączenie momentów nowiu do wykazu złączenia planet z Ksi<.!,
życem pozwala określić w jakiej fazie znajduje się w danym momencie 
Księżyc i gdzie on znajduje się na niebie. Jest ono stosowane w Astro
namiczeskim Jeżegodniku. 

7) Błędne symbole Merkurego i Saturna i błędne nachylenie orbit 
Wenus podałem za "Poradnikiem Milo§nika Astronomii" Ku l i k o w
s k i e g o, co oczywiście bynajmniej nie zwalnia mnie z odpowiedzial
ności za te błędy jak i kilka innych. 

8) Brak mapek okolic gwiazd zmiennych wynikł z braku miejsca. 
To było również główną przyczyną lakoniczności niektórych fragmen
tów kalendarza i braku w nim współrzędnych heliograficznych. Kalen
darz, który miał mieć początkowo objętość tylko 6 ark. osiągnął osta
tecznie objętość aż 10 ark. Dalsze powiększenie objętości nie było iul\:' 
możliwe. 

9) Opóźnienie terminu wydania kalendarza nie wynikło z winy, 
autora. Maszynopis kalendarza został oddany 31. XII. 58. 

A. Marks 

, 
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IiALENDARZYK ASTRONOMICZNY 
Opracował G. S i t a r s k i 

Listopad 1960 r. 
Po zachodzie Słot1ca na niebie pojawia się najpierw Wenus,. jako 

· bardzo jasna Gwiazda Wieczorna. W tym miesiącu oddala się od Słońca 
i świeci coraz wyżej i jaśniej nad południowo zachodnim horyzontem. 
Na lewo od Wenus, w miarę zapadania zmroku, zjawia się Jowisz i Sa
turn. Obie planety zachodzą wieczorem coraz wcześniej, w związku 
.z czym obserwacje są utrudnione i dlatego też nie podajemy wykresu 
położenia księżyców Jowisza, ani momentów ciekawszych zja-wisk w ich 
układzie. 

Przez całą noc natomiast możemy obserwować przez większe lunety 
dwie planetoidy: Metis i Uranię, a po północy odnajdziemy Urana 
w gwiazdozbiorze Lwa, gdzie przebywa także Pluton, ale ten dostępny 
jest tylko przez wielkie teleskopy. Neptun jest niewidoczny ze względu 
na złączenie ze Słońcem. 

Jednak szczególną uwagę musimy zwrócić w tym miesiącu na Mer
kurego. W dniu 7 listopada przypada dolne złączenie Merkurego ze 
Słońcem, w czasie którego Merkury przejdzie przed Słońcem i będzie 
widoczny na tle jego tarczy. Takie zjawisko może nastąpić tylko wtedy, 
kiedy w czasie dolnego złączenia ze Słońcem Merkury znajdzie się 
w pobliżu jednego z węzłów*) swej• orbity (czyli Ziemia znajduje się 
wówczas w pobliżu linii węzłów*) orbity Merkurego). Ziemia w swy:m 
ruchu wokół Słońca przecina linię węzłów orbity Merkurego dwa razy 
w roku: 10 listopada i 8 maja, zatem przejścia Merkurego na tle tar
czy Słońca mogą następować tylko około tych dat. Przejścia listop_a
dowe zdarzają się częściej niż majowe, ale zawsze po przejściu ma
jowym następuje za 3,5 roku przejście listopadowe. Ostatnie przejście 
nastąpiło 6 maja 1957 r. następne będziemy obserwowali 8 maja 1970 r. 
Poza tym w bieżącym stuleciu nastąpią jeszcze cztery przejścia listo
padowe w latach: 1973, 1986, 1993 i 1999. Tegoroczne przejście będzie 

· widoczne w Polsce w swej początkowej fazie, około pół godziny przed 
zachodem Słońca. Przebieg jego przedstawiony jest na rysunku. Obser
wacje przejść Merkurego mają wielkie znaczenie dla teorii ruchu tej 
planety, a także dostarczają danych dla wyznaczenia paralaksy Słońca 
(a zatem odległości Ziemi od Słońca). 

198tl Neptun w złączeniu ze Słońcem. 
4922l.t Jowisz w wężle zstępującym swej orbity, czyli przechodzi na 

< część orbity położoną pod płaszczyzną ekliptyki. 
6915l.t Wenus w punkcie odsłonecznym na swej orbicie. 
7918tl Merkury w dolnym złączeniu ze Słońcem. Na krótko przed 

zachodem Słońca obserwujemy przejście Merkurego na tle tarczy 
· Słońca. Przebieg przejścia podany jest na rysunku. W Polsce obserwu
jemy początkową .fazę przejścia (dwa pierwsze kontakty). Słońce jest 
już tak nisko nad horyzontem, że obserwacje prowadzimy przez lunety 
lub lornetki (a •nawet gołym okiem) bez użycia przydymionych szkieł. 
Srednica tarczy Słońca wynosi w tym dniu 32'17".4 = 1937".4, a śred
nica tarczy Merkurego 9".9. W Polsce nastąpi: 

zewnętrzny kontakt wejścia o 150341]13 
wewnętrzny kontakt wejścia o 150361]13. 

*) Węzeł - punkt przecięcia się orbity planety z płaszczyzną orbity 
"Ziemi. Linia węzłów - linia przecięcia się płaszczyzny orbity planety 
. ~ płaszczyzną orbity Ziemi (linia łącząca oba węzły). 
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Rys. l. Przebieg przeJSCla Mer
kurego na tle tarczy Słońca w dniu 
7 listopada 1960 r. Tt, T2, T. -
położenia Merkurego na tarczy 
Słońca w chwili kontaktu zewnętrz
nego, wewnętrznego oraz w chwili 
zachodu Słońca (w Warszawie). 

Podajemy także chwile zachodu Słońca w dniu 7 listopada dla nie
których miast w Polsce: Białystok 151;145m, Gdańsk 151;159m, Kra
ków 161;10Sm, Łódź 161;104m, Poznań 161;1l:łJ11., Rzeszów 16hOOm, Szczecin 
16h19m, Toruń 16h04m, Warszawa 15h57m, Wrocław 16hl6m. 

8<;141;1. Merkury w węźle wstępującym swej orbity, przechodzi na 
część orbity położoną nad płaszczyzną ekliptyki. 

8/9<;1 Obserwujemy Marsa w sąsiedztwie Księżyca bliskiego ostat
niej kwadry. O 11;1. Księżyc przejdzie o 5°.5 na południe od Marsa. 

12<;1 Nad ranem na północ od Księżyca w ostatniej kwadrze odnaj
dziemy Urana w odległości 4 średnic Księżyca. Księżyc przejdzie o 51;1. 
w odległości 2° od Urana. Wieczorem o 191.1 Merkury znajdzie się 
w punkcie przysłonecznym na swej orbicie. 

lM W ostatnich JiOdzinach nocy możemy zaobserwować zakrycie 
gwiazdy 4 wielkości, eta Panny, przez tarczę Księżyca. Gwiazda skryje 
się za jasnym brzegiem tarczy z lewej strony (patrząc gołym okiem) 
o 41;ll1J11.1 w Warszawie. Oczekując na jej ukazanie się z drugiej strony 
tarczy możemy zaobserwować ostatnią fazę zakrycia innej gwiazdy 6 wiel
kości, 13 Panny, która została zakryta już wcześniej. Gwiazda ta ukaże 
się spoza ciemnego brzegu tarczy Księżyca z prawej strony, nieco u góry 
(patrząc gołym okiem) o 41;139J11.2. Gwiazda eta Panny ukaże się z pra
wej strony u góry spoza niewidocznego brzegu tarczy o 5ł:l14'!14. 

16<;1-18<;1 Promieniują meteory z roju Leonid o współrzędnych ra
diantu: rekt. lOI;lOSm, dekl. +22° w gwiazdozbiorze Lwa, w pobliżu 
gwiazdy 2.5 wielkości, gamma Lwa. Maksimum przypada 16/17<;1 i do
chodzi do 20 meteorów na godzinę. Księżyc bliski nowiu nie będzie 
pr:reszkadzał w obserwacjach. 

17<;117J:l Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem. 
18931;1 Uran w kwadraturze zachodniej ze Słońcem. Wieczorem 

obserwujemy Jowisza w bliskim sąsiedztwie z jasno świecącą Wenus. 
19<;131;1 Wenus przechodzi o 2• na południe od Jowisza. Po zacho

dzie Słońca obserwujemy obie planety blisko siebie nad południo-w:Q
zachodnim horyzontem. 

2094J:l Wenus przechodzi w odległości 0°.1 od gwiazdy 3 wielkości, 
lambda Strzelca. Wieczorem odnajdziemy gwiazdę jeszcze dość blisko 
Wenus. O 18!:t Mars nieruchomy w rektascenzji. 

21<;1 Wieczorem obserwujemy na południowym zachodzie wąski 
sierp Księżyca (2 dni po nowiu) we wspaniałej konfiguracji z Wenus, 
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Jowiszem i Saturnem. Księżyc przechodzi o 161;! o 4°.5 na północ od 
Jowisza, a o 201) o 6°.5 od Wenus. Zobaczymy zatem Wenus i Jowisza 
blisko siebie, poniżej sierpa Księżyca, a słabszego Saturna dalej, na 
wschód od nich. 

22<.l81;l Słońce wstępuje w znak Strzelca. O 91;! Księżyc przechodzi 
o 4° nad Saturnem. Wieczorem na prawo od Księżyca zobaczymy Sa
turna, a dalej na zachód w .enus i Jowisza. 

24<.l91;l Merkury w największym zachodnim odchyleniu od Słońca 
(około 20°). Możemy odnależć go rankiem nad wschodnim horyzontem. 
Wieczorem natomiast nad południowym horyzontem świeci Księżyc 
bliski pierwszej kwadry, a na prawo od niego Saturn, Wenus i Jowisz 
prawie w jednakowych od siebie odległościach. 

28<.l81;l Wenus w niewidocznym złączeniu z Saturnem w odległości 
2°. Wieczorem widzimy jasną Wenus i znacznie słabszego Saturna bli
sko siebie nad południowo zachodnim horyzon tem. Na prawo od nich 
widać zachodzącego Jowisza. 

Minima Algola: listopad ld19h, 16d3h, 19dOh, 2ld20h. 
Minima główne beta Lutni : listopad 7d13h, 20d12h. 
Chwile wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo euro

pejskim. 

KRONIKA ZAŁOBNA 
Dnia 11 sierpnia 1960 r. , zmarł w wieku lat 70, czł!lnek Oddziału 

Krakowskiego P. T. M. A., nauczyciel szltół średnich, L c o n Węgrzy
n o w i c z. Długoletni członek naszego Towarzystwa, prof. Leon Wę
grzynowicz znany był jako twórca ruchu krajoznawczego wśród mło
dzieży w Polsce. Szlachetny człowiek, niestrudzony wychowawca i po
pularyzator wiedzy, odznaczony był Krzyżem Ofi'eerskim Orderu Odro
d7enia Polski, Złotą Odznaką Zasłużonego Nauczyciela PRL i Złotym 
Krzyżem Zasługi. .. 

W czerwcu br. Towarzystwo nasze poniosło dotkliwą stratę - zmarł 
w Warszawie, przeżywszy 72 lata, wieloletni członek PTMA - p, W oj
e i e c h G o ł u c h o w s k i. Sp. Zmarły był jednym z założycieli Oddziału 
Lwowskiego naszego Towarzystwa (1929). Mimo szerokiej i absorbu
jącej Go pracy politycznej i zawodowej, pełniąc funkcje wojewody 
i senatora RP, wiele czasu poświęcał gronu miłośników astronomii. 
Od roku 1932 piastował godność prezesa Oddziału Lwowskiego. W 1945 
roku był jednym z pierwszych członków npwopowstałcgo Oddziału 
Łódzkiego i wśród nas, na swym odcinku pracy w Zarządzie Oddziału, 
mimo słabego zdrowia, był dla wszystkich wzorem aktywności. Za za
sługi odznaczono śp. Wojciecha Gołuchowskiego m. in. Krzyżem Ko
mandorEkim Orderu Polonia Restituta. Pochowany jest na Powązkach 
w Warszawie. Cześć Jego pamięci! 

ZARZĄD ODDZIAŁU ŁODZKIEGO 

ERRATA 

W artykule pt. "Zycie Słońca" (Część I , w numerze 8t1960 .,Uranii") 
podałem omyłkowo, że Słońce traci wskutek zamiany wodoru w h el 
ok. 6.6Xlo-u swej masy w ciągu l miliarda lat; w rzeczywistości 
strata wynosi 6.6 X lo-5 masy Słońca na miliard lat, gdy podan,a 
w artykule liczba odpowiada stracie rocznej. Omyłka ta nie wpływa 
zresztą zupełnie na poprawność omówionych w artykule rozważań nad 
ewolucją Słońca . J. Smak 
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Listopad 1960 r. SŁO~CE 

t1l 

"'ctl 
c:! 

1 h c~asu 
środk.europ. 

Szczecin l Poznań l Wrocław l Gdańsk l Kraków 

:r. czasu l a l a l ,~·,ch. l tach. wsch. l zach. wsch. zach . 1-:sch. l zach. l wsch. l zach. 

m~ h m o l 27 +16. 14 05 -12.7 
XI. 6 +16.4 14 44 -15.9 

16 +15.3 l5 25 -18.7 
26 +12.8 16 07 -20.9 

:11. 6 + 9.1 16 50 -22.5 

h m h m h ml h m 
6 50 ló 4U 6 38, 16 33 
1 10 I& 21 6 57 16 14 
7 29 16 04 7 15 15 58 
7 46 15 52 7 32 15 46 
8 02 15 41 7 46 , 15 40 

h m h m 

6 35 11> 36 
6 53 16 18 
7 10 16 03 
7 26 15 52 
7 40 15 46 

KSIĘŻYC --

h m; h m 
6 36 16 21 
6 56 16 00 
7 16 15 43 
7341530 
750 1522 

h m h m 
6 21 16 26 
6 38 16 09 
6 54 15 55 
7 09 1:145 
7 23 15 39 

Warszawa l Rzeszóv,; Białystok 'l 
... - ~---~ ---

~·sch. l zach. wsch.J zach. wsch. l zach. 

hm hm hm hm 

6 21 , 1618 6 13 , 16 1b 
6 41 15 58 6 30 16 Ol 
6 58 15 43 6 46 , 15 47 
715 , 1531 701 1537 
7 29 1 _15~5 7 15 , 15 31 

h m, h m 

6 15 , 16 UIJ 
6 34 15 47 
6 52115 3

1 

7 lt' 15 18 
7 25 15 ll 

Fazy Ksi~źyca: 
1 hczasu 1 h PZasu 1 h lZ3SU 

c;1 
~ a:-sza· .. ·a t1l 'Y.:'Jrszawa c;1 \\- ,l.rS7 i"'-' J. d h 

1.;\rodk.-europ. środk.-~t.rop. środk.-europ. 
n: t1l Ol Pierwsza kw. x. 27 9 
c:! rx. l o " :;ch.J 7ach . c:! l o w·oęh . / :ntch. c:! l o \':;ch./ zach. Pelnia XI. 3 13 rx. a 

h m o h m h m h m J hm h m h m o h m hm Ostatnia kw. XI. 11 l S 

XI. l o 33 + 1.4 l S 38 3 42 11.11 8 56 + 14.6 22 48 12 45 XI. 21 17 4<l -18.5 9 27 18 17 Nów XI. 19 l 
2 l 24 + 5.5 16 04 4 54 12 9 44 + ll.9 23 32 13 12 22 :s 47 -18.6 lO 24 19 22 Pierwsza kw. XI. 25 17 

