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Na przeszkodzie w uzy
skaniu pelnych wiadomości 
o materii we wszechświecie 
stci przede wszystkim at
mosfera ziemska, która 
uniemożliwa dokonywanie 
niektórych obserwacji 
astronomicznych. O tym, 
jak również o nadziejach, 
jakie paklada się w obser
wacjach spoza Ziemi, infor
muje nas prof. dr W. ZONN 
w kolejnym odcinku serii 
"Nauka o przestrzeni". 

St. R. BRZOSTKIEWICZ 
przedstawia prosty sposób 
określania za pomocą tab
lic fazy Księżyca dla do
wolnej daty minionych 
4 tysięcy i najbliższego ty
siąca lat. 

Dla obserwatorów prze
znaczony jest artykul prof. 
dm J. SALABUNA o obro
towej ściennej mapie nie
ba. "Receptę" na jej u:y
konanie dostępnymi środ
kami polecamy szczególnie 
Szkolnym Kółkom Astro
nomicznym. 

Ml;]dzież szkolną zainte
resuje zapewne sprawozda
nie z turnusu obserwacyj
nego w Szczecinku. Na trze
ciej stronie naszej okład
ki zamieszczamy f otografie 
tych - chyba najmlodszych 
-· adeptów naszej ,.naro
dowej" nauki - astronomii. 

W "Kronice" informuje
my o przebiegu Zjazdu Fol
skiego Towarzystwa Astro
nomicznego, na którym -
obok przeglądu tematów 
i wyników prac naszych 
ośrodków uniwersyteckich 
- omawiano przygotowa
nia do obchodu 500-letniej 
rocznicy urodzin Mikolaja 
Kopernika. 
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WŁODZIMIERZ ZONN - W a r s z a w a 

NAUKA O PRZESTRZENI (IX) 

Obserwatoria poza Z·iemią 

W prawdzie obserwacje astronomiczne z powierzchni Zie-
mi w dalszym ciągu odgrywają olbrzymią rolę w rozwoju 

tej nauki, jednak przyszłością astronomii obserwacyjnej będą 
zapewne obserwacje dokonywane poza Ziemią. Ściślej mó
wiąc - poza atmosferą ziemską, która sprawia nam tyle kło
potów, że budowa teleskopów pracujących na Ziemi staje się 
sprawą doprawdy beznadziejną. Zacznijmy więc właśnie od 
kłopotów, aby od razu wyjaśnić wszystkim, jak wiele zysku
jemy, wynosząc się z instrumentem astronomicznym daleko 
poza nasz glob. 
Głównym kłopotem jest niewątpliwie to, że atmosfera ziems

ka nie przepuszcza promieniowania o fali krótkiej - ani fioletu. 
ani promieniowania Roentgena, ani promieniowania gamma. 
Tymczasem w obrębie fal najkrótszych dzieją się właśnie rze
czy najciekawsze z punktu widzenia fizyki. Olbrzymia więk
szość naszych informacji o atomach i cząstkach elementarnych 
pochodzi właśnie z doświadczeń w dziedzinie nadfioletu i pro
mieniowania gamma. Spektrografy umożliwiające analizę tylko 
promieniowania widzialnego stały się od dawna już rekwizy
tami pracowni szkolnych! 

Dzieje się tak dlatego, że długość fali promieniowania wy
syłanego przy jakimkolwiek bądź procesie jest odwrotnie pro
porcjonalna do energii, która przy tym procesie się wyzwala. 
Małej energii odpowiada długa fala i odwrotnie - dużej ener
gii - fala krótka. A że najbardziej interesującymi fizyków 
i astronomów są właśnie procesy o dużych energiach (fizycy 
mówią zazwyczaj: o wysokich energiach), nic dziwnego, że pro
mieniowanie krótkoblowe jl'?st na ogół głównym obiektem za
interesowań tak pierwszych jak i drugich. 

Astronomów przede wszystkim interesują procesy, zwane 
umownie "katastrofalnymi", w wyniku których - w bardzo 
krótkim jak na skalę zjawisk astronomicznych czasie - nastę
puje gruntowne przeobrażenie danego tworu kosmicznego. Po
znanie tych przeobrażeń jest bardzo ważne ze względu na zro
zumienie samych procesów, które się odbywają w przyrodzie, 
jak też odcyfrowanie dróg ewolucyjnych różnych ciał niebies-
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kich, które przynajmniej raz w ciągu swego żywota ulegają 
procesowi katastrofalnemu. Tutaj mamy na myśli słynne gwia
zdy nowe i super-nowe, których badanie jest chyba zadaniem 
"numer jeden" przyszłej astronomii pozaziemskiej. 
Wśród wielu rodzajów gwiazd istnieją takie, w których na

stępuje w pewnej chwili gwałtowna eksplozja. Powoduje ona 
oderwanie się od ·gwiazdy jej warstw zewnętrznych. Wtedy 
oczom astronomów ukazują się warstwy głębsze gwiazdy, które 
świecą znacznie silniej niż zewnętrzne. Po pewnym czasie po
jawia się wokół tej gwiazdy otoczka gazowa - to, co gwiazda 
wyrzuciła w czasie eksplozji. Taki właśnie przebieg zjawisk 
obserwujemy w przypadku gwiazd tzw. nowych, które średnio 
biorąc pojawiają się w naszej Galaktyce raz do roku. 
Są to więc zjawiska - powiedziałbym - nagminne, których 

badania utrudnia ogromnie to, że obserwujemy je wyłącznie 
na podstawie analizy promieni widzialnych. Aby zdać sobie 
sprawę z przyczyn wywołujących ów wybuch, jak również 
z tego, jakie cząstki są sprawcami wybuchu, należy rejestrować 
promieniowanie krótkofalowe przy tym emitowane; jego rodzaj 
i natężenie od razu wskażą nam winowajców, albowiem każdej 
reakcji jądrowej lub nawet przemianie w głębszych warstwach 
elektronowych atomu, odpowiada j.nna długość fali promienio
wania gamma lub promieniowania rentgenowskiego emitowa
nego w tych procesach. 

Jeszcze silniejszą potrzebę obserwacji tego promieniowania 
odczuwamy przy badaniach gwiazd tzw. supernowych, w któ
rych następują jakieś bliżej nam nieznane, lecz z pewnością 
bardziej gruntowne przemiany, niż w gwiazdach nowych. Zda
rza się, że supernowa w ciągu tygodnia wypromieniowuje wię
cej energii, niż Słońce w ciągu całego swego żywota. Już to 
tylko świadczy o gwałtownym charakterze przemian jądro
wych. Wszystkie inne procesy są zbyt ubogie w energię, aby 
mogły być za coś takiego odpowiedzialne. 

Gwiazda supernowa jest z ja wiskiem dość rzadkim. Pojawia 
się w jednej galaktyce raz na pięćset lat. Obserwując jednak 
jednocześnie ·setki galaktyk na całym niebie, zwiększamy og
romnie szanse odkrycia supernowej; dlatego nasze dane sta
tystyczne o nich nie są aż tak ubogie, jakby się na pierwszy 
rzut oka mogło wydawać. 

Mimo to istota procesów, które się w tych gwiazdach odby
wają, pozostaje dla nas właściwie kompletną zagadką, głównie 
z braku możliwości ich obserwacji w dziedzinie promieni o fali 
krótkiej. Istnieją wprawdzie hipotezy wyjaśniające mecha-
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nizmy działania podczas wybuchu supernowej, nie są one w tej 
chwili dostatecznie przekonywujące, abyśmy je tutaj przyta
czali. Gwiazdy supernowe są też silnymi radioźródłami - to 
znaczy, promieniują bardzo silnie również w zakresie fal radio
wych centymetrowych i metrowych; znacznie silniej, niż by 
to wynikało z ich temperatury. 

Dla informacji podaję, że główne dane o supernowych czer
piemy najczęściej nie z obserwacji samego jej wybuchu - są 
to zjawiska tak rzadkie, jeśli idzie o nasze najbliższe otoczenie, 
że trzeba na nie czekać setki lat. Dane te mamy z obserwacji 
tego, co pozostaje po supernowej wkrótce po jej wybuchu; 
"wkrótce" - oznacza kilkadziesiąt lub kilkaset lat, co w skali 
zdarzeń astronomicznych jest istotnie krótką chwilką. Szczęśli
wym zbiegiem okoliczności mamy w Galaktyce dość blisko 
Słońca taką pozostałość po supernowej: słynną mgławicę Krab, 
która dlatego właśnie stała się sławną. Zabawne, że fakt ten 
stwierdzono w około tysiąc lat po wybuchu supernowej, prze
glądając stare kroniki chińskie i odnajdując notatkę, która roz
wiała wszelkie wątpliwości co do tego, że istotnie mgławica 
Krab jest remanentem po supernowej, zaobserwowanej przez 
Chińczyków i opisanej w ich kronikach. 