3 2 15 + 9.4 16 31 6 Oł 13 lO 32 + 8.6 -- 13 37 23 19 48 -17.4 ll 12 20 34 Pełnia Xll. 3 5 

4 3 05 + 12.7 17 02 711 14 1120 + 4.9 o 59 14 Ol 24 20 47 -15 2 l l 51 2149 
5 3 56 + 15.4 17 37 8 15 15 l2 08 + 0.9 2 09 14 25 25 21 44 -12.0 12 24 23 04 Odległość l Średnica 
6 4 47 + 17.3 18 16 9 15 16 12 58 - 3.3 3 19 14 51 26 22 39 - 8.2 12 52 -- Ksfę:l:yca tarczy 

7 5 38 + 18.4 19 02 10 10 17 13 50 - 7.5 4 33 15 19 27 23 31 - 4.1 13 18 o 19 
ed Złemł 

8 6 28 +18.6 19 52 lO 57 18 1445 -11.4 s 50 15 52 28 o 22 + 0.2 13 43 l 31 d h 
9 718 + 18.0 20 47 11 38 19 15 43 -14:. 7 Oó 16 31 29 l 12 + 4.4 [408 2 42 ' Najm. IX. 9 lO 29.5 

lO 8 08 + 16.7 21 46 12 14 20 16 43 -17.2 8 19 l7 19 30 2 Ol + 8.3 14 31 3 51 Najw. IX. 21 5 32.9 

c: 
!:ó 
~ 

z 
..... 
~ 

l ~ 
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J i ~trn::~rl HlnO r· PLANETY l PLANETOIDY 

Data 
1960 

X. 27 
XI. 6 

16 
26 

X. 27 
XI. 6 

16 
26 

MERKURY 

lh czasu Warszawa 
środk.-eur0p. 

r< l o wsch. l zac"'. 

h m l o h m l hm 
15 23 -21.6 8 40 16 32 
1459 -17.8 7 10 l 16 03 
1426 ,-12.2 5 26 15 23 
14.49 -13.9 5 12 14 52 

Na krótko przed zach. Słońca 7. XI. 
widoczny na tle tarczy Słońca. Pod 
koniec mies. można go odszukać 
przed wsch. Słońca jako gw. O w. 

7 05 
7 15 
7 21 
7 21 

MARS 

+ 23.6 20 0() 
+2U 1924 
+ 23.9 18 su 
+21-.4 180& 

12 35 
12 13 
1148 
11 21 

Wschodzi wieczorem i jest wi
doczny do końca nocy w gwiazdo
zbiorze Bliźniąt jako jasna czer
wona gwiazda (-0.5 wlelk. gw.). 

SATURN 

X. 27,18 57 ~- 22.61 lZ 20 119 59 
XI. 16 19 04 -22.5 1110 18 55 

XII. 6 1912 -22.3 950 1747 

X. 29 
XI. 18 

XII. 8 

Widoczny wieczorem w gwiazdo
zbiorze Strzelca na wschód od 
Jowisza (+0.8 wlelk. gw.). 

a. 

h m 
14 27.7 
14 30.r. 
14 33.3 

l wpnłud. 
NEPTUN 

l 
o l 

-l~ 48 
-13 02 

l -1314 

h m 
11 32 
lO 17 
9 Ol 

WENUS 

l h czasu Warszawa 
środk.-europ. 

a l o wsch. l zach. 

h m l o l hm l hm 
1611! -22.5 9 35 17 20 
1710 -24.51 10 U2 1 17 24 
18 03 ,- 25.4 lU 18 17 :l'\ 
11!57 -25.0 lO 30 17 50 

Swiecl wieczorem coraz wyżej 
nad zachodnim horyzontem jako 
bardzo jasna gwiazda (-3.5 wlelk. 
gw.). 

18 Ol 
18 U9 
18 17 
18 26 

JOWISZ 

-23.4 1130 
-23.4 10 58 
- 23.4 lO 21 
-23.3 9 55 

13 57 
18 30 
18 00 
17 30 

Widoczny wieczorem nisko nad 
południowo-zachodnim horyzon
tem w gwiazdozbiorze Strzelca 
(-1.5 wielk. gw.). 

URAN 

953 +13.1i 2232 
9 51 l + 13.8 l 2H8 

953 +13.6 2113 1

14 18 
13 00 
li 41 

Widoczny po północy przez lunety 
lub lornetki w gwiazdozbiorze 
Lwa (+ 5.8 wielk. gw.). 

a. 

h m s 

10 56 25 
lO 57 54 
10 58 37 

PLUTON 

+ 2013.3 
+ 2013.4 
+ 20 18.8 

l w połud. 

h m 
!l 02 
7 45 
5 27 

Niewidoczny; po złączeniu ze Widoczny po północy w Lwie 
Słońcem. tylko przez wielkie teleskopy 

(14.5 wlelk. gw.). 

X. 23 
XI. 2 

12 
22 

XII. 2 

P1anetoida 9 METIS 
h m 
2 O:i.łl 
l 53.8 
144.9 
l 38.1 
l 34.1 

o l +s 31 + 508 
+458 
+S 06 
+S 31 

h m 
23 30 
22 41 
21 53 
2107 
20 24 

Około 9.5 wielk. gwiazd., wi
doczna przez całą roc na granicy 
gwiazaozblorów Barana. Wielo
ryba l Ryb. 

Planetoida 30 URANIA 
h m 

2 28.0 
2 18.3 
2 09.0 
2 01.9 
l 57.3 

o l + 18 52 
+ 1807 + 1715 + 16 26 + 15 47 

h m 
23 54 
23 os 
22 17 l 
21 30 
20 47 

Około 10.5 wielk. gwiazd., wi
doczna przez całą noc w gwiaz
dozbiorze Barana, porusza się 
w klerunku Ryb. 

Planetoldy rozpoznajemy po ich ruchu wśród gwiazd. porównując rysunki 
z kllku nocy okolicy nieba według podanych wyżej współrzędnych. 
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OBJASNIENIA DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE 
Pierwsza strona okladki: 
Przypadkowo zarejestrowany ślad przelotu satelity Echo I. Satelita 

przesuwał się na tle gwiazdozbioru Łabędzia przez pole widzenia astro
grafu, w którym naświetlano kliszę z programu badania gwiazd zmien
nych w tej okolicy nieba. Zdjęcie wykonały Maria Kar p o w i c z i Irena 
S e m e n i u k w Obserwatorium Astronomicznym U. W. w Ostrowiku pod 
Warszawą w dniu 27 VIII 1960 r. (20.53-21.23). Ciekawe, że widoczne 
są wyraźne fluktuacje blasku satelity. Jasna gwiazda w lewym górnym 
rogu zdjęcia to zmienna długookresowa "f Cygni w pobliżu maksimum 
jasności. 

Znak Zodiaku: Strzelec 
Druga st1·ona okladki: 
(U góry): Krajobraz Erosa według fantazji malarza . (U doJu): Obszar 

nieba objęty poszukiwaniami Plutona i Transplutona w latach 1929-
1945 (Według Sky and Telcscope, March 1960) . 

Trzecia strona okładki: 
Na zdjęciach gromady kulistej NGC 6171 (w świetle niebieskim 

i czerwonym) widoczne są ciemme]sze "krople" (np . duży owalny 
obszar na brzegu gromady) będące prawdopodobnie skupiskami ciem
nej materii. Gromada jest od nas odległa o około 40 000 lat świetlnych. 
Patrz Urania, nr 8, 1960 r., str. 236. 

Czwarta strona okładki: 
Południowo-wschodnia część Mare Nubium z kraterem Bullialdus

(z lewej u dołu). Zdjęcie wykonane w obserwatorium McDonalda 
wchodzi w skład fotograficznego atlasu Księżyca wydanego ostatnio 
pod redakcją G. P. Ku i per a . 

INFORMACJE O ODDZIAŁACli P. T. M. A. 

Listopad 1960 rok 

Biała Podlaska- Powlatowy Dom Kultury. 
Białystok - Ul. Kllińsklego 1, Zakład Fizyki Akademii Medycznej. 
Blecz - Przedmieście 618. 
Częstochowa - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym. 

w Parku Staszica. Sekretariat czynny codziennie, oprócz sobót w godz. 18-19, 
pokazy nieba do godz. 21-szej. · 

Frombork - Sekretariat w lokalu własnym przy ul. Katedralnej 21, czynny we 
wtorki i piątki w godz. 18-20. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek 
miesiąca. Pokazy nieba w każdy pogodny wieczór. 

Gdańsk - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym -
Gdańsk-Oliwa, ul. Piastowska 32, telefon 6-419. Sekre tariat czynny w ponie
działki i czwar tki w godz. 17-19. 

Gdynia - ul. 10-go Lutego 24, w biurach Polskich Linii Oceanicznych. 
Gliwice - Siedziba Oddziału w gmachu Biura Projektów Przemysłu Węglowego 

przy ul. Marcina Strzody 2. Sekretariat czynny w czwartki, w godz. 17-19. 
Przy sekretariacie czynna Biblioteka. Pokazy nieba odbywają się w ka:Łdy 
bezchmurny wieczór po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z J. Kasz_ą, 
Ruda Sląska l, ul. Obrońców Stalingradu 32 (tel. 52-481). 

Jędrzejów - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym, Ry
nek 8, tel. 78. Pokazy nieba l zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wycieczek 
zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówlony termin. 

Katowice - Szopena 8, m . 3, z list. Cezarego Janiszewskiego. 
Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. L. Solskiego 30 m. 4. Sekretariat l bibHo

teka czynne w poniedziałki l czwartld w godz. 18-21. Seminaria astronomiczne
we wtorki w godz. 18-20. W dniach 10 i 25 każdego m-ea odczyty popularno
naukowe o godz. 18. Sekcja Instrumentalna w lokalu własnym czynna w piątki 
w godz. od 18-21. Pokazy nieba w Stacji Astronom. na Wawelu w bezchmurne 
wieczory w godz. 19-21. 
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Krosno n /W - Sekretariat w lokaLu własnym, przy ul. Nowotki Nr l I p., (Jan 
Winiarski). Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór z wyjątkiem 
niedziel l świąt, po uprzednim zgłoszeniu. 

Lódź - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, V p., pokój 511, 
tel. 250-02. Sekretariat l biblioteka czynne w poniedziałki w godz. 18-20 
l w czwartki w godz. 17-19. Zebrania aktywu Oddziału o godz. 18 w każdy 
ostatni poniedziałek miesiąca. Teleskopowe pokazy nieba od wczesnego zmroku, 
w każdy bezc-hmurny wieczór na placu przed lokalem Oddziału. 

Myślenlce - Oddział nie posiada własnego lokalu. 
Nowy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ;ul. Jagiellońskiej 50a, 

tcl. 80-52. Sekretariat czynny codziennie w godz. 17-19. Pokazy nieba w bez
chmurne wiec~ory w punkcie obserwacyjnym na szczycle budynku, będącego 
siedzibą Oddziału. 

()lsztyn - Zarząd Oddziału mieści się w Muzeum Mazurskim, I piGtro. tel. 24-74 
(W. Radzlwonowicz). Zebrania wraz z odczytam! l pokazami nieba - raz 
w miesiącu na Zamku. Pokazy dla wycieczek po uprzednim zawiadomieniu 
telefonicznym. 

()pole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Bytomskich 3, Woj. Dom 
Kultury, pokój 45. Sekretariat czynny codziennie w godz. 16-18. Pokazy nieba 
w kopul(, obserwacyjnej na tarasie Miejskiego Pałacu Młodzieiy. 
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MARIA KARPOWICZ - Warszawa 

GALAKTYKA W ANDROMEDZIE (l) 

W pogodne, letnie, bezksiężycowe wieczory, na południowo
wschodniej stronie nieba zwraca uwagę słabo świecąca mgiełka, 
przypominająca mały kłębek waty o wydłużonym, wyraźnie 
eliptycznym kształcie. Bez trudu dostrzeże ją każdy miłośnik 
astronomii, znajduje się ona bowiem w jednym z najlepiej zna
nych i najpiękniejszych gwiazdozbiorów naszego północnego 
nieba, mianowicie - w gwiazdozbiorze Andromedy, nad środ
kową jasną gwiazdą- B And. 

Obiekt ten, jedyny w swoim rodzaju, widziany dość łatwo 
gołym okiem, budzi podziw i zainteresowanie nie tylko mi
łośników astronomii. Słaba mgiełka o regularnym kształcie. 
widoczna w tej postaci przez małe teleskopy, roztacza całe 
bogactwo i dziwność struktury na fotografiach wykonanych 
przy użyciu największych instrumentów świata. 

Po raz pierwszy obserwowana była przez astronoma za po
mocą lunety wkrótce po jej wynalezieniu - w roku 1612. 
Astronomem tym był S i m o n Mar i u s w Niemczech, który 
wyraził się o niej, iż wygląda "jak płomień świecy widziany 
poprzez płytkę z rogu"; nie przypuszczał, że ma przed oczyma 
olbrzymi układ gwi1azdowy, podobny do tego, w którym znaj
duje się nasza Ziemia. W owych czasach nie zdawano sobie 
jeszcze sprawy z kształtu Galaktyki - wiedziano o niej tak 
niewiele - ibryły to przecież czasy prz.ed H e r s c h e l e m, 
który pierwszy dał naukowy obraz naszego układu gwiazdo
wego. Tymbardziej nie przypuszczano, że istnieją poza nim 
jeszcze inne układy gwiazdowe. 

Jeden z pierwszych katalogów obiektów tego typu, które 
nazwano mgławicami, pochodzi z końca XVIII wieku, sporzą
dzony został przez francuskiego astronoma C h a r l e s a M e s
sie r a (1730-1817) i zawierał 103 obiekty. Wśród nich zna
lazły się mgławice pierścieniowe, gromady kuliste i otwarte 
oraz mgławice tego typu jak mgławica w Andromedzie, która 
otrzymała numer 31 i odtąd znana jest jako M 31. W czasach 
Messiera nie zdawano sobie sprawy z istotnej różnicy (pomi
jając różnice w kształcie) jaka zachodzi pomiędzy np. mgła
wicą pierścieniową w Lutni, gromadą kulistą - w gwiazdo
zbiorze Herkulesa (znaną obecnie jako M 13) a galaktyką M 31. 
Dopiero gdy skierowano na nią wielki 100-calowy teleskop 
znajdujący się na Mt ,Wilson, wyjawiła się jej prawdziwa na
tura. Stało się to dzięki zastosowaniu do astronomii fotografii, 
dopiero w pierwszej ćwiartce XX wieku. Długie, trwające 
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kilkanaście godzin ekspozycje ukazały dziwną, spiralną struk
turę mgłaJWicy i rozdzieliły jej zewnętrzne części na oddzielne 
gwiazdy. Stało się wtedy jasne, że mamy przed sobą układ 
gwiazdowy, dość odległy, aby można widzieć go w całości, dość 
jednocześnie bliski, aby można rozdzielić go na składowe 
obiekty i poddać szczegółowym badaniom. 

Od tego czasu mgławica w Andromedzie, prawidłowiej mó
wiąc - galaktyka, stała się jednym z laboratoriów astrono
micznych, służących do poznania struktury i składu układów 
gwiazdowych, podalbnie jak nasze Słońce stało się innym labo
ratorium, gdzie poznajemy budowę i skład chemiczny prze
ciętnej gwiazdy. 