Ze sprawą supernowych wiąże się dość ściśle inna, o zna
czeniu bardziej ogólnym: sprawa ewolucji wszystkich tworów 
kosmicznych w naszej Galaktyce. 

Otóż wiemy, że gwiazdy się rodzą z materii międzygwiazdo
wej. Stwierdziliśmy, że gwiazdy najstarsze w naszej Galaktyce 
zawierają więcej wodoru, niż te, które się rodzą w tej chwili. 
Wyciągamy stąd wniosek, że "dawniejsza" materia między
gwiazdowa zawierała więcej wodoru, niż dzisiejsza. A to zna
czy, że dzisiejsza materia nie jest materią pierwotną, lecz taką, 
która conajmnicj raz stała się tworzywem gwiazdy, straciła 
wtedy dużo wodoru (gwiazdy świecą przecież głównic jego 
kosztem) i następnic znowu stała się materią międzygwiazdo
wą. \V jaki sposób "zorganizowana" materia gwiazdy zamieniła 
się w silnie rozproszoną materię międzygwiazdową? Oto pyta
nie, które ma duże znaczenie dla zrozumienia "życia" wszyst-
kich tworów w Galaktyce. · 

:rv. ożna by przypuścić, że źródłem materii międzygwiazdowej 
są gwiazdy "normalne", które podobnie jak Słońce wyrzucają 
ze swej powierzchni strumienie cząstek. Mówiliśmy już o tym 
w numerze październikowym "Uranii", nazywając ów stru.mień 
"wiatrem słonecznym". Słońce nie jest wcale gwiazdą \•;y
jątkową i dlatego należy przypuszczać, że inne gwiazdy też 
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emitują swego rodzaju "wiatr". Takie tłumaczenie nie iest 
jednak przekonywujące i to z dwóch powodów. Po pierwsze 
dlatego, że ilość materii porywanej w jednostce czasu przez 
ów "wiatr" jest stanowczo za mała, aby produkować takie 
ilości materii międzygwiazdowej, jakie występują w naszej 
Galaktyce. Po drugie jeszcze i dlatego, że skład chemiczny ze
wnętrznych warstw gwiazd, praktycznie niewiele zależy od 
jej wieku i ewolucji. Przemiany jądrowe odbywają się głównie 
(jeśli nie wyłącznie) we wnętrzu gwiazdy, zatem deficyt wo
doru może wystąpić jedynie w jej centralnych partiach. To 
co gwiazda wyrzuca ze swej powierzchni, nie powinno różnić 
się w sensie chemicznym od materii międzygwiazdowej, z któ
rej uformowała się kiedyś gwiazda. 

Szukając zatem dostawców materii międzygwiazdowej w na
szej Galaktyce, mimowoli myślimy o supernowych. To, co 
pozostaje zazwyczaj po wybuchu supernowej, jest małym 
ułamkiem pierwotnej jej masy; wybuch wyrzuca zatem z niej 
nie tylko otoczkę zewnętrzną - jak w przypadku zwykłych 
nowych - lecz także warstwy głębsze, a zatem uboższe w wo
dór. 

Gdyby istotnie nasze przypuszczenie okazało się słuszne, 
moglibyśmy z grubsza przynajmniej oszacować wydajność pro
cesów dostarczania materii międzygwiazdowej i porównać ją 
z tempem zużycia jej przy "budowaniu" gwiazd młodych. Jeśli 
pierwszy z tych procesów dominuje nad drugim, rozwój Ga
laktyki biegnie w kierunku zmniejszania się liczby gwiazd na 
rzecz zawartości materii międzygwiazdowej. Najstarsze byłyby 
galaktyki, w których liczba gwiazd jest nieznaczna w porówna
niu z masą materii międzygwiazdowej zawartej w danej ga
laktyce. Jeśli zaś dominuje drugi proces - tworzenie się 
gwiazd - oznaczałoby to, że starsze galaktyki są uboższe w pył 
i gaz międzygwiazdowy, najstarsze zaś będą tworami złożonymi 
wyłącznie z samych tylko gwiazd. 

Oto jak badania gwiazd supernowych rzutują na najbardziej 
kapitalne zagadnienie kosmologii - na zagadnienie wieku ga
laktyk! 

Obserwacje promieniowania o bardzo krótkiej fali nie sta
nowią jedynego zadania nauki o przestrzeni. Nawet bliski nad
fiolet jest też dziedziną w której mamy w tej chwili wiele do 
zrobienia. Mam tn na myśli badania gazu międzygwiazdowego, 
w których atmosfera ziemska jest ogromną zawadą. 
Łatwo się domyślić, że gaz międzygwiazdowy jest w Ftanie 

silnego rozrzedzenia. W słownictwie "ziemskim" taki stan na-
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zwalibyśmy próżnią, ponieważ nawet najlepsze pompy próżnio
we nie zdołają wytworzyć tak małego ciśnienia, jakie wystę
puje w materii międzygwiazdowej. Przy tak silnym rozrzedze
niu zderzenia między atomami są niezmiernie rzadkie. Zatem 
ogromna większość atomów w gazie międzygwiazdowym iest 
w stanie - jak mówią fizycy - "podstawowym", mówiąc 
inaczej - w stanie niezakłóconym. W atomie istnieją bowiem 
jeszcze stany wyższe, na które przechodzi atom, jeśli otrzyma 
energię z zewnątrz. 
Otóż właściwością wszystkich atomów jest to, że przemia

nom atomu ze stanu podstawowego do najbliższego stanu po
budzenia odpowiadają na ogół duże energie, a zatem promienio
wanic atomu w stanie niezakłóconym musi odbywać się w dzie
dzinie fal krótkich, których nie przepuszcza nasza atmosfera. 
Dlatego nasze wiadomości o składzie chemicznym materii mię
dzygwiazdowej są dotychczas bardzo fragmentaryczne. Nie mo
żemy na przykład dowiedzieć się bezpośrednio, jaka jest za
wartość wodoru w gazie międzygwiazdowym dlatego, że ów 
gaz wysyła pewną linię widmową leżącą w niedostępnym dla 
nas nadfiolecie. Owszem, pośrednio mamy o tym pewne infor
macje, ale bardzo nam zależy na sprawdzeniu tych danych 
bezpośrednio. Zależy nam także na zbadaniu, czy w materii 
międzygwiazdowej nie ma pierwiastków promieniotwórczych 
o takim, czy innym czasie życia. Jak wiemy, względna zawar
tość tych właśnie pierwiastków i produktów ich przemian (tj. 
pierwiastków lżejszych), jest niezawodną informacją o wieku 
danej porcji materii. W ten sposób między innymi oszacowa

· liśmy wiek Ziemi i wiek niektórych meteorytów, które zbadano 
laboratoryjnie. 
Podaliśmy tylko przykładowo kilka zagadnień astrofizycz

nych o kapitalnym znaczeniu, w których rozwiązanie wiąże 
się z obserwacjami poza Ziemią. Pominęliśmy inne działy 
astrofizyki, w których obecność atmosfery ziemskiej jest rów
nież wielką zawadą; nie dlatego, że atmosfera nie przepuszcza 
promieniowania krótkofalowego, lecz dlatego, że jest w stanie 
niepokoju, co - mówiąc popularnie - "psuje" obrazy i czego 
nie da się uniknąć ani zmniejszyć przez stosowanie dużych 
instrumentów. Instrument bowiem w tym samym stopniu po
większa obraz ciała niebieskiego, w jakim powiększa niepokoje 
atmosferyczne ów obraz zniekształcające! 

Jedyną więc ucieczkę od szkodliwego wpływu atmosfery 
widzi się dziś w umieszczeniu obserwatoriów na wysokich gó
rach, ale i to niewiele pomaga, zważywszy na ogrom kosztów 
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i wysiłków przy budowie takich obserwatoriów, jak też i na to, 
że i tam atmosfera nie jest spokojna. 