Ciekawe, iż William Herschel, który z.a pomocą ówczesnych 
środków nie mógł przecież poznać z czego składają się obiekty 
podobne do M 31, intuicyjnie wyczuł, że natura ich jest inna 
niż np. mgławicy w Orionie- uważał je za chmury gwiazdowe, 
przypuszczał nawet, iż są to "wszech~wiaty-wyspy". Nazywano 
je potem również mgławicami pozagalaktycznymi ze względu 
na fakt, że nie obserwowano ich w pasie Drogi Mlecznej, lecz 
poza nią. Nie domyślano s'ię wówczas, że nazwa "pozagalak
tyczna" nabierze innego, głębszego znaczenia i jak bardzo jest 
prawidłowa. 

Rozmiary widome galaktyki M 31 wynoszą około 3°.5; od
ległość - w starej skali H u b b l e' a - 750 000 lat światła 1}, 

wyznaczono za pomocą odkrytych w galaktyce cefeid. Dokonał 
tego Hubble w pierwszej ćwiartce XX wieku. Najjaśniejsze 
z cefeid, z okresem około 40 dni są tak słabe, iż w maksimum 
blasku jasność ich sięga zaledwie 18 wielkości gwiazdowej. Aż 
do chwili odkrycia cefeid w galaktyce M 31 astronomowie nie 
byli zgodnego zdania co do natury mgławic spiralnych. Jedni 
uważali je za małe obiekty, pewnego rodzaju chmury gwia
zdowe znajdujące się w naszej Galaktyce, inni - za osobne 
układy - "wszechświaty-wyspy". Odkrycie Hubble'a otwo
rzyło nowy świat dalekich i być może niekończących się ukła
dów gwiazdowych, których obecnie znamy już miliony. 

Galaktyka M 31 jest trzecim z kolei, pod względem odległo
ści, obiektem pozagalaktycznym, który możemy oglądać okiem 
nieuzbrojonym. Bliżej nas znajdują się Wielki i Mały Obłok 
Magellana, uważane za towarzyszy naszej Galaktyki. M 31 
znajduje się przeszło ośmiokrotnie dalej niż Mały Obłok. Gdyby 

1) W. F. B a a d e, który niedawno rewidował skalę odleghści galakt:vk, 
znalaJZł, że odległość galaktyki M 31 wynosi 2 300 000 lat świetlnych (patrz 
Urania, 1956 r., str. 337). Przyjmując tę wartość trzebaby odpowiednio 
powiększyć dyskutowane dalej liniowe rozmiary galaktyki (przyp. red.). 
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znalazła się na jego odległości (zachowując swoje wymiary), 
-wydawałaby się obserwatorowi ziemskiemu przeszło 8 razy 
.większa, zajmowałaby obszar nieba około 30°, tzn. mniej więcej 
tyle, . ile zajmuje gwiazdozbiór Wielkiej Niedźwiedzicy. Jak 
pięknie wyglądałoby wtedy nasze północne niebo - można 
jedynie usiłować sobie wyobrazić! 

Galaktyka w Andromedzie jest najbliżej położoną nas ga
laktyką spiralną, jest jednak na tyle odległa, iż jedynie gwia
zdy około 100 razy jeśniejsze od Słońca widzimy na fotogra
fiach jako indywidualne gwiazdy. Gdyby w galaktyce Andro
medy znalazła się gwiazda tak jasna jak Syriusz, to miałaby 
zaledwie 21 wielkość gwiazdową, a zatem byłaby ledwo wi
doczna na kliszy. 

Jeśliby mieszkańcy jakiejś planety krążącej dokoła jednej 
z gwiazd w galaktyce M 31 rozporządzali środkami obserwa
cyjnymi takimi, jakimi obecnie rozporządzają astronomowie 
•ziemscy - nie widzieliby naszego Słońca zupełnie, znalazłoby 
się ono bowiem poza zasięgiem ich instrumentów. 

Pierwszą rzucającą się w oczy cechą M 31 jest jej znaczna 
eliptyczność oraz struktura spiralna, jaką obserwujemy na foto
grafiach. Położenie i kształt spirali a raczej jej zniekształcenie 
pozwala wyciągnąć łatwy wniosek, iż galaktykę oglądamy nieco 
z boku, że jej płaszczyzna równikowa tworzy z promieniem 
widzenia kąt około 15°. 

Widmo M 31 otrzymał po raz pierwszy w roku 1912 V. M. 
S l i p h e r z Obserwatorium Lowella, przy ekspozycji czter
nastogodzinnej. Przedstawiało się ono, jak widmo ciągłe, po
prze~inane ciemnymi liniami absorpcyjnymi - podobne było 
zatem do gwiazd. 

Hubble w roku 1924 dowiódł, iż M 31 jest olbrzymim zbio
rowiskiem gwiazd, rozkładając jej zewnętrzne części na od
dzielne gwiazdy. Jądro galaktyki długi czas pozostawało n;e
rozdzielone. Nie ulegało jednak wątpliwości, że składa się 
z gwiazd a nie z materii gazowej, widmo bowiem nie zawierało 
żadnych prążków charakterystycznych dla mgławk gazowych. 
Dopiero w roku 1943 udało się B a a d e m u w obserwatorium 
na górze Wilsona w-pewną chłodną noc, w czasie długiej ekspo
zycji rozdzielić jądro M 31 na oddzielne gwiazdy. Przypuścił 
on mianowi.cie, iż w jądrze galaktyki M 31 może znaidować się 
wiele czerwonych olbrzymów, a w takim razie powinny one 
okazać się jaśniejsze na kliszach czułych na podczerwień. Ro
biąc w'ele prób, dobier~.iąc odpowiednie kl's-z:e (c7ułe n::t p0d
czerwień), czerwone filtry i odpowiednie czasy ekspozycji, przy 
jednoczesnej wielkiej zręczności w prowadzeniu instrumentu, 
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otrzymał na fotografiach obraz jądra, złożonego z tysięcy indy
widualnych gwiazd, zanurzonych jak gdyby w bezpostaciowej, 
słabo świecącej masie. Wyraził się o nim, iż wygląda jak "gro
mada pieprzu". Wielkość gwiazdowa gwiazd, składających srę 
na jądro wynosi około 21m. 

Być może, iż z owej bezpostaciowej masy świecącej możnaby' 
również wyodrębnić gwiazdy -leżą one jednak poniżej granicy 
zasięgu naszych największych instrumentów. · 

Fakt, że gwiazdy składające się na jądro M 31 widoczne są 
wyraźnie na kliszach panchromatycznych a na kliszach zwy
kłych są niewidoczne, dowodzi iż są one czerwone, i tym po
dobne są do najjaśniejszych gwiazd w gromadach kulistych: 
Można by powledzieć, że według współczesnych badań- jądro 
galaktyki M 31 przypomina ogromną gromadę kulistą. Dalsze 
badania, przy użyciu nowych, bardziej czułych środkóyv obser
wacyjnych ukażą być może jego subtelną strukturę. 

Jądro galaktyki w Andromedzie ma jeszcze inną c_echę 
wspólną z gromadami kulistymi poza kondensacją w ,wysokim 
stopniu, barwą i jasnością najjaśniejszych gwiazd. Wydaje się; 
iż nie zawiera zupełnie pyłu i gazu międzygwiazdowego, widać 
bowiem przez nie inne bardziej odległe układy gwiazdowe, któ
rych nie obserwujemy poprzez ramiona spiralne bogate w ma
terię międzygwiazdową. 

W przypadku układów tego typu co M 31 trudno jest po
wiedzieć, gdzie kończy się jądro a gdzie zaczynają się regiony 
zewnętrzne. Obiekty charakterystyczne dla jądra nie' kończą 
się bowiem w miejscu gdzie zaczynają się ramiona spiralne, 
lecz widoczne są również w · przestrzeniach pomiędzy ramio-

. ' nam1. · 
Jądro tworzy olbrzymią sferoidę, która olbejmuje cały układ· 

gwiazdowy wraz z ramionami. Obiekty składające się nań na:.. 
leżą do obiektów Populacji II, do której między innymi zali
czamy olibrzymy typu widmowego K, gwiazay gromad ' kuli:.. 
stych i krótkookresowe cefeidy typu RR Lyrae. O czerwonych 
olbrzymach była już mowa, dzięki nim udało się rozdzielić 
jądro M 31 na poszczególne gwiazdy; gromad kulistych odkryto 
w układzie około 200, najtrudniej jednak było odkryć szybko
zmienne cefeidy typu RR Lyrae, gdyż jasność ich leży prawie' 
na granicy środków użytych do rozdzielenia jądra. Udało się 
odkryć dużą ich liczbę za pomocą pięciametrowego teleskopa 
na Mt Palomar. · 

Obiekty Populacji II tworzą olbrzymią większość w całej 
galaktyce Andromedy. Obiekty Populacji I, przede wszystkim 
bardzo jasne gwiazdy typu widmowego O i B i c~feidy długo-
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okresowe, gromadzą się wzdłuż ramion spiralnych, zanurzone 
w warstwie pyłu i świecącego gazu, tworzącego jasne mgła
wice. Właśnie dzięki nim, według Baadego, w czasie tworzenia 
się galaktyki możliwe było rozwindęcie się ramion spiralnych. 
Na fotografiach otrzymanych przez siebie na górze Wilsona, 
Baade rozróżniał trzy większe zwoje spiralne o słabnącej -
w miarę oddalenia od środka -jasności i coraz mniejszej gę
stości. W ten sposób średnica galaktyki M 31 wzrasta na zdję
ciach Baadego do 5°, a jej liniowe rozmiary do 65 000 lat światła. 

Ramiona spiralne widać tak wyraźnie na zdjęciach, ponie
waż zawierają indywidualne jasne gwiazdy i mgławice, ale 
większa część gwiazd, przypuszczalnie ponad 90 % , niewidocz
nych z powodu małej jasności, zapełnia całą galaktykę, jako 
bezpostaciowa mgła tworząc jej podłoże. 

Stwierdzono z całą pewnością, że materia międzygwiazdowa 
występuje !bardzo wyraźnie w ramionach spiralnych, nie ma 
jej natomiast w jądrze i w wąskich przestrzeniach pomiędzy 
ramionami, poprzez te rejony bowiem można oglądać odległe 
galaktyki, leżące daleko poza M 31. 

KONRAD RUDNICKI - Warszawa 

NARODZINY ZIEMI 

J ak powstała Ziemia? To pytanie podniecało człowieka tak 
samo przed tysiącleciami jak i dziś. Świadczą o tym już 

stare mity. Odpowiedź na to pytanie zawsze zależała i zależy 
od aktualnego stanu wiedzy o świecie. 

Z rozwojem nowoczesnej nauki o wszechświecie pojawiły 
się naukowe przypuszczenia o naTodzinach Ziemi i innych ciał 
niebieskich, tzw. hipotezy kosmogoniczne. 

W końcu XVIII wieku rozstrzygn!i:ęto spór dotyczący ko
met. Udowodniono, że komety nie są zjawiskami atmosferycz
nymi, lecz są ciałami niebieskimi krążącymi wokół Słońca. To 
stwierdzenie stało się podstawą do pierwszej naukowej hipo
tezy kosmogonicznej, sformułowanej niedługo potem przez 
znakomitego francuskiego przyrodnika B u f f o n a. Buffon 
przypuszczał, że ongiś Słońce było samotną kulą, a w pobliżu 
niego jedynie od czasu do czasu przebiegały komety. Jedna 
z komet zderzyła się ze Słońcem i wskutek tego powstały pla
nety, a w ich liczbie Ziemia. 

Dziś wiemy, że hipoteza Buffana nlie może być prawdziwa. 
Komety są wprawdzie ciałami ogromnymi, jeśli idzie o roz
miary, ale zawierają bardzo mało materii - są bardzo lekkie. 
Jedyną masywną częścią komety jest jądro mające średnicę 
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najczęscleJ paru k~lometrów. Tak zwana głowa komety i jej 
warkocz składają się z materii gazowej niesłychanie rozrze
dzonej. Według określenia jednego z astronomów kometa jest 
to wielkie nic. Jeśli kometa zderzyłaby się ze Słońcem dałoby 
to tylko zagładę komety, nie spQIWOdowałoby natomiast oder
wania się od Słońca planet. 

Według innej hipotezy, tzw. m g ł a w :i c o w e j, ongiś nie 
było ani Ziemi i innych planet, ani Słońca, ale w przestrzeni 
unosiła się mgławica składająca się z luźnych cząstek materii, 
wolno obracająca się wokół własnej osi. 

Wskutek działania siły ciężkości mgławica kurczyła się, 
w jej wnętrzu wytwarzało się coraz wyższe ciśnienie i coraz 
wyższa temperatura. Wskutek kurczenia obrót stawał się coraz 
szybszy. Od kurczącej się mgławicy odrywały się wskutek siły 
odśrodkowej gazowe pierścienie, w których tworzyły się kon
densacje - zaczątki planet. Natomiast ze środkowej części 
mgławicy utworzyło się Słońce. 

I ta hipoteza nie może być prawdziwa. Okazało się bo
wiem, że proces kurczenia się mgławicy, oddzielania pier
ścieni, tworzenia się brył planetarnych, jeśli poddać go ści
ślejszemu rachunkowi, przebiegały całkiem inaczej, niż to so
bie wyobrażali K a n t i L a p l a c e i doprowadziłby do po
wstania układu ciał zupełnie ni·e podobnych do układu plane
tarnego. 

W początku wieku XX powszechnym uznaniem cieszyła 
slę hipoteza przypływ o w a. Według niej, koło naszeg9 
Słońca, które było wówczas samotne, przed miliardami lat, 
przeszła blisko jakaś obca gwiazda, która siłami grawitacji 
wywołała gigantyczny przypływ na SŁońcu i spowodowała 
wyrwanie pewnej części materii słonecznej i wyrzucenie jej 
w ota·czającą przestrzeń. To pasmo materii posiadające pier
wotnie kształt jakby ogromnego cygara stygnąc podzieliło się 
na wielkie krople materii, z których powstały planety krążące 
wokół Słońca. Tę hipotezę podał astronom angielski Je a n s. 

Tej przypływowej hipotezie moma zarzucić, że jest nie
zwykle mało prawdopodobna. Rachunek wykazuje, że prawdo
podobieństwo powstania w ten właśnie sposób układu plane
tarnego jest znacznie mniejsze niż szansa wygrania miliona 
w Toto-Lotku. To, co ona opisuje, mogło się zdarzyć tylko 
przy bardzo szczególnym zbiegu okoliczności. Mianowicie 
gwiazda, która wywołała wyrwanie materii ze Słońca musia
łaby przejść koło niego w ściśle określonej odległości i ze ści
śle określoną prędkością. W przeciwnym razie, albo w ogóle 

----- ~-----------------------------------------------------------------
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nie nastąpiłoby wyrwanie materii, albo też materia spadłaby 
z powrotem na Słońce lub na gwiazdę. 

Inny astronom angielski J e f f r e y s wyobrażał sobie, że 
Ziemia i inne p1anety powstały wskutek bezpośredniego zde
rzenia się Słońca z inną gwiazdą. Również i ta hipoteza jest 
bardzo mało prawdopodobna, choć możliwa do przyjęcia. 

Znany astronom radziecki F i e s j e n k o w uważa, że po
wstania planet nie można tłumaczyć jakimiś nadzwyczajnymi 
wydarzeniami, lecz że jest ono wynikiem zwykłej ewolucji 
ciał niebieskich. 

Według niego ongiś nie było jeszcze gwiazd, lecz materia 
skupiona była w poszczególne, wirujące mgławice. Mgławice 
te wirując stają się coraz bardziej skupione, coraz gorętsze, 
i w pewnej chwili wskutek działania siły odśrodkowej wyry
wają się z nich wydłużone strum'ienie materii, które stygn?_c 
dzielą się na poszczególne bryły gazowe. Bryły skraplają się, 

a potem twardnieją stając się planetami. 
Hipoteza Fiesjenkowa jest całkiem możliwa do przyjęcia. 

Oprócz niej istnieją jednak również inne. Na przykład nie
dawno zmarły astronom i matematyk radziecki S z m i d t wyo
brażał sobie, że Słońce wędrując w przestrzeni spotkało nie
gdyś mgławicę pyłowo--gazową, jedną z mgławic tego typu, 
jakich wiele widzimy przez teleskop na ni·ebie. Przy pewnych 
warunkach, które dadzą się obliczyć matematycznie, taka mgła
wica mogła się następnie poruszać w przestrzeni razem ze 
Słońcem. Jednocześnie wskutek wzajemnego ruchu Słońca 
i mgławicy oraz sił grawitacyjnych, w mgławicy utworzyły 
się kondensacje materii, z których powstały planety. 

Fizyk szwedzki A l f v e n WJ;Obraża sobie, że przy formo
waniu się Ziemi i planet główną rolę odegrały siły elektro
magnetyczne. 

Zgodnie z inną hipotezą, bryły skupiające się wokół Słońca, 
nie tylko łączyły się, ale również zderzały się i kruszyły. Do
piero po wielu długotrwałych przemianach, po wielokrotnym 
skupianiu się i rozpadaniu powstały takie właśnie planety, 
jakie dziś krążą wokół Słońca a w ich liczbie i Ziemia. Tak 
przypuszcza astronom radziecki L e b i e d y ń s k i. 

Wspominam tu tylko o kilku najważniejszych hipo.teza·ch 
kosmogonicznych. W literaturze naukowej znane jest nato
miast do dziś ponad sto różnych tego typu hipotez. Niektóre 
z nich - jak okazało się w trakcie dalszych badań - są na
pewno nieprawdziwe, wiele jest jednak takich, które można 
uważać za całkowicie prawdopodobne. 
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Gdy powstawały pierwsze hipotezy kosmogoniczne ich 
twórcy przykładali do nich wielką wagę. Wierzyli, że obraz 
przedstawiany przez ich hipotezy jest prawdziwy. W miarę 
powstawania coraz większej liczby różnych hipotez w miarę 
przekonywania się o nieprawdziwości wielu z nich, stosunek 
do hipotez musiał Slię ostatnio całkowicie zmienić. 
· Dziś uważamy, że hipotezy kosmogoniczne są niewątpliwie 
pożyteczne. Wskazują one na różne możliwości, różne procesy, 
jakie się mogły odbywać we wszechświecie niegdyś i jakie 
mogą się odbywać obecnie, a które należy dokładnie zanali
zować i zbadać. Przy dzisiejszym stanie nauki nie można się 
natomiast spodziewać, żeby hipotezy mogły dać ostateczną od
powiedź na pytanie, w jaki sposób powstała Ziemia. Powsta
nie Ziemi było napewno wynikiem wielu różnych procesów 
i przebiegało w sposób znacznie bardziej skomplikowany niż 
to mógłby sobie wyobrazić twórca jakiejkolwiek hipotezy po
siadający nawet ogromną wiedzę i wyobraźnli.ę. 

Dlatego dzisiaj coraz mniejszą wagę przywiązuje się do 
hipotez kosmogonicznych, a coraz większą do badania poszcze
gólnych procesów ewolucyjnych przebiegających we wszech
świecie. Ważniejsze jest zdobywanie nawet fragmentarycz
nych, ale pewnych wiadomości o obecnych przemianach jakie 
zachodzą w budowie Ziemi, w budowie układu planetarne@, 
w budowie innych ciał niebieskich, niż tworzenie dowolnych 
przypuszczeń. Współczesna kosmogonia nastawiona jest głów
nie na zdobywanie tego właśnie rodzaju wiadomości. 

Na przykład badania ruchu obrotowego Ziemi wska:zuią, 
że jej obrót jest coraz to wolniejszy. Obecnie czas pełnego 
obrotu Ziemi wokół osi zwiększa się mniej więcej o dwie ty
siączne sekundy na stulecie. Można powiedzieć, że to nie 
wiele, ale i takie powolne zmiany nakładając się w ciągu dłu
gich epok geologicznych wywołują realne skutki. Ponadto 
istnieją podstawy do przypuszczeń, że ongiś proces zwalnia
nia obiegu przebiegał bardzliej intesywnie. W każdym razie 
wiemy, że Ziemia ongiś obracała się szybciej niż dzisiaj. 

Przemiany jądrowe zachodzące wewnątrz pewnych mine
rałów pozwalają oszacować wiek skorupy ziemskiej. Wiemy 
na przykład, że pierwiastek chemiczny uran wysyłając pro
mieniowanie rozpada się na inne pierwiastki. W ciągu 66 mi
lionów lat jeden procent dowolnej ilości uranu zamienia się 
na hel i ołów. 'W tym czasie z każdego kilograma uranu po
wstanie około 8,5 grama ołowiu i półtora grama helu. Jeśli 
weźmiemy do laboratorium odłamek złoża skalnego zawiera-
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jącego uran i chemicznymi metodami określimy ilość pozo
stałego jeszcze uranu i ilość wytworzonego już ołowiu, potra
fimy określić, jak dawno powstała skała, w której znajduje 
się uran. Podobne pomiary wieku można przeprowadzić posłu
gując się innymi znanymi przemianami jądrowymi. 

Oczywiście takie postępowanie nie mówi w zasadzie 
o wieku Ziemi, lecz o wieku skały. Ziemia jako całość może 
być starsza i najprawdopodobniej jest starsza od skał znajdu
jących się w jej skorupie, natomiast można się spodziewać, że 
wiek Ziemi nie jest w każdym razie mniejszy niż wi:ek skaL 
Taka metoda pozwala więc oszacować dolną granicę wieku 
Ziemi. 

Trzeba dodać, że wynikli' tego rodzaju pomiarów nie są cał-· 
kowicie jednoznaczne. Prędkość i rodzaj przemian promienio
twórczych są bowiem uzależnione od nasilenia tak zwane~o 
promieniowania kosmicznego, jak również od pewnych tak 
zwanych stałych fizycznych. Istnieją podejrzenia, że zarówno 
natężenie promieniarwania kosmicznego, jak i pewne stałe 
fizyczne ulegają zmianom w czasie i nie zawsze były takie, 
jak dziś. Te sprawy napewno da się jednak z czasem zbadaĆ' 
dokładniej i wtedy będz1e można oszacować wi·ek skorut;>y 
ziemskiej w sposób wiarygodny. Dzisiejsze oszacowania wieku 
skorupy ziemskiej dają wynik rzędu 5 miliardów lat. 

Badania zmian obrotu Ziemi, badanie procesów jądrowych 
w jej skorupie są jakby cegiełkami przeznaczonymi do zbudo
wania teorii powstania Ziemi. Innymi podobnymi cegiełkami 
są wyniki badań dotyczących zmian ukształtowania po
wierzchni Ziemi, zmian składu chemicznego atmosfery ziem
skiej, zmian obiegu wody w oceanach i atmosferze, którymi 
zajmują się geologia i geofizyka. 

W ostatnich czasach pojawiło się również przekonanie, że 
ewolucja Ziemi jest ściśle związana z ewolucją innych ciał" 
niebieskich, to jest innych planet ora·z Słońca, które jest cen
tralnym ciałem układu planetarnego. Ponieważ Słońce jest 
jedną z gwiazd, dla wyjaśnienia narodzin Ziemi trzeba zbadać 
procesy narodzin i rozwoju gwiazd. W tej dziedzinie zdobyto 
do dzisiaj również wiele konkretnych wiadomości. 

Stwierdzono na przykład istnrl.enie tzw. gwiazd dymiących, 
wyrzucających z siebie intensywnie materię g,azową. W takim 
stanie gwiazda nie może istnieć długo, bo szybko musiałaby 
roztrwonić całą swoją masę. Gwiazdy dymiące przechodzą 
więc jakieś burzliwe procesy rozwojowe. 
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Uważa się, że niektóre gwiazdy, tak zwane zmienne, zmie
niające periody~e blask, znajdują się również w pewnym 
stadium przejściowym swojego rozwoju, w stadium pewnej 
równowagi nie trwałej. 

Bardro mteresujące są tzw. łańcuszki gwiezdne, twory od
kryte niedawno przez astronomów. Składają się z licznych 
gwiazd i mgł.awic gazowo-pyłowych nanizanych jakby na jedną 
nitkę. Prawa powszechnego ciążenia nie pozwalają, aby taki łań
cuszek gwiezdny mógł długo zachować swój kształt. Wskutek 
wzajemnego przyciągania gwiazdy zaczną się nawzajem prze
mieszczać i regulama linia ich ułożenia w ciągu krótkieg9 
jak na zjawiska astronomiczne czasu - kilku lub kilkudzie
sięciu tysięcy lat - musi ulec rozerwaniu. Wszystko wska
zuje na to, że łańcuszki gwiezdne są tworami składającymi 
się z młodych, dopiero co uformowanych gwiazd, a znajdu
jące się w łańcuszkach mgławic mają jakiś związek z materią , 
z której gwiazdy się formują. 

Innym typem zgrupowań gwiazd są tak zwane asocja
cje - grupy gwiazd szybko rozpraszające się w przestrzeni, 
odkryte również dopiero przed kilkunastu laty. Są to zgru
powania składające się też najprawdopodobniej z gwiazd bar
dzo młodych. Nie wykluczone, że Słońce, a wraz z nim i Zie
mia powstały niegdyś w jakimś łańcuszku gwiezdnym lub 
asocjacji gwiazd. 

. Komuś, kto stoi zdala od tych zaga·dnień może się wyda
wać, że to, co wiemy dotychczas pewnego o powstaniu gwiazd 
i rozwoju Ziemi, to jeszcze bardzo niewiele, to tylko drobia
zgi, poszczególne fakty nie powiązane ze sobą. Jeśli jednak 
wziąć pod uwagę wieLici wysiłek, jaki był konieczny do wy
jaśnienia karoego z tych zagadnień, jeśli porównać to, co 
wiemy o tych zagadnieniach dzisiaj, z tym, co wiedzieliśmy 
20-30 lat temu, to postęp jest wyraźny. 

Zagadnienie narodzlin Ziemi można by porównać do łami
główki - a obserwowany świat zjawisk do pudełka, w któ~ 
rym łamigłówka jest zamknięta. W takim razie można powie
dzieć, że obecnie wyjęliśmy już z pudełka wiele kloaków tej 
łamigłówki i w miarę ich dalszego wyjmowania - niezawod
nie nadejdzie czas, gdy nauka będZ'ie mogła przystąpić do ich 
złożenia we właściwy obraz. 

Na pytanie "Jak powstała Ziemia?" trreba więc odpo
wiedzieć, że tymczasem nie wiemy, ale możemy być przeko
nani, że w przyszłości - być może nie tak dalekiej - wie
dzieć będriemy. 
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ANDRZEJ BISKUFSKI Łódź 

GEOMETRIA NIEEUKLIDESOWA A ASTRONOMIA 
. . . "Można kulę tak rozlożyć na kilka części, żeby z nich z~o
żyć kulę większą od pierwotnej" ... 
(twierdzenie Banacha - Tarskiego) 

H. Steinhaus - Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Wro::l. 1959 r . 

S ą twierdzenia w matematyce, które wywołują sprzeciw wśród 
fizyków. Jako przykład może tu posłużyć przytoczone wyżej 

twierdzenie dwó::h Polaków - matematyków. Trzeba przyz
nać, że twierdzenie to, biorąc na tzw. "zdrowy rozsądek", wy
daje się paradoksalne, chociaż można je udowodnić na gruncie 
geometrii elementarnej (euklidesowej). Ale nawet znane już 
od przeszło stu lat koncepcje geometrii nieeuklidesowej napo
tykają dziś jeszcze na poważne niezrozumienie. 

Stawianie zagadnienia w formie kategorycznego pytania: 
jaka geometria jest prawdziwa - euklidesowa, czy geometria 
nieeuklidesowa Łobaczewskiego? -wynika po prostu z niezro
zumienia w ogóle struktury nauki dedukcyjnej. Rozsądniej jest 
zapytać się, czy tzw. piąty pewnik Euklidesa jest spełniony (em
pirycznie) w otaczającej nas przestrzeni? Pewnik ów, który 
doprowadził w pierwszej połowie XIX-tego stulecia do rewo
lucyjnych idei w geometrii, można sformułować w brzmieniu 
następującym: Jeżeli dwie proste a i b (rys. l) przecięte są 
trzecią prostą tak, że suma kątów wewnętrznych jednostron
nych jest mniejsza od 180 stopni, to proste a i b przecinają się 
po tej samej stronie, po której leżą te kąty. 

Rys. L Rys. 2. 

Niewątpliwie u podstaw geometrii elementarnej leży wie
dza praktyczna gromadzona przez wiele pokoleń; wiedza ta 
została również wykorzystana w sformułowaniu powyższego 
pewnika Euklidesa. Nauka, którą systematycznie wyłożył 
Euklides w· "Elementach", jest po::hodzenia praktyczne
go- w każdym razie nie jest li tylko wymysłem oderwanej od 
rzeczywistości myśli ludzkiej. Dlatego chyba geometria Eukli
desa1 jakkolwiek stanowi system teoretyczny, pozwala z po-



URANIA 365 

wodzeniem rozwiązać wiele różnorodnych zagadnień prak
tycznych, czerpanych z najbliższego otoczenia. A sam fakt, 
że "Elementy" Euklidesa, napisane około roku 300 przed naszą 
erą, zachowały swą wartość naukową po dziś dzień, działa 
w psychice ludzkiej deprymująco, jeśli chodzi o stosunek do 
"innych" geometrii, wyzwala nieprzejednane przekonania 
o absolutnej powszechności i jedności geometrii euklidesowej. 