N a zakończenie pragnę poinformować, że pierwsze kroki ku 
realizacji tych zamierzeń są już poczynione. Amerykanie nie
dawno wypuścili teleskop, który się poruszał po orbicie i doko
nał wielu z tych obserwacji, o których była wyżej mowa. 
W projekcie zaś znajduje się wypuszczenie teleskopu o więk
szych rozmiarach, porównywalnych z największymi dziś na 
świecie teleskopami ziemskimi. Wszystko wskazuje na to. że 
projekt ten wczesniej czy później się urzeczywistni. .Jedno
cześnie dyskutujG! się możliwość zbudowania stałego obserwa
torium na Księżycu, który - jak wiemy - praktycznie biorąc 
nie posiada atmosfery, czyni zatem zadość warunkom, o któ
rych była mowa. Nie wiemy wprawdzie, która z tych dwóch 
możliwości okaże się lepsza, jesteśmy jednak pewni, że jedna 
z nich będzie zrealizowana i to w ciągu najbliższych chyba 
dwudziestu lat. 

STANISŁAW R. BRZOSTKIEWICZ- Dąbrowa Górnicza 

"WIECZNY" KALENDARZ KSIĘZYCOWY 

W czasopiśmie astronomicznym L' Astronomie (1964, nr 6) 
belgijski astronom Jean M e e u s podaje tabele, przy po

mocy których można wyznaczyć fazę Księżyca dla dowolnej 
daty od r. 1900 p. n. e. do r. 2999 n. e. Zasada posługiwania 
się tabelami jest bardzo prosta, cała bowiem manipulacja po
lega na dodaniu do siebie trzech liczb, odczytanych na załączo
nych poniżej tabelach (A, B i C). Bez większego wysiłku na
uczymy się posługiwać tabelami, należy tylko dokładnie za
poznać się z podanymi przykładami. Oczywiste jest, że obli
czone za pomocą tabel momenty faz Księżyca nie zawsze są 
zgodne z momentami rzeczywistymi, nigdy jednak błąd nie 
będzie większy niż 0,6 dnia - tj. 14 godzin. 

W tabeli A podane są odpowiednie wartości dla stuleci, 
w tabeli B -dla lat w stuleciu, a w tabeli C - dla poszczegól
nych miesięcy. Odczytane z powyższych tabel wartości sumu
jemy i w rezultacie otrzymujemy datę nowiu dla interesują
cego nas miesiąca (przykład 1). Miejsce po przecinku daje uła
mek dnia, który łatwo przeliczyć na godziny (będą to momenty 
w czasie uniwersalnym), np. o<~,1 = 211 ,4, Od,2 = 411 ,8, 0<1,3 = 711 ,2 
itd. Znając datę nowiu nie trudno jest wyznaczyć fazę Księżyca 
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dla dowolnego dnia w danym miesiącu. Wiadomo bowiem. że 
od nowiu do pierwszej kwadry upływa około 7li,4, od nowiu 
do pełni- około 14<~,8, od nowiu do ostatniej kwadry - około 
22d,l, a cały cykl księżycowy trwa około 29<~,5. 

Zdarzy się niekiedy, że suma wartości A + B + C będzie 
większa niż ilość dni w danym miesiącu. W tym przypadku 
od otrzymanej z tabel sumy należy odjąć 29,5 względnie nawet 
59,0 dnia. Można w tym przypadku posłużyć się dodatkową 
tabelą D, gdzie podane są ponadto poprawki dla pozostałych 
trzech faz Księżyca (pierwsza kwadra, pełnia, ostatnia kwadra). 
Każdą z tych faz możemy więc wyznaczyć bezpośrednio, nalc!:y 
tylko do sumy A + B + C dodać lub od niej odjąć odpowiednią 
poprawkę (przykład 3 i 4). 

Poniżej podano pięć różnych przykładów posługiwania się 
tabelami. Przykłady te nie wyczerpują jednak wszystkich mo
żliwych kombinacji i dlatego wskazane jest, aby Czytelnicy dla 
nabrania wprawy przeprowadzili pewną ilość ćwiczeń. W tym 
celu należy wyznaczyć poszczególne fazy Księżyca w roku, dla 
którego mamy rocznik astronomiczny lub Uranię i uzyskiwane 
wyniki możemy skontrolować. 

(l) W jaki~j fazie był Księżyc 30 maja 1965 r.? 

Tabela A 1900 
B 65 
C maj 

21,6 
1,6 
7,3 

30,5 

Z obliczenia wypada, że 30 maja 1965 r. o 12h UT (30<1,5 ~ 30<1 12h) 
był nów Księżyca. W rzeczywistości nów nastąpił o 2111 UT, a zatem 
różnica wynosi 9 godzin. 

(2) W jaki j fazb był Księżyc 14 stycznia 1964 r.? 

Tabela A 1900 
B 64 
C styczeń 

D nów 

21,6 
12,2 
10,2 

44,0 
-29,5 

14,5 

Z obliczenia wynika, że 14 stycznia 1964 r. o 12hUT byl nów Księżyca. 
W rzeczywist8ści nów wy pa dl o 21 hUT, a więc różnica i tym razem wy
nosi 9 godzin. Przy obliczaniu skorzystaliśmy z tabeli D, poniewaz suma 
wartoki A t- B + C wyniosła 44,0 a styczeń ma tylko 31 dni. 
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Tabela A 

Kalend~z_ll l Kalendarz 
Stulecie l 

Kalendarz 
Stulecie 

j~ greg. l 
Stulecie ~----:-- --- · 

jul. r ;reg. ___ J_uL_I gr e g. 

-1900 20,7 - 200 

l 

6,0 1500 l 20,8 1,3 
- 1800 25,0 - 100 10,4 1600 25,1 15 ,6 
-1700 29,4 o 14,7 1700 29,4 10,9 
- 1600 4,2 100 19,1 1800 4,3 16,3 
-1500 8,6 200 23,4 l 1900 8,6 21,6 
-1400 12,9 3CO 27,8 2000 26,0 
-1300 17,3 400 2,6 2100 1,8 
- 1200 21,6 500 6,9 2200 7,1 
- 1100 26,0 600 11,3 2300 12,4 
-1000 0,8 700 15,6 2400 16,8 
- 900 5,1 l eoo 19,9 2500 22,1 

800 9,5 900 24,3 2600 27,4 
- 700 13,8 1000 28,6 • 2700 3,2 
- 600 18,2 l 1100 3,4 l 2800 7,6 
-- 500 22,5 1200 7,8 2900 12,9 
- 400 26,9 1300 12, l 
- 300 1,7 1400 16,5 

- - ---

l- nok _1-=- Rok 

oo p 0,0 20 p l 18,6 
Ol l 18,9 21 8,0 
02 8,3 22 26,9 
03 27,2 23 l 16,2 
04 p 15,5 24 p 4,6 
05 4,9 25 23,5 
06 23,8 26 12,8 
07 13,2 27 l 2,2 
08 p 1,5 28 p 20,1 
09 l 20,4 29 9,5 

i~ i 2~:~ ~~ l ~~:i 
12 p 17,1 132 p 6,1 
13 6,4 31 25,0 

1
145 l 25,3 34 14,4 

14,7 35 3,7 
16 p 3,1 36 p l 21,6 
17 l 22,0 37 ' 11,0 
18 11,3 38 0,4 
19 0,7 39 19,3 __ .__:__ __ 

Tabela B 

Rok 

40 p 
41 
42 
43 
44 p 
45 
46 
47 
48 p 
49 
50 
51 
52 p 
53 
54 
55 

~~ p l 
58 
59 

7,6 
21',5 
15,9 

5,:i 
23,2 
12,5 

1,9 
20,8 

9,2 
28,1 
'17,4 

6,8 
24,7 
14,1 
3,4 

~2,3 
10,7 

0,1 
19,0 
8,3 

Literą P oznaczone są lata przestępne. 

1

60 p 
61 
62 

l 63 

l 64 p 
65 
66 
67 
68 p 
69 
70 
71 
72 p 
73 
74 
75 
76 p 
77 
78 
79 

26,2 
15,6 

5,0 
23,9 
12,2 

1,6 
20,5 

9,9 
27,8 
17,1 

6,5 
25,4 
13,8 

3, l 
22,0 
11,4 
29,3 
18,7 
8,0 

26,9 

. ~~ p l 
82 
83 
84 p 
85 
86 
87 
88 p 
89 
90 
91 
92 p 
93 
94 
95 
96 p 
97 
98 
09 

15,3 
4,7 

23,5 
12,9 

1,3 
20,2 

9,5 
28,4 
16,8 

6,2 
25,1 
14,4 
2,8 

21,7 
11,1 

0,4 
lt1,3 
7,7 

26,6 
16,0 
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Tabela C 
--~--~--~------~ l l l liT mllv l V l VI l VII l VIII l IX l X l XI l XII 

+-lfo+l ~:~ l 9,31 ~ 7,31 5,81 5,31 3,81 2,311,91 0,4 l 0,0 

Uwaga: dla stycznia i lutego podano podwójne wartości (Z - lata 
zwykłe, P - lata przestępne). 