Jaka jest budowa tego systemu wiedzy, który cieszy się tak 
ogromnym poparciem intuicyjnym i niemalżE: powszechnym 
uznaniem tego, co wydaje się być jedyne, absolutnie prawdziwe 
i pewne? Już w starożytnej Grecji co wybitniejsze osobistości 
(np. Ary s t o t e l e s, E u k l i d e s) zdawały sobie sprawę 
z tego, że nie wszystko w geometrii może być udowodnione, że 
trzeba przyjąć pewną, niezbyt dużą ilość twierdzeń bez dowo
du- powinny to być jednak twierdzenia o czy w i s t e, z któ
rymi, mówiąc trochę przesadnie, każdy umysł mógłby się po
godzić, jeśli chodzi o ich prawdziwość. Prawdy te Euklides na
zywał postulatami. We współczesnym sformalizowanym języku 
matematycznym nazywa się je aksjomatami, a system wiedzy, 
w którym przyjęło się aksjomaty w celu budowy tego systemu, 
nazywa się systemem z a k s j o m a t y z o w n y m. Zatem 
u podstaw geometrii leżą aksjomaty. Z nich dopiero, stosując 
rozumowanie matematyczne, dowodzi się prawdziwości rozmai
tych twierdzeń,które od chwili ich wykazania są tezami syste
mu. Euklides przyjął szereg aksjomatów; wśród nich znane nam 
już z kursu elementarnego geometrii w szkole takie, jak: 

l. Przez dwa punkty można poprowadzić tylko jedną prostą, 
albo 

2. Między dwoma punktami linii prostej i poza nimi znajdu
ją się zawsze inne punkty prostej. 

Włączył do nich także, podany wcześniej, piąty aksjomat, 
jednak nie jednocześnie z innymi. Euklides podświadomie, a mo
że nawet celowo, odkładał możliwość stosowania tego pewnika 
przy dowodach twierdzeń tak długo, jak to było możliwe z teo
retycznego punktu widzenia. W ten sposób wyodrębnił szereg 
twierdzeń, które nie zależały od piątego aksjomatu Euklidesa, 
dając tym samym początek geometrii absolutnej, jak współ
cześnie ją nazwano. Jak zobaczymy za chwilę pewnik Euklidesa 
(krótko będziemy wyrażali: pewnik E) łączy się ściśle z poję
ciem równoległych. Wiemy, że proste równoległe są to proste 
(na płaszczyźnie) nie nie mające punktów wspólnych. Kosnstruk
cja takich prostych jest następująca (rys. 2): Mając odcinek 
AB odkładamy przy końcach tego odcinka kąty sobie równe 
l i 2; kąty te mają jedno wspólne ramię AB. Pozostałe ra-
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miona kątów wyznaczają kierunki prostych równoległych. Taka 
konstrukcja prostych jest możliwa bez wykorzystywania pew
nika E, ale żeby udowodnić twierdzenie: - (A) Jeżeli dwie 
proste są równoległe, to prosta, która je przecina, tworzy z nimi 
kąty naprzemianległe wewnętrzne równe - trzeba tu już ko
niecznie korzystać z tego pewnika. 

Pedaną konstrukcję prostych równoległych można ująć 
w formę twierdzenia (B), którego prawdziwość, jak już zazna
czaliśmy, nie zależy od pewnika E: - (B) Jeżeli (na rys. 2) 
kąty l i 2 są równe, to proste a i b są równoległe. Zestawiając 
twierdzenia A i B widać, że twierdzenie A jest odwrotne do 
twierdzenia B. Widać stąd również na czym polega ów związek 
pewnika E z prostymi równoległymi, mianowicie - bez przy
jęcia pewnika E nie możliwe jest udowodnienie twierdzenia A, 
a warto nadmienić, że twierdzenie to odgrywa fundamentalną 
rolę w dalszej budowie geometrii elementarnej. Między innymi 
twierdzenie A jest podstawą do wyprowadzenia twierdzenia 
o tym, że suma kątów w trójkącie równa się 180 stopni. Wobec 
tego, że twierdzenie o sumie kątów w trójkącie opiera się na 
twierdzeniu A, a te z kolei na pewniku E, więc mamy tu do 
czynienia z pośrednim wynikiem postaci: (C) Jeśli pewnik E, 
to suma kątów w trójkącie równa się 180 stopni. Wypowiedzi 
tej można nadać interpretację nawiązującą do badania własnoś
ci przestrzeni i to nie jakiejś abstrakcyjnej, ale konkretnie -
tej przestrzeni, w której przebiegają procesy fizyczne. Można 
powiedzieć: jeżeli pewnik E jest spełniony (empirycznie) 
w przestrzeni fizycznej, to suma kątów w trójkącie położonym 
w tej przestrzeni równa się 180°. Biorąc z kolei kontrapozycję 
wypowiedzi C mamy wynikanie, też ważne w przestrzeni fi
zycznej, treści następującej: (D) Jeśli suma kątów w trójkącie 
nie równa się 180 stopni, to pewnik E nie jest spełndony . Wy
powiedzi te nasuwają bezpośrednio efektywną metodę pozwa
lającą stwierdzić, że ewentualnie pewnik E nie jest spełniony 
w otaczającej nas przestrzeni. Albowiem, jeślibyśmy stwierdzili, 
że w jakimś konkretnym trójkącie suma kątów nie jest równa 
180 stopni, upoważniłoby to, na podstawie D, do stwierdzenia, 
że pewnik E nie zachodzi. Gwoli ścisłości trzeba dodać, że suma 
kątów w trójkącie nie może przewyższać nigdy 180° (może być 
tylko mniejsza lub równa 180°). Twierdzenie to, wchodzące do 
geometrii absolutnej, wykazali matematycy: Włoch S a c c h e
r i, Szwajcar L a m b e r t i nieco później niezależnie Francuz 
L e g e n dr e. W szkole bardzo często mieliśmy do czynienia 
z trójkątami i napewno każdy z nich miał kąty, które w sumie 
dawały 180 stopni. Powstaje myśl, czy owa powszechność nie 
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wskazuje na to, że jednak pewnik E, bez żadnego "ale", jest 
spełniony. Otóż, tak może się wydawać. Ale nie zapominajmy, 
że trójkąty, które badaliśmy jeszcze na szkolnej ławie, obej
mowały bardzo drobną część przestrzeni - ich rozmiary 
przecież nie wykraczały poza wąskie granice zeszytowej kartki. 
A jak jest z sumą kątów w trójkątach większych, w triangula
cyjnych chociażby, czy w trójkątach "astronomicznych" sięga
jących "krańców" Wszechświata? Jeślibyśmy pomierzyli duże 
ilości trójkątów na Ziemi i poza nią, i wszystkie byłyby "nor
malne" (o sumie kątów równej 180°), to i tak nic nie można 
pewnego mówić o zachodzeniu pewnika E w całej przestrzeni. 
Dzieje się tak dlatego, że mierząc mamy zawsze do czynienia 
ze skończoną ilością trójkątów i nigdy nie wiemy a priori czy 
pośród tych trójkątów, które jeszcze "pozostały" nie istnieje 
taki, którego suma kątów jest mniejsza od dwu kątów pros
tych; czy któryś z nich nie zaneguje pewnika E. 

Nie będziemy tu zajmować się teoretycznym uzasadnieniem 
pewnika E, nie przedstawimy też żadnych "prób" jego dowo
du- nadmienimy tylko, iż takie bywały, lecz okazało się, że 
zawsze albo tkwił gdzieś błąd w rozumowaniach albo korzys
tało się z rzeczy intuicyjnie zrozumiałych, ale też nieuzasadnio
nych, gatunku podobnego jak pewnik E. Rozumowania w tych 
kwestiach są bardzo subtelne i sprawiają zawsze znaczne tru
dności. Podobno L a gr a n g e w Paryskiej Akademii, zaczęty 
.swój wykład o teorii linii równoległych przerwał i ze słowami: 
"muszę jeszcze pomyśleć" - opuścił posiedzenie. 

Aby uniknąć nieporozumień podamy jeszcze charaktery
styczne twierdzenie należące do geometrii absolutnej. Twier
-dzenie to brzmi: Jeżeli istnieje choćby jeden trójkąt o sumie 
kątów 180°, to prawdziwy jest pewnik E i suma kątów jest 
równa 180° w każdym trójkącie. Może niektórzy z czytelników 
znaleźli już w tym twierdzeniu uzasadnienie geometrii euklide
.sowej - można przecież rozumować następująco: do wykaza
nia prawdziwości pewnika E wystarczy wskazać choć jeden 
przykład trójkąta z sumą kątów 180°; przykładu takiego nie 
trudno się doszukać, biorąc przecież jakikolwiek trójkąt nary
sowany na kartce papieru przekonujemy się, że jest on "nor
malny" ... Ale bynajmniej przykład ten nie dowodzi i s t n i e
n i a takiego trójkąta, który by miał sumę kątów równą 180 
stopni. Rysując podaliśmy model figury, którą nazywamy trój
kątem. Kto wie czy w samym fakcie wyrysowania tego trójką
ta nie zawarte jest zastosowanie pewnika E. W przytoczonym 
twierdzeniu chodzi o to, że prawdziwość pewnika E może być 
formalnie uzasadniona (udowodniona), jeśli przyjmie się jako 
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aksjomat istnienie trójkąta o sumie kątów 180°. W wyryso
wanym modelu jest jednak pewna uderzająca cecha - bardzo 
dohra zgodność teorii, wynikającej z przyjęcia pewnika E, 
i praktycznego pomiaru kątów w tym trójkącie-modelu świad
czy o niezwykłej i precyzyjnej przydatności geometrii Eukli
desa, świadczy o możliwości dobrej jej stosowalności. Ale je
szcze raz podkreślamy, iż pewnik E, z formalnego punktu wi
dzenia, nie może być uzasadniony w sposób ścisły. Wobec tego 
nie stoi nic na przeszkodzie, aby zbudować system wiedzy opar
ty na wszystkich dotychczasowych aksjomatach geometrii z po
minięciem pewnika E, a na to miejsce przyjąć twierdzenie -
aksjomat, będące zaprzeczeniem pewnika E. Tak uczynili ge
nialni twórcy geometrii nieeuklideso.wej M. Ł o b a c z e w s k i 
w latach 1829-1830 i J. B o l y a i w 1832 roku . 

Podajemy przykładowo sformułowanie tego nowego aksjo
matu: 

Nie każde dwie proste przecięte trzecią prostą tak, że suma 
kątów wewnętrznych jednostronnych jest mniejsza od 180°, 
przecinają się. Albo trochę inaczej: 

Są takie proste nie przecinające się mimo, że suma kątów 
l i 2 (rys. l) jest mniejsza od 180 stopni. 

Oczywiście geometria Łobaczewskiego - Bo,lyai'a jest sy
stemem dedukcyjnym zbudowanym poprawnie pod względem 
wymagań, jakie stawia współczesna nauka. I to w zasadzie po
winno wystarczyć. Wystarcza niewątpliwie wielu matematy
kom, niektórym filozofom- my jednak pytajmy się dalej: czy 
geometria Łobaezewskiego może być wykorzystana do opisu 
zjawisk w rozległych przestrzeniach Wszechświata - właśnie 
tam gdzie sięga nie fizyk, lecz astronom, czy coraz to nowe, 
dalsze, odkrywane "połacie" Wszechświata narzucą potrzebę 
zastosowania tej geometrii, gdyż, powiedzmy, tradycyjna geo
metria Euklidesa stanie się niewystarczająca. W pytaniach tych 
reprezentujemy jakby pewne stanowisko pragmatyczne, ale 
także przebija w nich troska o to, czy ów intelektualny wytwór 
przejdzie z teorii czystej w teorię stosowaną. 

W oparciu o aksjomaty geometrii nieeuklidesowej dowodzi 
się, że suma kątów w trójkącie jest mniejsza od 180°. Różnicę 
pomiędzy 180° a sumą kątów trójkąta nazywa się d efekt e m 
trójkąta. Dla trójkątów geometrii euklidesowej defekty są równe 
zero. Pierwszym matematykiem, który zainteresował się prak
tycznie defektami trójkątów wytyczonych w terenie był wspa
niały matematyk niemiecki G a u s s. Pomierzył on kąty trójką
ta o bokach kilkudziesięciokilometrowych; wierzchołkami trój
kąta były szczyty gór. Wynik pomiarów niewiele odbiegał od 
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180 stopni - w każdym razie defekt trójkąta znajdował się 
w granicach błędu pomiarów. 

W popularno-naukowej książce S. K u l c z y c k i e g o 
Geometria nieeuklidesowa (PWN-1956), na stronie 45 podany 
jest nietrudny dowód wykazujący, że defekt trójkąta parala
ktycznego (rys. 3) jest mniejszy od paralaksy gwiazdy. A wia
domo, iż paralaksy, nawet najbliższych gwiazd, wyrażają się-

G 

Rys. 3. Rys. 4. 

bardzo małymi kątami. Na przykład paralaksa najbliższej 
gwiazdy wynosi 0,765 sekundy łuku 1), paralaksa Syriusza -
0",007. Zatem defekty odpowiednich trójkątów paralaktycznych 
wyrażają się kątami jeszcze mniejszymi, a więc są bliskie zeru. 
Chyba nie dziwi nas teraz fakt, że Gauss dla swojego trójkąta 
otrzymał sumę kątów niedostrzegalnie różniącą się od 180°. 

Widać stąd, że trójkąty paralaktyczne są jeszcze myt małe
albo lepiej - zbyt małe i wąskie na to, by zaobserwować do
strzegalny dEfekt. Weźmy teraz pod uwagę duży trójkąt A, 
złożony z bardzo wielu mniejszych trójkątów. Okazuje się, że 
defekt trójkąta A równa się sumie defektów wszystkich trójką
tów składowych (jest to tzw. addytywność defektu). Złóżmy 
olbrzymi trójkąt z trójkątów, których wierzchołkami są punkty 
centralne galaktyk i przypuśćmy, że każdy trójkąt składowy 
ma defekt około 0",0001. "Współczesne lunety pozwalają stwier
dzić ponad 100 milionów galaktyk'' 2

), a więc przy powyższych 
założeniach "złożony" trójkąt miałby defekt równy• 10 000", 
czyli przewyższający już 2°. Można przypuszczać, iż w trójką
cie, którego wierzchołkami byłyby trzy najbardziej odległe od 
siebie galaktyki, defekt stałby się wyraźnie dostrzegalny przy 
obecnej precyzji przyrządów pomiarowych. W oparciu o podane 

1
) Od,powiada to grubości ołówka oglląd·anego gołym okiem z odle

głości pól1ma kilometra. 
2) "Poradnik milośnika astronomii" - P. Ku l i k o w ski, str. 138 



370 URANIA 

twierdzenie o addytywności defektu można wysnuć ciekawy 
wniosek odnośnie modelu trójkąta w geometrii nieeuklidesowej. 
Trójkąt T geometrii nieeuklidesowej nie może mieć, jako skła
dowych, wyłącznie trójkątów euklidesowych (normalnych), tzn. 
nie można go złożyć z samych trójkątów euklidesowych. Jest 
iak dlatego, że defekt trójkąta T, jako suma tylko defektów 
-trójkątów normalnych, musiałby sam być równy zero, ale wtedy 
trójkąt T nie byłby trójkątem geometrii nieeuklidesowej, wbrew 
założeniu. Jako ciekawostkę podamy jeszcze to, że w geometrii 
nieeuklidesowej możliwy jest trójkąt o wszystkich kątach ze
rowych. Jego model przedstawiony jest na rysunku 4; wierz
-chołki tego trójkąta są w nieskończoności. Mimo tego, że suma 
kątów jest równa zem, to jednak trójkąt ten jest trójkątem 
<> maksymalnej powierzchni. 

Astronomia, jako nauka, pogłębia naszą wiedzę o przestrzeni. 
"Szkiełko i oko" pozwala coraz głębiej i ooraz pełniej poznawać 
własności przestrzenne materii poza Ziemią. Ale niektóre ważne 
własności przestrzeni badane są również przez matematykę, 
szczególnie zaś przez geometrię. Można powiedzieć, że geometria 
nieeuklidesowa Łobaczewskiego~Bolyai'a jest dużym krokiem 
wzbogacenia własności geometrycznych otaczającej nas prze
strzeni. 

KRONIKA 

Sześć miliardów lat świetlnych w głąb Kosmosu 

Z obserwatcxrium na górre Falomar w Kal1ifo:m.ii, gdz.ie znajduje się 
najwtiększy teleskop optyczny świaJta doszła wi.eść o najdalszym clotych
ezas "sięgnięciu" w Koomos. Oto R. M i n k o w ski e m u udało śię sfo
tografować obiekt, rprzypuszczalnie dwie zderzające się galaiktylti, odległy 
od nas o 6 miliardów lat śwtietlnych. 

P:r~zed drz.iesięcliu laty w obserwartlOirium 11adioas1Jronomicznym w Cam
bridge (Alilgliia) odkryto źródło promiendowania radi<YWe~o połOlŻOne 
w gwi~dozbiOT~e, WolaOC'za. POC'óby odnalezienta radio:ź.ródła na zdjęciach 
wykonanych preez teleskop z Mt PalomaJr nie powiodły się wówczas, 
bowd.em pozycja źródła znana była z niedostateczmą dokładnością 
i trudno było zdecydować, o który z widocznych w tej okolicy nieba 
obiektów chodzi. 

Uruchomienie n()IW'ych radioteleskopów w Cambridge i w Owens 
Vailey (Kaliforrnd.a) urnOCliwiło dokładne wyznaczenie położenia radio
źródła. Wówczas dwugodzinna ekstPozycja k:J.iszy w teleskopie na Mt 
PalomaJr pokazała w oznaczonym milejscu mgtLilsty obiekt. D.zrl.ewięcio
,giodZiinne naśw.ietl.anie kl:ilszy umożHwiło już zbadanie wtidma nowego 
obiektu. I wówozas okazało się, że widmo to jest niezwykle pr~eSIUilięte 
w str011'1ę cwrwlieni. Przyjmując, że przesundęcie to jest przesumęciem 
dopplerowskim ~ązanym z oddalaniem się obiektu, można było ocenić, 
.że prędkość obiektu wynosi 145 000 km/sek (460fo prędkości światła). 
To z kolei, na podstawie obecnie przyjmowanej wartości stałej Hubble'a 
(wyrażającej liniowy wzro.st prędkości ucieczkJ. galaktyk z ich odległ~ 
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śeiią), dal:o odległość 6 miliairdów lat świetl:rzych. O ile ooena ta jest 
pra'Widziwa, 1o św1atło uchwycane obecnie na kliszy zostało wysłane 
zanim j~ utworzyła się Z.iemia i planety (wiek - około 5 miliaT-
dów Lart). . 

R. Minkowsk!i jest przeloonany, że sfotografov.l\aJ!ly ob~ekt przedstawia 
dwie 2'Jderzające się g~·laiktytki; świadczy o tym natężenie wysyŁamego 
promi'eniowania radiowego. Gailaktyiki te mpewne wchodzą w skład du
żej gromady galaktyk, bowiem w okoli~y tej na kliszy widać wiele 
jeszcze słahszych "mgi,ełek". Nile wiadomo, czy znajdują się one jeszcze 
dalej, czy też po prostu mają mniejszą jasność. 

(wg Sky and Telescope, August 1960, s1Ir. 80) A . Wróblewski 

Obrót i masa Wielkiego Obłoku Magellana 

W celu wyz.nracrenia prędilrości obrotu i wynikającej stąd masy Wiel
kiego Obłoku Magellana obserwowano, za pomocą dwupryzmatowego 
spektlro~alfu ZeriSsa mrlnstalowamegJo na 74-cailowym reflektorze na Mt. 
Stromlo w Australii; pr-ędk:OOci siedmiu mgłaJWic emisyjnych. Obserwacje 
te połąarone z d a'W!nymi obserwacjami 17 obiektów pozwOliły prze<iy
skullo<Wlać na nowo krzywą rotacyjną 1i ocenić masę obłoku w jednositkach 
masy Słońca. 

Pqprzednie oceny - na podstawie badań radiOWY'Ch Ker T a i V a u
c o u l e II" s' a, :r; ;roku 1956 - dały Wlall"tość tej ostatniej równą: M = 0.3 X 
X 1010 mas Słońoa. 

Z nrowych bardań wynika, iż prędkiość rotacji na odległości od środika 
a• .5 wynosi- Vr = 145 kmlseik., masa zaś -M = 2.5 X 1010 mas Słońca. 
Bląd oceny nie (pl'zewyższar 2(YJ/o, co pr1Zy tego rodzaju ocenach jest wiel
kością niewielką. 

Ni~odność pomiędzy wyznaczeniami dawniejszymi i obecnymi po
chodzi zapewne częściJOWIO z powodu innej przyjętej odległości. Według 
obeanych ocen Wieliki Obłok MageliLama jest odległy od n aszej Galaktyki 
o 65 000 parseków, w roku 1956 - przyjmowano 46 000 ps. Poza tym sam 
Varucouleuns uważa·, iż obserwacje ~radliowe rozszerZJOlile przez nowe dane 
pow,iJnny być na nowo zintel1J.)re1;owane, co da być może lepsrz;ą zgodność 
z ob5ell"Wa·cjami prowadzorrzymi w dziedzilnie światła widzi'alnego. 

(wg The Astronomicat Journal, vol. 64, 8, 1959) Maria Karpowicz 

Gromady kuliste w Wielkim Obłokiu Magellana 

Na zdjęaiaah Wieiitiego Obl.oku otll"zymamych w ObserWiatorium Boy
den zidentyfikowamo kill<ad'Zliesiąt obiektów, któr,e przyipomlimają gr.oma
dy kuliste. WykonruniO 20 oojęć przy użyciu odpowiednich filtrów w takli 
sposób, iż otrzymane Wli-elkości gwi~dowe obiektów odpowiadają wiel
kościom foto~aficznym B (blue), araJZ fotow,izua1nym V. Otrzymame 20 
zdjęć w każd:ej barwie poikryły pole o powier~chni 10• X 12 •. 5 i za~reje
strowały gwiarz,dy do 18.5 ·wielkości. 

W wyiiliJku pil"ZepTOW\aJd2'JOnych badań znaleziono 70 obiektów, których 
wygląd prz;ylPomJinał gromady kul1'ste. Nie wszystlcie z tych obiektó\\.· 
okazały się potem nimi; porowa jedlnalk przypomina b arrozo gromady ku-
1isrte, jalkie albserwujemy w naszej Galaikty<ce. Od tych ostatmich różn'ią 
się one jednaik rm.ir!l!i!arami, jasnością i stopniem kondensacji ku środkoWi . 

Pozostałe gromady zawierają gwiazdy układające się zarówno na 
głównej gałęzli dii!agramu Hertzsprunga - Russela jak i oilb~rzyrny. Przy
przypominają raczej gromady otwarte. 

NajbaTdziej rzucającą się w oezy różniką pomiędzy gvomadami spo
tykanymi w Wi,elJcim Obłoku Magelilama a gromadami galaktyc:zmymi 
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jest baxdzto duża liczba twoa-zących je gwia.OO. Niektóre z nich wydają 
się m.wierać klrusycz.ne cefe~dy. W gromadach zarwie!l'ających więcej niz 
jedną zmienną ·cefeidę, okll'esy ich są pl'CliWie równe i co ciekaJWsze, naj
wyrażniej skorelowatne z wielkościami najjaśniejszych gwiazd występu
jących w gi"omadzie w ten sposób, iż krótsze okresy zda!rzają się w gro
madach, w których gwiazdy najjaśniejsze są słabsze. 

{wg The Astronamical Journal, vol. 64, 8, 1959) Maria Karpowicz 

Lalaode 21185 

Gwiazda nosząca powyższe oznaczenie, to niepozorny obLekt 7 wiel
kości gwiazdowej, położony w gwiazd<nbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy . 
Jest to jedna z najbliższych Słońca gwiazd odległa zaledwie o 8,1 lat 
świetlnych. Jasność absolutna wynosi zaledwie 10m,5, Lal 21185 jest 
zatem około 200 razy słabsza niż Słońce. Zainteresowanie gwiazdą 
wzrosło w roku 1944, kiedy van d e Kam p analizując przeszło trzy
dziestoletnią serię obserwacji astrometrycznych stwierdził, że ma ona 
s~abego towarzysza, o którego istnieniu świadczą okresowe nieregular
ności w ruchu składnika głównego. Inną serię pomiarów opracowała 
ostatnio S. L . L i p p i n c o t t. Okres obiegu wyznaczony przez tę astro
nomkę wynosi 8,0 lat, orbita jest wyraźnie ekscentryczna {e = 0,30). 

Towarzysz Lal 21185 nie został jeszcze do chwili obecnej zaobser
wowany bezpośrednio. Niemniej już teraz można snuć domysły na 
temat jego masy. Obiekt ten jest co najmniej o trzy wielkości gwia
zdowe słabszy od składnika głównego. Można w przybliżeniu oszaco
wać jakiej różnicy mas odpowiada taka różnica jasności. W wyniku 
wypada, że słaby towarzysz Lal 21185 ma masę równą 1/100 masy 
Słońca, lub ewentualnie mniejszą . Jeżeli przypomnimy, że masa Jowi
sza jest równa 1/1047 masy Słońca, to aktualnym staje się pytani.e, 
czy niewidzialne ciało układu Lal 21185 jest jeszcze gwiazdą (tj. cia
łem świecącym własnym światłem), czy też juź planetą. 

(Wg Sky and Telescope, 19, 496, 1960) J. Smak 

NiezwYkła gwiazda zmienna 

W roku 1943 znany "łowca" gwiazd zmLennych C. H o f f m e i s t er 
ogłosił o odk.ryoiu zmian jasności u niepozornej gwiaWki dwunastej 
wiellrośc.i w gwilazdoz.bio;rze Strzały. Gwia:z.da otrzymała prowizoryczne 
oznaczenie 377. 1943 (!numer kolej,ny gwtilazdy której zmienrwść odkryto 
w danym roku i rok odkrycia) i, ponieważ o zmienności jej brak było 
dokładniejszych danych, diositała się do Katalogu gwiazd podejrzanych. 
o zmienność opracowanego przez grupę astronomów Fadziecltich. W ubie
głym roku G. R i c h t e r rpll'Zejrzał fortografie tej ozęści nieba wyk0111aJI1e 
w ciągu 20 lat i stwierdził ze zdumienrem, że w okresie 1928 - 1959 
jasność gwiazdy nieprzerwanie wz:rrastała od około 12m do 10m. 

Jes=e ciekaJWsze dane na ten temat przynosi Astronomiczeskij Cir
kular (nr 209, 1960 r.). Otóż w "szklanej bibliotece" Obseli'WatoiL"ium 
Moskiewskli1ego =ajdują się ~e z. okresu ostatnich l.aJt sześćdz.iesięciu. 
B. Kuk ark in zbatdał na tych kliszach jasność gwiauxiy 377.1943 Sge 
potwliierdzając wynik Richtem !llJa podstawre znacznie bogatsiZego mate
rLału. Okazuje slię, że blatsk gwiaudy 377.1943 Sge wzrasta nieprzerwanie 
od r. 1898 (początek materiału obserwacyjnego). Od tego momentu do 
drziś jasność gwiazdy wzrosła juź prarwie dwucliziestokmtnlie. Na ten 
ciągły w:aroot jasności nakłatdają się też drobne fluktuacje jasności be~ 
wi<ioczn,ej regularności. 

Oto w skrócie historia badań niewątpliwie jednej z najbardziej 
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osobliwych gwia2ld zmiennych. Nie wiadomo na razie jailde są przyczyny 
tego niezwykłego zjawiska.. Innym ciekawym f<łlh-tem jest, że w widmie 
gwiazdy 377.1943 Sge występują jasne linie emisyjne serii Balmera, 
charakteTystyczn,e dla mgławic gazowych. Szybka zmienność tych linii 
świadczy o dużych ruchach gazów w otoczce gwioody. Według niektórych 
sugestii obserwujemy tu być może narodziny mgławicy planetarnej. 

A. WróbLewski 

OBSERWACJE 

Obserwacje meteorów 

Od dn. 24 VIII 1960 r. do 30 VIII 1960 r. obserwowałem niebo w olro
licdch gwiatzdozbio.rów Kasjopei, Pegaza i Andromedy, od godziny 21 
do 2330 • Niebo było be2lchmurne, widOC?Jność gwiazd - dobra. Miejsce 

--· 

.y,·. 
~' ' . ~~ . . }" 

~~-· 
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rJ 
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obserwacji: Bod:z.echów; obse1-wacje wyk;onywałem gołym okilem. Mo
menty w cza~Sie wschodnio-europejskim. Z mOibserWO'Wanych przelotów 
meteorów wynikają dwa md!iJaJnty R 1 i ~- Do radiallltu R 1 naJeżą me
teory: Nr 2, 5, 6, 9, 14, 16, 20, 21, 23. Do lmdioal!1tu R2 należą meteory: 
Nr 3, 4, 7, 13, 17, 18, 22. 

Wykaz obserwowanych meteorów 

l -1 . ,- [ j l 'ata Czas Data C"lzas 
Nr VIII-60 Czas Barwa Siad przelotu Nr /vnr-so l Czas Barwal Siad p~z~~~-u 

\~ sek. 
hm hm 

l 24 22 10 b-n tak 2 13 26 22 41 c nie '/, 
2 24 22 28 c nie l 14 26 22 49 n n Je .,, 
3 24 22 50 c nie '/, 15 26 22 50 c nie 'l, 
4 25 21 33 c nie l 16 26 22 55 n nie 1 
5 25 21 45 c nie 1'/, 17 27 22 10 n n 'e '/, 
6 25 22 25 n nie l 18 27 22 20 c nie '/, 
7 25 22 29 c L IC l 19 27 22 22 c nie 1 
8 25 22 53 c nie ' l. 20 28 21 53 c nie '/, 
9 25 22 56 c nic l 21 28 21 59 n nie '/, 

lO 25 23 22 c nie 11 Ił 22 30 22 47 n nie 'l, 
11 26 21 38 c nie '/, 23 30 22 59 n nie '/, 
12 26 22 36 n nic l 24 30 23 05 c nie '/, l 

Skróty: c - czerWOll1y, n - niebieski, b-n - białon.iebies.k.i. 

Jerzy Ulanowic z 
PTMA - Ostrowiec 

Obserwacje kraterów Kopern "•k i Cleornedes 

Obserwacji dokonałem retraktorem D = tsO mm, 54X. Krater Koper
nik obserwowałem 13. 9. 1959 r. o 201;1,3 (czas uniwersalny). Krater 
Cleornedes obserwowałem dnia l. 2. 1960 r. o 191;1,1 (czas uniwersalny), 
do obserwacji krate.ru Cleornedes zastosowałem "siatkę mikrome
tryczną", za pomocą której wyznaczyłem kierunki Pn-Pd, i W-Z-
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W czasie obserwacji Cleornedesa tj. w dniu l. 2. 1960 r . o 191.103 m 
(czas uniwersalny, notowany z dokładnością do jednej min.) , zauważy
łem gdzieś w okolicy Mare Vaporum, które było w tym czasie niewi
doczne (na nieoświetlonej części Księżyca) rozbłysk (dość jasny punkt~ 
około 3m, trwający kilkanaście sekund). 

Stanisław R. Brzostkiewicz 

OBSERWATORIA ASTRONOMICZNE NA ŚWIECIE 

Ameryka Północna 

Ogromna ilość obserwatoriów w Stanach Zjednoczonych sprawiła 
że zostały one wyodrębnione na osobnej mapie. Pozostałe obszary, Ka
nada i państwa Ameryki środkowej przedstawione są w innej skali. 