Tabela D 
----- -

Nów 0,0 -29,5 -59,0 
- - ---· - -

Pierwsza kwadra + 7,4 -22,4 -51,6 
-- -
Pełnia +14,8 -14,8 -44,3 

---
Ostatnia kwadra +22,1 - 7,4 -36,9 

--

(3) W jakiej fazie będzie Księżyc w dniu 8 grudnia 1965 r.? 

Tabela A 1900 21,6 
B ~ l~ 
C grudzień 0,0 

D pełnia . 
23,2 
14,8 

8,4 

Dowiedzieliśmy się więc, że 8 grudnia 1965 r. około 91/2h UT wypada 
pełnia Księżyca. Łatwo sprawdzić (patrz kalendarzyk astronomiczny 
w niniejszym numerze Uranii), że pełnia wypada o 18 h czasu środk.
-europejskiego, czyli o 17h UT. W dniu tym przypada również zaćmienie 
Księżyca. 

(4) W jakiej fazie był Księżyc 7 października 1511 r.? 

Tabela A 
B 
c 

·" D 

1500 
11 

październik . 

20,8 
28,7 
1,9 

51,4 
. . . . . . . pełnia . . . . . . . . . -44,3 

7,1 

Z tego znów obliczenia wynika, że 7 października 1511 r. o 211 UT 
byla pełnia Księżyca. Wszystko się zgadza. ponieważ 6 października 
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1511 r . Kop er n i k obserwował we Fromborku (lub Lidzbarku) za
ćmienie Księżyca, które rozpoczęło się o 10h52m czasu miejscowego 
a zakończyło się o 141120m. 

(5) W jakiej fazie był Księżyc 28 maja r. 585 p.n.e.? 
Tu trzeba pamiętać, że lata przed naszą erą oznaczone bywają dwoma 

sposobami: w rachubie stosowanej głównie przez historyków, "rok pierw
szy przed naszą erą" (r. l p.n.e.) poprzedza bezpośrednio "pierwszy rok 
n aszej ery" (r. l n .e) - brak roku "zerowego". W rachubie astrono
micznej (jak w tabeli A) rok l p.n.e. oznaczany jest przez O, stąd 
r. 2 p.n.~. = r . -1 itd. Dacie podanej w naszym przykładzie odpowiada 
za tem rok -584. Dla lat "ujemnych" korzystamy z tabeli A w sposób, 
który ilustruje poniższe obliczenie: 

Tabela A 
B 
c 

-600 
16 

maj . 

18,2 
3,1 
7,3 

28,6 

I w tym przypadku wynik jest zgodny z rzeczywistością, bowiem 
data 28 maja r. 585 p.n .e. - to data bitwy pod Halys (w Azji Mniejszej) 
między Lidyjczykarni i Medami, w czasie której "<Thień nagle ustąpił 
przed nocą" - jak podaje Herodot w I księdze "Dziejów". Datę tę prze
powiedział Jończykom Tales z Miletu jako datę całkowitego zaćmienia 
Słońca, które może nastąpić jedynie w czasie nowiu. 

Jeśli chodzi o dokładność obliczenia ostatniego przykładu, to "chy
biliśmy" zaledwie o półtorej godziny (zaćmienie wypadło w Greenwich 
ok. 16h). 

*) Należy pamiętać, że w kalendarzu juliańskim każdy rok podzielny 
przez 4 jest przestępnym. Natomiast w kalendarzu gregoriańskim lata 
zakończone pełnymi setkami są tylko wtedy przestępne, kiedy dzielą się 
przez 400. 

Errata 

Zeszyt październikowy "Uranii" (Illr 10, 1965) 
str. 295, wiersz 23. Zamiast: bieg światła pryzmatu ma być: bieg światła 

wewnątrz pryzmatu; 
wiersz 6 od dołu. Zamiast: Rys. 3 ma być: Rys. 2 

str. 296, wiersz 18. Zamiast: zawsze kąt a ma być: zawsze kąt cp; 
wiersz 19. Zamiast: l; = a ma być: ~ = a; 

str. 297, wiersz 6. Zamiast; ścianka AB ma być ścianka AC; 
str. 298, wiersz 16. Zamiast: 365,2422 ma być: 365,2425; 

wiersz 20. Zamiast: 365,242196 ma być: 365,2421988 - 0,00000614 T, 
gdzie T liczy się w stuleciach juliańskich od r. 1900. 

W z ~szycie listopadowym (nr 11, 1965) błędnie wydrukowano dwa 
nazwiska: 
str. 329, wiersz 19. Autorem Bibliografii jest Iwona Korzeniewska; 
str 336, wiersz 4. Autorem jest Jerzy Cwirko-Godycki. 

Za błędy przepraszamy Autorów i Czytelników 
Redakcja 
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JOZEF SALABUN- Planetarium w Chorzowie 

OBROTOWA MAPA NIEBA 

Celem niniejszego artykułu jest zapoznanie Czytelni
ków - w szczególności młodzieży sU:olnej i ich nauczy
cieli - jak wykonać samodzielnie, za pomocą dostępnych 
każdemu środków, dużą ścienną obrotową mapę nieba. Jeśli 
mapie takiej nadać piękny wygląd estetyczny, co łatwo 
osiągnąć przy użyciu sztucznych tworzyw, może ona stano
wić ozdobę świetlicy szkolnej lub lokali miłośników astro
nomii. 

W nauczaniu astronomii jak również przy programowaniu 
obserwacji duże znaczeni(' - jako pomoc dydaktyczno-nauko
wa - odgrywa niewątpliwie ruchoma mapa nieba. Daje ona 
aktualny wygląd nieba gwiaździstego, widzianego w danej 
chwili i w danym miejscu obserwacji. Umożliwia ona łatwe 
i pr~wie natychmiastowe określenie czasu wschodu, górowania 
i zachodu dowolnego ciała niebieskiego, długości dnia, pozwala 
również zorientować się jakie planety a nawet sztuczne satelity 
są w danej ch\V'ili widoczne i w jakim położeniu. 

Dla prawidłowego skonstruowania mapy jest oczywiście 
niezb~dna znajomość podstawowych elementów sfery niebie
skiej. Przedstawia je rysunek l. 

Rys. l. Sfera niebieska 

HWBH 

RWAR 
o 
NZHS 

NABS 
ZZ 1 

NS 

- horyzont astrono-
miczny 

- równik niebieski 
- miejsce obserwacji 
- mleJ SCOVłY połud-

nik niebieski 
- koło godzinne 
- oś zenit-nadir (li-

nia pionu w miej
scu obserwacji) 

- oś świata (linia 
biegunów) 

z 

W d<mej miejscowości i chwili widoczna jest ta część sfery 
niebieskiej, która znajduje siq ponad horyzontem HWBH. Oś 
świata NS tworzy z płaszczyzną horyzontu kąt cp, równy sze
-rokości geograficznej miejsca obserwacji (punkt N oznacza 
biegun północny świata). Pozorny ruch dzienny nieba od 



URANIA 349 

wschodu (E) ku zachodowi (W) - zaznaczony na rysunku l 
strzałką na linii równika- sprawia, że różne punkty sfery nie
bieskiej zmieniają swe położenia w stosunku do nieruchomego 
horyzontu. Punktami tymi mogą być gwiazdy, Słońce, planety, 
Księżyc. Z biegiem czasu zmienia się zatem kąt godzinny tych 

Rys. 2 

punktów, tj. kąt zawarty między płaszczyzną koła godzinnego 
NABS i płaszczyzną południka miejscowego NZHS. Kąt go
nicach ± 23°27'- w związku z czym zmienia się również dłu
dzinny jest tu zaznaczony literą t. Gdy mówimy o czasie sło
necznym mamy właśnie na myśli kąt godzinny Słońca, przy 
czym gdy mówimy o czasie prawdziwym, rozpatrujemy kąt 
godzinny Słońca prawdziwego, obiegającego sferę po ekliptyce 
(nie jest to zaznaczone na rysunku), gdy zaś mówimy o czasie 
średnim - mamy na myśli kąt godzinny "słońca ś:redniego", 
biegnącego ruchem jednostajnym po równiku. Kąty godzinne 
punktów wschodu i zachodu Słońca prawdziwego zmieniają się 
w ciągu roku, ponieważ Słońce oddala się od równika w gra
nicach ± 23°27'- w związku z czym zmienia się również dłu-
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gość dnia zależnie od pory roku. Szerokość geograficzna wpły
wa również na długość dnia. 