W USA większość poważnych ośrodków astronomicznych skupia się
w części północno-wschodniej , oraz południowo-zachodniej . W pierw-
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szej grupie na uwagę zasługują znane powszechnie obserwatoria w Har
vard, Chicago (Obserwatorium Yerkesa), Cleveland (Obserwatorium 
Warner and Swasey) i Waszyngtonie (Obserwatorium Morski-e). W Ka
lifornii, Arizonie i Teksasie znajdujemy równie znane obserwatoria -
olbrzymy: na Mt Wilson i Mt Palomar, Obserwatorium Licka na Mt 
Harnilton i Me Donalda na Mt Locke, oraz obserwatorium Lewella 
i filię Obserwatorium Morskiego we Flagstaff. Przypomnimy, że obser
watorium na Mt Wilson jest jednocześnie jednym z największych obser
watoriów słonecznych, a inne tego rodzaju obserwatoria mieszczą się
m. in. w Pontiac (Obserwatorium Me Math-Hulberta), Climax (stacja 
wysokogórska Obserwatorium Harvard; ·h = 3410 m n .p m) i na Sa
cramento Peak (h= 3550 m n.p .m.). Przypominamy też, że na maP.ie 
USA nie zostały zaznaczone obserwatoria prywatne i związane z pla
netariami. Te które zaznaczyliśmy skupiają ponad 50 teleskopów o śred
nicy powyżej 50 cm; ów ogromny potencjał instrumentalny jest jedną 
z głównych przyczyn pozycji Stanów Zjednoczonych w świ-ecie astro
nomicznym. 

W Kanadzie do dużych obserwatoriów zaliczyć można: David Dun
lap Observatory w Richmond Hill, pod Toronto z reflektorem 188 cm, 
Dominialne Obserwatorium Astrofizyczne w Victorii (reflektor 185 cm), 
oraz Dominialne Obserwatorium Astronomiczne w Ottawie. Interesu
jąca j-est historia Obserwatorium Tonantzintla i Tacubaya w Meksyku. 
Powstało ono zaledwie kilkanaście lat temu, a dziś dzięki pracom wy
konanym przy pomocy 80 cm kamery Schmidta należy do znanych na 
całym świecie ośrodków astronomicznych. 

J. Smak 

PORADNIK OBSERWATORA 

Proste montaże małych lunet 

Solidny montaż lunety warunkuje wykonywanie jakichkolwiek do
kładnych obserwacji astronomicznych. Głównym warunkiem jaki wi
nien spełniać dobry montaż jest to, aby przymocowana do niego luneta 
nie drgała . Każdy z obserwatorów niewątpliwie z własnego doświad
czenia wie jak katastrofalnie odbijają się na obserwacji wszelkie drga
nia lunety. Zwykle każdy amator ttsiluje naśladować konstrukcje 
fabryczne. Wykonanie jednak dobrego montażu z układem osi i łożysk 
jest trudne i nie można wtedy obyć się bez obrabiarek. Nie każdy może 
sobie na to pozwolić, a próby wykonania takiego montażu domowymi 
sposobami nie dają zbyt dobrych rezultatów. 

Na podstawie swej kilkunastoletniej praktyki obserwacyjnej autor 
doszedł do wniosku, że w zupelnośct wystarczającym dla am'łtora po
siadającego niewielką ltmetę jest montaż opisany poniżej. Zaletą jego 
jest absolutny brak drgań (ze względu na to, że poszczególne części 
ruchome przylegają do siebie dużymi powierzchniami) i niezwykh pro
stota wykonania. 

Zasadę tego montażu obrazuje załączony rysunek (na odwrotnej 
stronie). 

Regulując docisk wkrętów uzyskuje się nie za luźny ruch poszcze
gólnych części montażu względem siebie. Jeżeli podstawę ustawi się 
w ten sposób, że pionowa oś obrotu będzie zwrócona na biegun nie-
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bieski, to montaż przekształci się z azymutalnego w paralaktyczny. Przy 
składaniu tego 'llontażu należy zwrócić uwagę, aby poszczególne części 
ruchome były należycie względem siebie zróWilloważone. Brak tego nie 

r, 
l ' 
l ~ 

l 
l 
l 
l 
l 

' l 
'J 

jest co prawda tak szkodliwy, jak w wypadku montażu z układem osi 
i łożysk, niemniej jednak powoduje powstanie pewnych nruprężeń i ten
-der.cji do utrzymywania się wzbudzonych drgań. 

A . Marks 
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RECENZJE 
Drugi numer ,.Dodatku Naukowego do URANII" 

Po blisko czteroletniej przerwie uka:zał się drugi z kolei numer "Do
datku Naukowego do URANII" 1), wydawanego pod redakcją dra Ja n a 
G a d o m s ki e g o. Numer !pOŚwięcony jest w za'Sadzie wyruLkoan uzy
skanym przez. ekspedycję PTMA na całkowite zaćmienie Słiońca w 1954 
110ilru (wyjątek stanowi tyllko praoa A. P i a sk owski e g o; par. poni
żej). Oto spis treści: 

J. G a d o m siki - Ekspedycja PTMA na całkowJte zaćmbnie Słońca, 
30 czerwca 1954 raku; 

A. P i ask o w ski i G. S i t a rsk i - Poprawka efemerydy Księ
życa wyznacwna z obserwacji calkoWiitego zaćmienia~ Słiońca w Sejnach, 
30 czerwca 1954 roku; 

M. B i e l i ck i i K. Rud n.icki - Eksperyment mający na celu 
stwierdzenie występowania latających ciellli, podczas zaćmienia Słońoa, 
30 czerwca 1954 raku, na wysokości 5200 metrów; 

A. P i a s k o w ski - kicinstrukcja i stopień korekcji dwu obdekty
wów trójsoczewkowych typu Gaussa, wykonanych pN.ez G. S. P~ossl, 
Wien. 

Wydaje się, ile pod ~lędem tematyki, oraz znaczenia naukowego 
prace 7Jamlieszczone w drugim nume11ze ,.Dodatku" ustępują pracom 
składającym się na zeszyt pierwszy tego wydaJWnictwa. 

Wedhig informacji pochodzącej od dTa J. Gadomsikiego materiały 
do następnego numeru ,.Dodatku", czekające na druk już od 2 lat obej
mują głównile obserwacje gwiarz.d zmiennych, me'teorów i in. 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 
Opracował G. Sitarski 

Grudzień 1960 r. 

J. Smak 

Jeszcze zmbn zaJpadn.i•e zmrok. bez trudu odnajdziemy na południo
wym zachod2'1ie świecącą si!lnym blaskiem Gwiazdę Wieczorną - Wenus. 
O zmierzchu, kiiedy Wenus chyli się już ku zachodowi, po przeciW!nej 
stronie nieba wschodzi Mars i świeci w Bliźniętach, jako jasna, czer
wona gwiaula, ustępując swym b1aJSkiem jedynie Syrius~owi. 

Jowisza i Saturna można jeszocze próbować odnaleźć po zachodzie 
Słońca w pierwszych dniach miesiąca, a Merkury widoczny jest w tych 
dniach nad TaJnem. 

Nad ranem także moiemy poszukiwać przez lunetę Neptuna w gwia
zdozbiOI'ze Wagi, a Uran i Plut01n w.ildoc2'lne są prawie całą noc w gwia
roozbiarze Lwa z tym, że Uran dostępny jest naJWet przez l01rnetkę, 
a Plut01n tylko prze,z wieilkile telesklapy. 
Przez Większe lunety możemy też · obserwować dwie planetoidy, P5Yche 
i harmonię, obie w gwiazdorzbiorze Byka. PlanetoJdy pocuszają się dość 
szyblro wśród gW'iarzd, przebywając w ciągu doby drogi równe prawie po
łowie średnicy taJrczy Księżyca i możemy odkryć je na rysunkach spo
rządzonych nawet tej samej nocy w odstępie kilku godzin. 

ld3b Uran nieruchomy w rektascenzji. 
2/3c;l W drugiej polowie nocy obserwujemy zakrycie Aldebarana (alfa 

Byka) przez tarczę Księżyca tuż przed pełnią . Gwiazda skryje się za tar
CLą Księżyca z lewej stTony u góry, a pojawi się z prawej strony u dołu 

1) .,Annual Scientific Supplement to Urania", No 2, Warszawa 1959. 
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(patrząc gołym okiem). Podajerny momenty początku i końca zakrycia 
dla kilku m iast w Polsoe: Pozn.ań p. 2h20'110, k. 3h31'115; Wrocław p. 
2h21'115, k. 3h33'116; Toruń p. 2h211115, k. 3h31m7; Kraków p. 2h25•.4, k. 
3h371111; Warszawa p. 2h241118, k. 3h34'114 (według Rocznika Obserwato-
rium Krakowskiego). . 

5d Przez całą noc widzimy Księżyc pomiędzy czerwonym Aldebara-
nem, a czerwonym MalrSem. Księżyc zbliża się do Marsa.. 

6d7h Księżyc pmechodzi o 7° na południe od Marsa. 
9dl3h Księżyc mija Urana o 2° na poludnie od niego. 
10~1-16d Obserwujemy meteory z roju Geminid o wsiX)łrzGdnych 

radiantu: rekt. 7hl6m, dekl. +33'l w gwilazdnzbio'Dze Bliźniąt, w pobliźu 
Kastore. Maksirnum przypada 13/149 i dochodzi do 40 meteorów na go
dzinę. 

16dl2l:J Merkury przechodzi przez węzeł zstępuj;ą,cy swej orbity, czyli 
na c.zęść alfbity położoną pod płasz.czymą ekUptyki. 

17d16h Merkury w niewidoczrzym złąozerriu z Księżycem. 
190 Księżyc w niewidocznym złączeniu z Jowiszem o 121:1 i z Satur

nem o 2311. 
21dl6h Księżyc przechodrz;li o 4° nad Wenus. Jeszcze przed zachodem 

Słońca powilnniśmy odnaleźć WenUJS pod si€1rpem Księżyca, a wieczorem 
oba dała niebieskie świecą pięknym bla.skiem dość blisko siebie nad 
południowo zachodnim horryzo;ntem. O 21h Słońce wstępuje w zmak. Ko
ziorożca i jego długość etkl.iiptycz.na wynOISri 270°. Mamy początek zimy 
astronomicznej. 

221239 Promienirują meteory z roju Ursyd, o współrzędnych rapiantu: 
reJd. 13h48m, deki. +80° w gwiarz.do.zbLarze Małej Niedźwiedzicy. Możemy 
zaobserwować do 15 meteorów na godzinę. 

25d7h MaTs najbliźej Ziemi w odległości olmlo 91 milionów km. 
26019h Merkury w punkci-e odsłonecznym na swej orbicie. 
:!.9/30d Po północy obserwujemy zakrycie gwiamdy 4 wielkości, gamma 

Byka przez tarczę Księżyca kilka dni prtz.ed pełni'ą . Gwiazda zniknie za 
nrew1doozn,ym brzegiem tail'czy Księżyca z lewej strony (patrząc gołym 
okiem) w Poznaniu o Oh59'113, we Wrocławiu o 1h31111, w Toruniu 
o Oh58'119, w Krakowie o 1h8'112, w Warszawie o 1h2'118 (według Rocznika 
Obserwatorium Krakowskiego). · . 

30<;17h Wenus przechodzi w odl~łości około 1• na pólnoc od gwiazdy 
3 wielkości, delta Kozi•OII'Orż..ca. Wieow;rem możemy odnaleźć gwiazdę 
w bliskim sąsiedztwie Wenus. O llh Mairs w przedwstawleniu ze Słońcem.· 

Minima Algola: grudzień 6d5h, ·9d1h, lld22h, 14dl9h, 29d3h. 
Minima głóWi11e beta Lutni: grudzień 3<.'110tl, 16<.'191;1, 29<.'171;1. 
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasile środkowo europej

skim. 

ERRATA: Na str. 83, w. 13, Zlotmiast 302 ma być 392. Na str 167, w pierw
szym wierszu tabeli I zamiast 21° ma być 31°. Na str. 169, w . 6, zamiast 

od +670°C do -12•c ma być od +67•c do -92•c 

Zawiadomienie 
Roczna składka członkowska wynosi · 36 zł. 
Cena 2 płyt szklanych do szlifowania zwierciadeł o średnicy 150 mm i gru-

bości 22 mm - 50 zł, o średnicy 250 mm i RJ;Ubości 23 mm - 200 zł. 
Karborund Nr 40, 60, 100, 300, l kg - 40 zł. 
Dwutlenek ceru ang1elsktego, 10 dkg - 6 zł. 
"Niebo przez · tornetkę" Dr. J. Pagaczewskiego - 5 zł . 
Odznaka członkowska emaliowana - 25 zł, plus 4 zł koszty przesyłki. 
Odznaka oksydowana dla członków kandydatów - 4.50 zł. 



C.rudzień 19Só r. SŁOŃCE 

lh czasu Szczecin Poznań Wrocław Gdańsk Kraków Warszawa P..zeszów Białystok l 
2 środk.europ. 

wsch. \zach. - wsch.\ zach. ' wsch.\ zach. l 
co 
o r. czasu l a l 8 wsch. \ zach. wsch. \ zach. wsch: \ zach. wsch. \ zach. wsch. l zach. 

l h m/ 
-- -· -

h mi m h m o h m h m h m h Dl h m b m h Dl h m h m h m h m h m h m h m 
li. 26 +12.8 16 07 -20.0 7 46 15 5:! 7 32 15 4t 7 26 15 52 7::14 15 311 7 UY 15 45 7 15 15 H 7 UJ 15 31 7 li 15 l!l 

!11. 6 + 9.1 16 50 -22.5 8 02 15 4J 7 46 15 4(1 7 40 II 46 7 50 15 22 7 23 15 39 7 29 15 25 7 15 15 31 7 25 15 II 
16 + 4.5 17 3ł -23.3 8 12 15 4J 7 56 15 3l 

7 50115" 8 Ol 15 20 7 33 l:J 39 7 39 15 24 7 25 15 31 7 35 15 1 0 
26 - 0.5 18 18 -23.4 lll6 15 4i 8 02 15 4:, 7 55 15 su 8 07 15 25 7 38 15 43 7 45 15 21l 7 30 l5 3 ~ 7 41 15 14 

l 
KSIĘZYC 

l l hczasu 
Warszawa 

1h C'Zasu 
co co środk.-europ . ...., środk.·europ. 

~ co 
o l o wsch. l zach. o a l o (J. 

h m o hm hm h m J 

XII. l 2 51 + 11.8 15 03 4 59 111. l l 11 03 + 6.5 
2 3 41 + 14.6 15 35 6 o~ 12 11 50 + 2,6 
3 4 3' + 11!.8 16 13 7os 13 12 39 - 1.4 
4 5 22 + 18.2 16 55 8l'2 14 13 29 - 5.~> 
5 61:1 + 1!1,fl 17 43 B 53 15 1421 - 9.t. 
6 7 03 +11!5 18 36 9 37 16 15 ló -13.2 
7 7 51 + 17,4 19 31 lO 14 17 16 15 -16.2 
8 8 42 + 15.6 20 31 10 47 18 17 17 -18.1 
9 Q 29 +13.1 21 37 l' 15 19 18 21 -188 

10 •O 16 + 10.0 22 ~2 1140 20 19 24 -18.2 

-

-
Warszawa 

1 h czasu 
co ...., środk.-europ. 
co 

wsch./ zach. o l 8 a 

h m h m h m Q 

23 4!1 12 u~ XII. 21 20 27 -1 6.3 
-- 12 27 22 21 27 -1 3.3 

o 56 l~ 51 23 22 2-l - 9.1 
20 13 l i 24 23 18 - 5.4 
3 22 13 47 25 o 10 -1.1 
4 37 14 22 26 l Ol + 3.2 
5 53 15 o~ 27 l 50 + 7.~ 
7 Oó 15 58 2R 2 39 + 10.• 
8 lu 17 o 29 3 2<J + 13,0 
9 05 18 14 30 4 18 + 16.~ 

31 ~ O'l -l- 17,9 

Warszawa 

wsch.\ zach. 

hm hm 
9 5J 19 JU 

lO 26 20 49 
lO 57 22 05 
l l 25 23 2P 
l1 49 --
12 15 o 32 
12 40 l 42 
13 07 2 su 
13 37 3 St. 
14 12 4 SR 
14 ;2 55" 

Fazy Księżyca: 
d h 

Pierwsza kw. XI- 25 17 
Pełnia XII- 3 5 
Ostatnia kw. XII. l l li 
Nów XI!. 18 12 
Pierwsza kw.XlJ. 25 3 

Odległośe 
Księżyca 
ed Zleml l Średnica tarczy 

d hl Najm. XII. 7 4 
Najw.Xli.l9 12 

29:5 
33.3 

• l 

c: 
i ~ 

;:x:. 

~ 
...... 
;:x:. 

c..> 
00 ..... 
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Grudzień 1960 r PLANETY l PLANETOIDY 

Data 
1960 

MERKURY 

lh czasu 
środk.-eur0p. 

Warszawa 

WENUS 

lh czasu 
środk. -europ. 

Warszawa 

l-----~-a---+l ___ a ___ ~_w __ sc_h __ . l,-=z=ac~h~.~--a~-+~--~8--+-w~~c~h~.~~~z~a~ch~.~l 
14\91-13:9 ~12\1~52 1s\'1 -25:o 1oh3o \1~5r;) II. 26 

III. 6 
16 
26 

II. 26 
III. 6 

16 
26 

1542 -18.4 55511435 1949 -:.?3.4 1031 118111 
16441-22.2 638 1436 2039 -20.7 1022 1847 
1751 -24.4 720 1450 2126 -17.1 1015 1913 

W pierwszych dniach miesiąca 
widoczny rankiem na wschodzie 
(około ---4>.5 w. gw.) . 

7 21 
7 15 
7 03 
6 47 

MARS 

+24.4 1806 
+25.1 1716 
+ 25.9 1615 
+ 26.6 15 18 

11 12 
lO 20 
9 41 
8 52 

Widoczny przez całą noc w gwia
zdozbiorze Bliźniąt, jako jasna, 
czerwona gwiazda (około -1.2 
w!elk. gw.) . 

SATURN 

.Jako Gwiazda Wleczorna świeci 
•Wspaniałym blaskiem zaraz po 
zachodzie Słońca (ok. -3.7 w!elk. 
gw.). 

18 26 
111 36 
18 45 
18 55 

JOWISZ 

-23.3 9 55 
-23.2 9 20 
-23.1 8 50 
-22.9 8 20 

17 30 
17 00 
16 30 
16 04 

W pierwszych dniach miesiąca 
można go z trudem odszukać po 
zachodzie Słońca nisko nad po
łudniowo zachodnim horyzontem. 

URAN 

II. 16,19 04 ~- 22.51 11 lO 118 55 
III. 6 1912 -22.3 950 1747 

26 1922 -22.0 836 1636 

9 531 + 13.6 l 22 32 113 00 
953 +13.6 2113 1141 
952 +13.7 1954 1021 

XI. J 8 
III. 8 

28 

XI. 22 
III. 2 

12 
22 
31 

Nlewldoczny, zachodzi o zmierz
chu . 

a l wpołud. 
NEPTUN 

h m l h m 
14 30.6 -l; o2 1017 
14 3:U - 13 14 9 Ol 
14 35.5 l - J3 ~4 7 44 

Można go odnaleźć nad ranem 
w Wadze, na północny zachód od 
gwiazdy 3 w!elk., alfa Wagi (1.3 
w!elk. gw.). 

P1anetoida 16 PSYCHE 
h m 
4 47.1 
4 38.1 
4 29.1 
4 21.2 
4 15.4 

o l + 17 31 + 1714 
+ 1700 + 16 52 
+ 16 51 

h m 
o 1lJ 

23 27 
22 38 
21 51 
2106 

Wschodzi wieczorem l można go 
odszukać przez lunetę lub lor
netkę w gwiazdozbiorze Lwa (5.8 
wielk. gw.). 

a l a l w połud. 

h m s 

10 57 54 
l o 511 3 7 
lO 58 33 

PLUTON 

t 20\3.'41 
20 IB.!\ 
2028.9 l 

h m 
li 45 
5 27 
4 09 

Dostępny przez całą noc w Lwie 
tylko przez wielkie teleskopy 
(14.5 wielk. gw.). 

P1anetoida 40 HARMONIA 
h m 

5 48.8 
5 39.3 
5 28.1 
5 16.4 
5 06.2 

o l + 21 Ob 
+ 2120 + 2134 
+2148 
+2200 

h m 
l 21 
() 32 

23 37 
22 41i 
21 56 

10 w!elk. gwiazdowej, widoczna 10.7 wlelk. gw ., widoczna przez 
przez całą noc w gwiazdozbiorze całą noc w gwiazdozbiorze Byka, 
Byka w pobliżu Aldebarana. - w okolicy gwiazdy 3 w., dzeta 
Opozycja 3 grudnla. Byka. Opozycja 14 grudnia. 

Planetoldy rozpoznajemy po ich ruchu wśród gwiazd, porównując rysunk} 
z kilku nocy okolicy nleba według podanych wyżej współrzędnych . 
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OBJASNIENIA DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE 
Pierwsza stro·na okladki: , 
Centralna część galaktyki M 31 w gwiaJZdozbiarze Andromedy sfoto

grafowana we wneśniu 1920 r .za pomocą 254 cm teleskopu z Mt Wilson 
(e.ksporz.;ycja 9 godzin). 

Zna.k Zodiaku: KoziO!I'ożec. 
Druga strona okladki: 
U góry: Trzy fotog,rarf'ie gwiazdy pierwszej wielkości AldebaJrana. 

przed i po zakryciu przez Księżyc. Na lewym zdjęciu gwiaOO.a jest wi
doczna tuż ,przed zniknięC'iem za ciemnym brzegiem tarczy Księżyca, 
na zdjęciu śro::lJwwym - k:olniec ~alkrycia: uljęc:ite prarwe z.ootało wyko
nalne w 2 mirnuty !PÓźniej. Podobne zakrycie AldebaJrana przez Księżyc 
nastąpi w nocy z 2 na 3 grudnia br. 

U dolu: Fotog,rafia nie przedstaJWia bY'flla.jmniej przelotu jasnego bo
lidu, ale przebieg cal:l}owitego zaćmienia Księżyca z 13 III br. To tnte
resujące zdjęcie wykonał amecykańs.ki amartO!r C. S. D e a n (NaTberth, 
Pennsylvall'lia), naświetlając przez dwie godziny kliszę w nieruchomo 
ustawionym apaTacie. Na kl.i.slzy zostały więc zarejestrowane zmiaJIJ.y 
jasności Księżyca podczas fazy całkowitości i wynurzamiaJ się z cienia 
Ziemi.. Przerwa w jasnym "to.rze" Księżyca to ślad masztu znajdującego 
się akurat naJprzeciw obiektywu (Wg Sky and Telescope, May 1960, str. 
402). 

Trzecia strona okladki: 
Brzegowa część galaktyki M 31 w gwiazdozbiOTze Andromedy (w po- . 

wdększeniu). 
Czwarta strona okladki: 
Ogólny widok galaktyki M 31 w Andromedzie wraz z towarzyszaJmi 

M 32 (,poiniżej środka) i NGC 205 (z prawej, u góry). Fotografia została 
wykooana przy użyJCiu 122 cm kamery Schmidta na Mt Paloiiila['. 

INFORMACJE O ODDZIAŁACH P. T. M. A. 

Grudzień 1960 rok 
Biała Podlaska- Powtatowy Dom Kultury. 
Białystok - Ul. Kilińsktego l, Zakład Fizyki Akademii Medycznej. 
Blecz - Przedmie~cie 618. 
Częstochowa - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym. 

w Parku Staszica. Sekretariat czynny codziennie, oprócz sobót w godz. 18-19, 
pokazy nieba do godz. 21-szej. 

Frombork - Sekretariat w lokalu własnym przy ul. Katedralnej 21, czynny we 
wtorki t piątki w godz. 18-20. Zebranta odbywają się w każdy drugi czwartek 
miesiąca. Pokazy nieba w każdy pogodny wleczOr. 

Gdańsk - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym 
Gdańsk-Oilwa, ul. Piastowska 32, telefon 6-419. sekretariat czynny w ponie
działki l czwartki w godz. 17-19. 

Gdynia - ul. lO-go Lutego 24, w biUrach Połsklch Ltnll Oceanicznych. 
Gliwice - S iedziba Oddziału w gmachu Biura Projektów Przemysłu Węglowego 

przy ul. Marcina Strzody 2. Sekretariat czynny w czwartki, w godz. 17-19. 
Przy sekretariacie czynna Biblioteka. Pokazy nieba odbywają się w każdy 
bezchmurny wieczór po uprzednim telefonicznym porozumleniu się z J. Kas~ą. 
Ruda Sląska l, ul. Obrońców Stalingradu 32 (teł. 52-481) . 

Jędrzejów - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym, Ry
nek 8, teł. 78. Pokazy nieba l zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wyclecz.ek 
zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówlony termin. 

Katowice - Szopena R. m . 3. z list. Cezarego Janiszewskiego 
Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. L. Solskiego 30 m. 4. Sekretariat 1 biblio

teka czynne w poniedziałki l czwartki w godz. 18-21. Seminaria astronomiczne
we wtorki w godz. 18-20. W dniach lO l 25 każdego m-ea odczyty popularno
naukowe o godz. 18. Sekcja instrumentalna w lokalu własnym czynna w piątki 
w godz. od 18-21. Pokazy nieba w Stacji Astronom. na Wawelu w bezchmurne 
wieczory w godz. 19-21. 
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Krosno n IW - Sekretariat w lokalu własnym, przy ul. Nowotki Nr l I p., (Jan 
Winiarski). Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór z wyjątkiem 
niedziel l ~wląt. po uprzednim zgłoszeniu. 

Łódź - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, V p., pokój 511, 
teł. 250-02. Sekretariat l biblioteka czynne w poniedziałki w godz. 18-20 
l w czwartki w godz. 17-19. Zebrania aktywu Oddziału o godz. 18 w każdy 
ostatni poniedziałek mies1ąca. Teleskopowe pokazy nieba od wczesnego zmroku, 
w każdy bezC'hmurny wieczór na placu przed lokalem Oddziału. 

Myślenlce - Oddział nie pos1ada własnego lokalu. 
Nowy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Jagiellońskiej .50a, 

teł. 80-52. Sekretariat czynny codziennie w godz. 17-19. Pokazy nieba w be:z:
chmurne wiec~ory w punkcle obserwacyjnym na szczycie budynku, będącego 
siedzibą Oddziału. 

Olsztyn - Zarząd Oddziału mieści się w Muzeum Mazurskim. I piętro . teł. 24-74 
(W. Radziwonowicz). Zebrania wraz z odczytami l pokazami nieba - raz 
w miesiącu na Zamku. Pokazy dla wycieczek po uprzednim zawiadomlentu 
telefon icz11ym. 

Opole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Bytom•klch 3, Woj. Dom 
Kultury, pokój 45. Sekretariat czynny codziennie w godz. 16-18. Pokazy nieba 
w kopult obserwacyjnej na tarasie Miejskiego Pałacu Młodziety. 

Ostrowi~c Swiętokrzyski - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym 
Domu Kultury, Al. l-go Maja, III piętro . 

Oświęcim - ul. Władysława Jagiełły 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy bez
chmurny czwartek od zmroku i po uprzednim porozumieniu: H. Stupkowa, ul. 
Młyńska 445. B iblioteka czynna we czwartki w godz. 18-20. 

Poznań - Lokal własny przy ul. Chełmońskiego l. SeKretariat l Biblioteka czynne 
we wtorki i czwartki od godz. 17 do 19. W tymże czasie czynna pracowola 
szlifierska. Publiczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy 
i czwartkowy na tereme Dostrzegalni P.T.M.A. w Parku lm. Kasprzaka. 

Racibórz - ul. J. Kasprowicza 11. Liceum Ogólnokształcące. 
Szczecin - Sekretanat mieści się przy Katedrze Fizyki Politechnikl czynny we 

środy w godz. 20-21. Pokazy nieba odbywają się w każdą pogodną środj!. 
W razie niepogody rezerwowanym dniem jest czwartek. 

Szczecinek - Siedziba w lokalu własnym przy ul. T. Kościuszki 10, m. 3. Pokazy 
nieba odbywają się w kopule obserwacyjnej na budynku, w którym mieści sle 
lokal Oddziału, w pogodne wieczory - za zgłoszeniem teł. 586. 

Tcruti - Lnk nl włosn:v przv ul. Kopernika 17. Sekretariat i biblioteka czynne 
w poniedziałki i czwartki w godz. 18-20 oraz w soboty w godz. 17-19. -
Pokazy nieba w każdy bezchmurny czwartek w godz. 19-21. 

. Warszawa - Al. U]aLavwsK.t: •· :>eKretdnaf 1 Sek<;Je są czynne we wtorki, 
czwartki i soboty w godz. 18-21. 

'Wrocław - Siedziba w lokalu własnyl·.~ na Wzgórzu Partyzantów przy ul. Ks. 
Piotra Skargi. Sekretariat czynny od 18-19, w poniedziałki, środy l piątki 
z wyjątkiem przypadających na te dni świąt. Seanse w Planetarium dla wy
cieczek zbiOrowych odbywają się za uprzednim porozumieniem z Sekretariil
tern (te!. nr 47-'12). Pokazy nieba lunetami w każdy bezchmurny wieczór . 

Redaktor naczelny: ANDRZEJ WROBLEWSKI 
RADA REDAKCYJNA: 

Przewodniczący: WŁODZIMIERZ ZONN 
Członkowie: TADEUSZ ADAMSKI. JAN GADOMSKI, 

ANTONI PIASKOWSKI, KONRAD RUDNICKI 
Sekretarz redakcji: JOZEF SMAK 

Redaktor techniczny: ALEKSANDER CICHOWICZ 
REDAKCJA: Warszawa, Al. Ujazdowskie 4. 

"ADM1NISTRACJA i biura Zarządu Głównego PTMA: Kraków, ulica 
L. Solskiego (dawniej św. Tomasza) 30/8. - Tel. 538-92. - Biuro czynne 
codziennie z wyjątkiem nicdziel i świąt w godz. 8-15, w poniedziałki, 
czw'lrtki i piątki do 19, w soboty 8-12. Konto Zarządu Głównego PTMA: 
PKO 4-9-5227. 

Cena 4 zł, dla Członków PTMA 3 zł. 

Zam. 4987/60- E-22- 3.800+32 - Obi. 2 ark. + okł. Pan. sat. A170 g 

Drukarnia Związkowa w Krakowie, ul. Mikołajska 13 
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