Rysunek 2 przedstawia przekrój sfery niebieskiej (por. rys. l) 
przez miejscowy południk. Linia H'2NZ'R'H'1 przedstawia 
na płaszczyźnie stycznej do sfery niebieskiej w punkcie N (pół
nocny biegun świata) - rozwiniętą część linii południka wi
doczną nad horyzontem. Zaznaczono tu kąty, jakie tworzy oś 
świataNS z płaszczyzną horyzontu (cp) i pionem (90° - cp) oraz 
oś zenit -nadir zzl z płaszczyzną równika niebieskiego. 

Jak z powyższego wynika, obrotowa mapa nieba musi się 
składać z dwu zasadniczych części: nieruchomej i ruchomej. 
Na części nieruchomej znajdzie się odwzorowanie linii hory
zontu BWHEH, która w przedstawieniu sferycznym (rys. l) jest 
kołem, a na ruchomej mapie nieba będzie niemal elipsą. * 

Aby odwzorować na mapie niebo gwiaździste, należy rozwi- . 
nąć linie południkowe i równoleżniki niebieskie wraz z pozo
stałymi elementami i wykonać ich kład na płaszczyznę styczną 
do sfery niebieskiej w punkcie bieguna N, jak na rys. 2. 

.. 

Sposób wykonania 
odwzorowania metodą 
kładu na drodze kon
strukcyjnej widoczny 
jest na rysunku 3. 
Przedstawia on sferę 
niebieską i wspomnianą 
płaszczyznę kładu. Na 
sferze naniesiono przy
kładowo szereg kół go
dzinnych przecinających 
linię horyzontu w punk
tach l, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 . 
Odpowiadające im łu
ki - po wyprostowa
niu - odłożone sa na 
płaszczyźnie kładu z 
punktu N. Kol1ce ich 
oznaczono punktami 1', 
2' 3' 4' 5' 6' i 7' 
letącymi 'na ' obwodzi~ 
"elipsy". Widoczny jest 
tu również kład łuku 
miejscowego południka, 
a raczej części znajdu
jącej się ponad hory
zontem, z charaktery-

z· stycznymi punktami 1', 

* Krzywa ta różni się tym mniej od elipsy im większa jest wartość 
cp. Dla cp>50° zgodność - praktycznie biorąc - jest zadowalająca. 
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N, Z', R' i 7', przedstawionego na rys. 2. przez punkty H'2, N, Z' R' i H 1
1• 

Po drugiej stronie wyprostowanego południka (na rysunku przesłonięte 
wyobrażeniem sfery) będzie obraz symetryczny. 

Długość łuków, wychodzących promieniście z punktu N na płaszczy
źnie kładu, można oczywiście obliczyć. W tym celu przeprowadźmy na
stępujące rozumowanie. Wszystkie południki NlS, N2S itd. (rys. 3) są 
oczywiście wielkimi kołami o promieniu r sfery. Ponieważ długość całego 
poludnika wynosi 2rrr, więc jego część nad horyzontem NAB (rys. l) -
wyniesie 

rr.cx 
ł =-

180 
. . . [l] 

gdzie a jest to kąt między ON i OB. Latwo widzieć, źe a= 90° + x, 
(odległość każdego punktu równika od bieguna N wynosi 90°). Z ry
sunku widać również, że x dla punktu A ponad horyzontem (łuk ERA W, 
odpov\iadający kątom godzinnym Oh-6h oraz 18h-24h) jest większe od 
zera, dla części pod horyzontem (łuk WRE), tj . dla kątów godzinnych 
w granicach 6h-18h - ma wartości ujemne 1). Wartość x obliczymy 
według wzoru [5], który wynika z następującego rachunku: 

Z trójkąta sferycznego NBH (rys. l) na podstawie twierdzenia sinusów 
(z trygonometrii sferycznej) wynika 

sin ex sin a 
sin 90- = sin t . . . . . . [2] 

gdzie a- azymut odpowiadający łukowi HB. Z tego samego trójkąta na 
podstawie twierdzenia cosinusów wynika 

cos ex= cos a cos (180- <p) 

względnie, zważywszy że a = 90 + x 

sin x = cos a cos <p 

. . . . . . [3] 

. . . . . . [4] 

Z równań [2] i [4] po wykonaniu prostych przekształceń otrzymujemy 
ostatecznie równanie 

cos x = + sin w 
- V l- cos2 <D sin2 t 

. . . . . . [5] 

Wzór [5] daje dwie wartości na cos x różniące się zna:kami. Wybie
ramy z nich tylko dodatnią, zaś dla x, jak to wyżej wyjaśniono. 

Dla wykreślenia mapy można się posłużyć gotowymi obli
czeniami, przedstawionymi w tabeli l dla promienia sfery 
r = 50 cm i szerokości geograficznej cp = 50° oraz kątów go
dzinnych w odstępach co l godzinę (15°). 

Podane w tabeli liczby są obliczone dla szerokości geogra
ficznej cp = 50°, korzystanie z nich dla większych szerokości 
geograficznych (cp = 50° odpowiada linii Rzeszów, Tarnów, 
Kraków, Rybnik) powoduje niewielkie błędy, tym większe 
jednak, im większa jest skala mapy. 

1 ) Kąty godzinne liczone są od południka NZRH 
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Tabela l 

, _ __:l:_ _ __!_._1 __ 2 __ 1_-3 _ _ 1 _ _ __:__4_ 

Kąt godziny t X a= 90 +X 
5 

7tra. 
ł= 

180 

--~ _ ---.Y!._ cm _ 

oh oo 
l 15 
2 30 
3 45 
4 60 
5 75 
6 90 
7 105 
8 120 
9 135 

10 150 

40°00' 
39 Ol 
36 00 
30 41 
22 46 
12 15 
o co 

-12 15 
-22 46 
-30 41 
-3(j 00 
-39 Ol 
-40 00 

130°00' 
129 Ol 
126 90 
120 41 
112 46 
102 15 
90 00 
77 45 
67 14 
59 19 
54 00 
50 59 
50 00 

l 113,45 
112,59 
109,96 
105,31 

98,41 
89,23 
78,54 
67,87 
58,69 
51,77 
47,12 
44,49 
43,63 

11 l 105 

l 
12 180 l 

--------~--- ---~----------~----------~--------~ 

Rysunek 4 przedstawia krzywą odwzorującą horyzont miej
sca obserwacji. Punkt Z wyobraża zenit i znajduje się na prze
cięciu osi (--x, +x) oraz (+y, -y). Z punktu N (miejsce bie
guna północnego) poprowadzono odcinki odpowiadające dłu
gościom odpowiednich łuków (tabela l, kolumna 5) dla od
stępów kąta godzinnego co 15° = l h po zachodniej stronie łuku 
południka miejscowego, tzn. dla kąta godzinnego od O do 12h. 
Po wschodniej stronie południka obraz jest symetryczny. 
Ponieważ zenit jest oddalony od bieguna o kąt 90-cr, to dłu

gość odcinka 

NZ'= _rrr. (90- rpj 
180 

co czyni dla er = 50° i dla r - 50 cm-- 34,91 cm 

Jak wynika z rysunku, kardynalne punkty horyzontu E -
wschodu i W-- zachodu leżą na końcach promieni wychodzą
cych z N prostopadle do osi ( + y, -y). Powoduje to pewne 
zniekształcenie wyobrażenia sfery niebieskiej, w niczym ied
nak nie utrudniające obserwacji. 

Liczby na obwodzie linii horyzontu oznaczają kąty godzin
ne Słońca od chwili górowania (kierunek biegu Słońca ozna
czony strzałką). Dodając do tych liczb 1211 otrzymujemy skalę 
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czasu słonecznego w obrębie doby słonecznej. Pozwala ona 
określić czas, przez jaki możemy obserwować dane ciało nie
bieskie nad horyzontem i na mapie w obrębie eliptycznego 
owalu. Przy budowie części ruchomej mapy należy wzdłLJż tej 
krzywej wyciąć owal. Na pozostałej części arkusza nakreślić 
należy uprzednio koło ze środkiem w punkcie N i o promieniu 
większym od NH\. Odcinki odpowiadające łukom należy prze
dłużyć (ołówkiem, później je wymażemy) aż do przecięcia z ob
wodem koła i oznaczenia cyfrowe godzin przesunąć na brzeg 
koła tak, ażeby działki odpowiadające czasowi słonecznemu 
przylegały do kresek oznaczających dni miesięcy, umieszczone 
na brzegu tarczy ruchomej mapy. Dużą pomoc może tu oka
zać posiadanie "Obrotowej mapy nieba" wydanej przez Pol
skie Towarzystwo Miłośników Astronomii. 

\ 

Rys. 4. Konstrukcja części nieruchomej mapy 

Elipsę tę można również skonstruować metodą analityczną. Jak widać 
na rys. 4, należy przyjąć początek prostokątnego układu współrzędnych 
w zenicie Z'. Od zenitu do punktów H'1 i H'2 horyzontu w tym kładzie 

l 
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r.r 
odległość kątowa wynosi 90°, czemu odpowiada długość łuku T= 
78,54 cm. Jest to długość połowy małej osi elipsy (b). 

n: 
Współrzędne punktu W wynoszą w lic2lbach ogólnych x, = 

2 
, y, = 

r~t(90- cp) . 
---'-'-..:......_:...:... Wstaw1wszy w ogólne środkowe równanie elipsy: 

180 

wartości za x 1,_ y1 i b obliczymy półoś dużą elipsy, co czyni 

45rr. 

a= ~<p (180- <p) 

Dla danych w temacie wartości szczegółowych 

a = 87,65 cm 

Równanie ogólne elipsy przedstawia się więc w postaci 

x2 y2 

(45rr.)" + (r") 2 = 
1 

<p (180 -cp) 2 

[71 

[8] 

Elipsa wykreślona na podstawie tego równania pokrywa się niemal 
całkowicie z krzywą wykreśloną metodą pierwszą (dla ((J>50°). 

Uwaga: x w równaniach [6] i [8] oznacza co innego niż w równaniu [5] 

Jeśli umieścimy początek ukladu współrzędnych prostokątnych w bie
gunie N, a półoś (+ y) skierujemy ku dolowi to wtedy obie współrzędne 
(x, y) możemy wy.razić jako funkcje kąta godzinnego t, a więc: 

Ponieważ 

obliczane 

wobec tego: 

x = ł sin t 

Y = ł cos t 

sin w 
x = arccos -=- = V l - cos2<p sin2t 

x = 
1
r
8
"
0 

(go+ arc cos .t ~n <p_. ) sin t 
v l - cos2<p sm2 t 

rr. ( sin cp ) Y = 180 90 + arc cos . l . cos t 
v l- cos2 cp sm2t 

a z równania 

Te dwa ostatnie równania parametryczne dają dokładne wartości dla 
x i y, i definiują lini~ horyzontu. 
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Ruchoma częsc mapy - tarcza obrotowa - obejmuje ob
szar nieba w granicach od bieguna N do deklinacji ~ = cp -
90 ° , w naszym przykładzie do -40° . Promień tej części ru
chcmcj tarczy równy jest długości łuku odpowiadającego ką
towi 130°, a więc 113,45 cm. W środku tej tarczy znajduje się 
biegun północnego nieba (N), z którego kreślimy co 10° trzy
naście kół koncentrycznych, odpowiadających równoleżnikom. 
Promienie ich wynoszą kolejno: 8, 72 cm, 2 X 8, 72 cm, 3 X 8, 72 
cm itd. Dziewiąte koło od bieguna odpowiada równikowi nie
bieskiemu, ostatnie - deklinacji równej ~ = -40° . Następ
nie kreślimy z bieguna N promienie co 15° = 111 aż 'do brzegu 
tarczy. Przyjmiemy dowolny promień za początek rachuby 
wzniesień prostych (rektascensji), oznaczając go przez Oh, 
a następnie w kierunku ruchu wskazówki zegara - przez 111, 
211 , 311 ••••• 2311 • Liczby te wypisujemy na brzegu tarczy poza 
zasięgiem objętego obszaru nieba, względnie na równiku obok 
punktu, w którym ten promień przecina równik. Ostatni (zew-
nętrzny) krąg tarczy ruchomej dzielimy pomiędzy liniami go
dzinnymi na odpowiednią ilość części, tworząc w ten sposób 
podziałkę minutową. 

W ten sposób przygotowana jest siatka układu współrzęd
nych równikowych części ruchomej mapy. Korzystając z rocz
nika astronomicznego (lub innego katalogu gwiazd) nanosimy 
gwiazdy stałe według ich współrzędnych a i ~- W podobny spo
sób nanosimy położenia Słońca w każdym dniu (można posłu
żyć się tu kalendarzykiem astronomicznym z "Uranii", gdzie 
podane są a i ~ w odstępach 10 dni), dzięki czemu otrzymuje
my szereg punktów wyznaczających ekliptykę, tj. pozorną 
drogę Słońca na sferze niebieskiej. Poza brzegiem tarczy, na 
którym oznaczone są rektascensje, pozostawimy wąski pieścień, 
na którym oznaczymy dni i miesiące. Daty te nanosimy, łącząc 
linią prostą biegun N z położeniami Słońca na ekliptyce w da
nym dniu. Ten dzień miesiąca oznaczamy kreską na pierścieniu 
poza zasięgiem łuku z rektascensjami. 

Na tak sporządzoną tarczę nakładamy część nieruchomą 
z wyciętym horyzontem bacząc, ażeby zenit leżał na równoleż
niku o deklinacji ~ równej szerokości geograficznej dla której 
przygotowano mapę (w naszym przykładzie dla ~ = rp = -t· 50 ') ), 
a równik niebieski przecinał się z linią horyzontu w kardynal
nych punktach wschodu E i zachodu W. 

Tarcza ruchoma obraca się dokoła osi przechodzącej przez 
biegun N. Oś tę należy sztywnie związać z częścią nieruchomą, 
umocowawszy ją w podkładce związanej z częścią nieruchomą. 
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Po złożeniu całości w taki sposób należy zwrocie uwagę~ 
by kreski oznaczające godziny i minuty czasu na tarczy nie
ruchomej przylegały do łuku z datami na tarczy ruchomej tak,. 
ażeby pomiędzy tymi kreskami mogła zachodzić koincyden
cja. 

Tak wykonana mapa przedstawia obraz nieba w czasie sło
necznym miejscowym prawdziwym. Bardziej celowym byłoby 
naniesienie dat według położeń "słońca średniego". W tym 
celu należy naznaczyć wzdłuż równika rektascensje Słońca 
średniego. Ponieważ w rocznikach astronomicznych podawane 
są rektascensje Słońca prawdziwego, musimy je sami obliczyć, 
korzystając z podanych w roczniku wartości tzw. równania 
czasu (R) na każdy dzień. Związek między rektascensją Słoń
ca prawdziwego (ap) i średniego (as) przedstawia następujące 
równanie: 

as= R +Up 

Przy projektowaniu mapy należy najpierw ustalić wielkość tarczy 
obrotowej, z promienia jej obliczyć promień sfery r i dopiero wówczas 
obliczyć pozostałe elementy według podanych wskazówek. Znacznym 
ułatwieniem pracy byłoby wzorowanie się na podręcznej obrotowej 
mapie nieba wydanej przez PTMA, a w przypadku trudności lub wątpli
wości - konsultacja projektu z autorem niniejszego artykułu. 

KRONIKA 

Gigantyczna eksplozja w M 82? 

Wykorzystując wyjątkowo dobre warunki atmosferyczne w zeszłym 
r oku, Dr Halton C. Ar p sfotografował bardzo slabe szczegóły galaktyk 
za pomocą 48-calowej kamery Schmidta w Mount Wilson i Mount Palo
mar Observatory. Czas ekspozycji, dzięki wyjątkowo czarnemu niebu, 
wyncsil powyżej 50 minut. W celu uniknięcia emisji nocnego nieba na 
dlugoś·ci faJi 5 577 A dr Arp o@raniczyl się do obserwacji w obszarze 
4 700-5 400 A. Poddano badaniu głównie bardzo słabe zewnętrzne regiony 
różnych galaktyk. Otrzymane negatywy tego samego obiektu umieszcza
n o równocześnie przed silnym źródłem światła . Kiedy w taki sposób 
dr Arp dokonywa! przeglądu jasnej galaktyki M 81 w Wielkiej Niedźwie
dzicy (typ hu<bble'owski Sb), zauważył niespodziewaną i zagadkową formę: 
bardzo slaby pierścień wokól jednego z końców spirali. Z dotychczaso
wych fotografii wynikało, że średnica M 81 wynosi okolo 15 000 parseków, 
ale z nowych- blisko dwukrotnie więcej, gdyż prawie 30 000 ps. Pierścień 
ten znajduje się w odległości okolo 20 000 ps od jądra M 81 i jest jaśniej
szy w kierunku M 82, ek§plodującego towarzysza M 81. 

Dr Arp przypuszcza, że elektrony o wysokiej energii emitowane przez 
M 82 w .końcowej fazie jej ewolucji wdzierają się w rozlegle pole magne
tyczne M 81. Są one odchylane od prostoliniowego toru światła, grupując 
się przede wszystkim wzdłuż linii sil pola magnetycznego w którym się 
znalazły i wypromieniowują swą energię. 
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Do spowodowania widzialnej emisji 'wystarcza pole o natężeniu zale
{]wie kilku rrukrogausów. Z drugiej strony - zbyt silne pole może spowo
dowar~ zbyt szybką utratę energii przez elektrony. Zakładając, że elektro
ny w pi erścieniu zostały wyemitowane przez M 82 z szybkością podświe
tlną, dr Arp wyliczy!, że wielka eksplozja w tej galaktyce miala miejsce 
około 400 000 lat temu. Wiek pierścienia szacuje on na 300 000 lat. Na
stępne obserwacje tego osobliwego pierścienia galaktyki M 81 - odleglej 
od Słońca, podobnie jak i M 82, o około 10 milionów lat świat.a - po
winny wyjaśnić tę intrygującą i potężną eksplozję w M 82 (o ile "tylko" 
hipoteza dr Arpa okaże się słuszną). 

Wg Sky and Telescope, vol. XXIX, nr 6 Piotr FLin - Kraków 

Rotacja Wenus 

W r. 1964 I. I. S h a p i r o z Laboratorium Lincolna wyznaczył okres 
obrotu Wenus dokola osi. Pomiary wykonano radioteleskopem o średnicy 
300 m w Porto Rico (USA), wysyłając w kierunku planety impulsy ra
{]arowe o częstotliwości 430 MHz. Na podstawie zjawiska Dopplera 
można bylo określić, że Wenus dokonuje jednego obrotu w ciągu 247 
±5 dni. Pólnocny biegun osi obrotu planety skierow:tny jest ku punkto
wi na niebie o następujących wspólrzednych: rektascensja = 18h11Jn, 
deklinacja = +71 °,5. Wynika z tego, że gwiazdą "polarną'' dla Wenus 
jest ((J Draconis. Natomiast nachylenie osi obrotu do płaszczyzny orbity 
wynosi e4°, skutkiem czego wysokość Sbńca w ciągu "roku" wenusjań
skiego niewiele się zmienia. 
Wg fł.i§e hvezd, 1965, nr 7 St. R. Brzostkiewicz 

Niezwykła plama na Wenus 

W obserwatorium uniwersyteckim w Charkowie odkryto ciemną pla
mę na Wenus która zajmuje około Y3 oświetlonej części tarczy planety. 
Odkrycia dokonano na zdjęciach fotografiemych eksponowanych 
w dniach 3, 5, 6 i 7 września 1964 r. z zastosowaniem filtru ultrafioleto
wege. Otrzymano również spektrogramy tej plamy w krótkofalowej części 
widma, począwszy od 4000 A. Ciemne plamy w ultrafioletowej części 
widma obserwowano na Wenus już przedtem, nie były one jednak tak 
intensywne i nie osiągały tak ogromnych rozmiarów. Dlatego też obser
wacje tego niezwykłego utworu na Wenus są bardzo interesujące. 
Wg Astronomiczeskij Cirkuljar, 1965, nr 306 St. R. B1·zostkiewicz 

XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego 

XII Zjazd Folskiego Towarzystwa Astronomicznego obradowal od 
10 do 13 września 1965 l'Oku w Olsztynie. Miejsce Zjazdu nie było wy
brane przypadkowo. Wypadająca w 1973 roku 500 rocznica urodzin Mi
kolaja Kopernika już teraz powoduje wzrost zaintereso\'>·ania osobą ge
nialncg') astronoma nawet u astronomów stojących zazwyczaj daleko od 
dyskusji "kopernikologicznych", Tym cenniejsza była inicjatywa Orga
nizatorów Zjazdu zorganizowania obrad w miejscu ściśle związanym 
z naukową i administracyjną działalnością Mikołaja Kopernika -
w Zamku Olsztyl'lskim. Dzięki u,przejmości Wydziału Kultury Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie i Dyrekcji Muzeum Mazur
skiego, mieszczącego się obecnie w Zamku, Zjazd uzyskał jedyną w sw:J
im rodzaju oprawę. 
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Otwarcie Zjazdu nastąpiło 10 wrzesma o godzinie 10 rano w jednej 
w dwu sal zamkowych oddanych na użytek Zjazdu. Salę tę, charaktery
zującą się pięknym gotyckim sklepieniem krysztarowym, zdobił portret 
Kopernika i autentyczna kapa liturgiczna Lukasza Waczenrode. W imie
niu gospodarzy uczestników powitał Ob. Walter Późny, Zastępca Prze
wodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie. 
W swoim krótkim i serdecznym przemówieniu zwrócił on uwagę słu
chaczy na piękno, polskie tradycje i wysiłek włożony w odbudowę ziem 
warmińsko-mazurskich. Przemówienie inauguracyjne wygłosi! Prezes 
Folskiego Towarzystwa Astronomicznego Prof. Dr Włodzimierz Zonn. 
Po przemówieniach referat pod tytułem "Olsztyńskie Obserwatorium 
Kopernika" wygłosił Dr Janusz Pagaczewski. Referat przedstawił po
krótce stan badań nad obserwacjami Kopernika w Olsztynie oraz wy
niki badań Doc. T. Przypkowskiego nad tablicą słoneczną, która słu
żyła Kopernikowi do naukowych obserwacji Słońca i jest dziś jedną 
z najcenniejszych pamiątek po Koperniku. Dodatkową zaletą referatu 
było to, że podczas najbliższej przerwy zebrani mogli osobiście obejrzeć 
omawiany instrument obserwacyjny, znajdujący się na ścianie kruż
ganku, obecnie wewnątrz Zamku. Na zakończenie uroczystości otwar
cia Zjazdu uczestnicy złożyli wieniec pod pomnikiem Kopernika. 

Po poludniu rozpoczęły się posiedzenia robocze Zjazdu, na których 
wygłaszane były referaty przedstawiające wyniki aktualnych badań pra
cowników różnych ośrodków astronomicznych w kraju. Ogółem zgło
szono 59 referatów. Tak duża liczba 2lgłoszonych prac własnych jest 
z pewnością odbiciem aktywności i wszechstronności prowadwnych 
w Polsce badań astronomicznych. Z drugiej jednak strony kryje nie
bezpieczeństwo, że wśród referatów znajdą się i takie, które być może 
wymagałyby jeszcze pewnego przemyślenia przed przedstawieniem ich 
Zjazdowi. W sumie posiedzenia referatowe zajęły piątek po południu, 
sobotę i poniedziałek rano. Obrady były prowadzone w dwu grupach 
równolegle. Referaty z dziedziny heliofizyki, fizyki gwiazd, astronomii 
gwiazdowej i pozagalaktycznej były wygłaszane w sali A, w której też 
odbyło się posiedzenie inauguracyjne, natomiast zagadnienia związane 
z mechaniką układu planetarnego, astrometrią, historią astronomii i dy
daktyką astronomii były referowane w sali B. 

Ponieważ streszczenie wszystkich referatów mijałoby się z celem 
(streszczenia referatów zjazdowych będą zamieszczone w jednym z naj
bliższych zeszytów Postępów Astronomii), chciałem tylko zwrócić uwagę 
na pewną innowację w obradach Zjazdu, jaką było wyglaszanie refe
ratów przeglądowych. Nawet tak wydawałoby się wąska nauka jak astro
nomia osiągnęła już ten stopień specjalizacji, że przeciętny astronom 
nie jest w stanie śledzić w sposób aktywny rozwoju poszczególnych 
dziedzin badań astronomicznych. Tym potrzebniejsze staje się infor
mowanie ogółu astronomów o najnowszych osiągnięciach w niektórych 
ważnych dla astronomii dziedzinach. Ze względu na specyficzny rodzaj 
audytorium od referatów takich należy oczekiwać, że w sposób przystęp
ny, a jednocześnie wolny od popularyzatorskich uproszczeń, przedstawią 
trudności jak i osiągnięcia badań specjalistycznych. W czasie trwania 
Zjazdu zostały wygłoszone trzy referaty przeglądowe: Doc. J. Smaka 
i Prof. W. Iwanowskiej (koreferat) - "Wykorzystanie teleskopów 
Schmidta"; mgr W. Dziembowskiego - "Pulsacje gwiazd" i Doc. J. Ku
bikowskiego - "Ewolucja gwiazd". Zdaniem autora niniejszego spra
wozdania wszystkie referaty w zupełności spełniały stawiane im wy-
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magania i wydaje się, że wyglaszanie referatów przeglądowych wej
dzie na trwale do programów przyszłych zjazdów PTA. 

Nieoceniony Wydział Kultury, którego gościnność będę jeszcze mial 
okazję podkreślić, zatroszczył się również o uprzyjemnienie uczestnikom 
czasu wolnego od zajęć zjazdowych, ofiarowując bilety do miejscowego 
teatru. Ci, którzy z tego skorzystali obejrzeli komedię Scribe'a "Szklan
ka Wody". 

Niewątpliwą atrakcją turystyczną Zjazdu, tu ponowny ukłon w stronę 
Wydziału Kultury, była zorganizowana w niedzielę 12 września autoka
rowa wycieczka do Fromborka szlakiem Kopernika. Szlak ten wiódł 
z Olsztyna przez Dobre Miasto, Ornetę, Pieniężno, Braniewo do From
borka, a następie z Fromborka przez Lidzbark Warmiński do Olsztyna. 
O ile niecodzienna dawka widoku ruin i to dość świeżej daty (wynik 
ostatniej wojny światowej) mogla wywołać pewne uczucie przygnębie
nia, o tyle wizyta w Katedrze Fromborskiej i na Zamku w Lidzbarku 
Warmińskim pozostawiła niezatarte wrażenie. Kulminacyjnym punktem 
wycieczki było złożenie przez Uczestników Zjazdu wiązanki kwiatów 
przed epitafium Mikołaja Kopernika znajdującym się w Katedrze From
borskiej. Podniosly ten moment zyskał dzięki uprzejmości władz kościel
nych Katedry szczególnie UlX>CZystą oprawę: wchodzących do Katedry 
uczestników Zjazdu powitały dźwięki znakornicie wykonanej organo
wej toccaty Bacha. Szczególnym przeżyciem było, w części nieoficjalnej, 
zwiedzanie Katedry w towarzystwie jednego z miejscowych księży, 
znawcy tego zabytku i niezrównanego gawędziarza. Niemniejszych wra
żeń estetycznych do:zmali uczestnicy wycieczki wieczorem podczas zwie
dzania zamku biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. Urok 
tego zamku, słusznie zaliczanego do najpiękniejszych budowli Warmii, 
podkreślała jeszcze udana iluminacja gotyckich sal i wewnętrznego pod
wórza otoczonego krużgankiem gotyckim. 

Zgodnie z tradycją i statutem, na zakończenie Zjazdu odbyło się 
Walne Zebranie PTA, które po omówieniu spraw bieżących wybrało 
nowe władze Towarzystwa. W głosowaniu tajnym zebrani wybrali na 
Prezesa PTA prof. dr Włodzimierza Zonna, a na vice-prezesa prof. dr 
Antoniego Opolskiego. Członkami zarządu zostali wybrani prof. dr W. 
Iwanowska, dr J. Stodólkiewicz, doc. dr J. Kubikowski, prof. dr S. Pio
trowski i dr J~ Pagaczewski. Do Komisji Rewizyjnej weszli prof. dr W. 
Opalsld, dr M. Bielicki, dr G. Sitarski i prof. dr J. Mergentaler. W wol
nych wnioskach zebrani wyrazili swoje podziękowanie odnośnym wła
dzom, które przyczyniły się do zorganizowania Zjazdu oraz dotychcza
sowemu Sekretarzowi PTA drowi J. Stodólkiewiczowi, który wziął na 
siebie główny trud przygotowania XII Zjazdu. 

Jak już zaznaczyłem na wstępie ostatni Zjazd odbywa! się wyraźnie 
w atmosferze przygotowań do obchodów rocznicy kopernikowskiej . 
Znalazło to swoje odbicie również w tym, że w Zjeździe, w charakterze 
zaproszonych gości wzięli udział nieczłonkowie PTA, przedstawiciele 
stowarzyszeń, których działalność jest poświęcona badaniu życia Miko
łaja Kopernil a. Walne Zebranie przyjęło zgłoszony z ich inspiracji 
wniosek, by Towarzystwo poparło inicjatywę zmierzającą do połączenia 
działaó ,poszczególnych stowarzyszeń, i grup tego rodzaju, i utworzenia 
centralnego organu nadrzędnego, w skład którego wejdą również przed
stawiciele PTA. Decyzja ta wydaje się mieć tym większe znaczenie. że 
w najbliższych latach należy oczekiwać wzmożenia aktywności grup 
"kopernikologów". Nie negując znaczenia jakie dla historii kultury 
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polskiej miał Mikołaj Kopernik można obawiać się, by kult jego osoby 
nie nabrał charakteru partykularnego i anachronicznego w XX wieku. 
Niezwykle trafny wydaje się tu fragment przemówienia inauguracyj
nego Prezesa PTA. Przypomniał on gęsi z bajki Krylowa, które, gdy nad
miernie pyszniły się tym, że ich przodkowie uratowali niegdyś Rzym, 
;zapylał ktoś: A wy co zrobiłyście?". W poda.bnej sytuacji może znaleźć 
się również astronomia polska w okresie jubileuszu. Nie ulega wątpli
wości. że pamięć Kopernika należy uczcić pomnikiem będqcym trwałym 
wkładem w astronomię światową, a nie na przykład zwiększoną emi
sją monet dziesięciozłotowych z jego podobizną, choć ten ostatni sposób 
niewątpliwie zbliżyłby Kopernika do szerszych warstw społeczeństwa 
bardziej niż mógłby to uczynić teleskop odpowiadający średniemu po
ziomowi światowemu. 

Na zakończenie chciałbym wspomnieć, że w pewnym sensie PTA zre
wanżowało się gościnnym gospodarzom olsztyńskim organizując w Ol
sztynie i okolicach dziewięć odczytów popularnonaukowych obejmują
cych różnorodne zagadnienia astronomiczne, cd kosmologii poprzez 
ewolucję gwiazd, fizykę Słońca do dynamiki układu planetarnego 
i sztucznych satelitów, i zaspakajając tym samym zaintereso·wania astro
nomiczne społeczeństwa olsztyńskiego na dłuższy okres czasu. W jed
nym tylko przypa·dku astmnomia musiała ustąpić miejsca sprawom więk
szej wagi: zaplanowany w miejscowej szkole oficerskiej odczyt nie od
był się z powodu ogłoszenia tam doraźnych ćwiczeó wojskowych. 

Marian Kubiak - Warszawa 

KRONIKA PTMA 

Sprawozdanie 
z turnusu obserwacyjnego Szlwlnego Kółka Astronomicznego 

ze Szczecinka 

W dniach od 23 lipca do 7 sierpnia 1965 roku w Radaczu kolo Szcze
cinka odbył się turnus obserwacyjny Kółka Astronomicznego przy I Li
ceum Ogólnokształcącym im. Ks. Elżbiety w Szczecinku. Udział w nim 
wzięli: Lech Barski, Jerzy Cyran, Feliks Hrehorowicz, Jerzy Lewan
dowski, Józef Mikulski, Jan Rabiej, Janusz Samojlo, Zbigniew Suplicki 
i Mirosław Truskowski (patrz trzecia strona okładki). 

Sprzęt obserwacyjny wypożyczono ze Szczecineckiego Oddziału PTMA 
i Lic~um Ogólnokształcącego w Szczecinku. Stanowiły je trzy lunety 
AT-l, teleskop typu Maksutowa (własność sekretarza Szczecineckiego 
Oddziału PTMA p. Giedrysa), reflektor o średnicy 150 mm oraz lunetka 
o średnicy 64 mm. 

Celem turnusu była nauka obserwacji gwiazd zmiennych, Słońca, 
sztucznych satelitów Ziemi, meteorów oraz przygotowanie członków 
Kółka do startu w IX Olimpiadzie Astronomicznej. Pomimo tego, iż tur
nus miał zasadniczo charakter szkoleniowy, wyznaczono 29 minimów 
dla 7 gwiazd zmiennych (RZ Cas, 00 Aql, V 505 Sgr, BV 382, XZ Per, · 
U Oph, EE Peg) z 495 obserwacji. Na szczególną uwagę zasługują obser
wacje odkrytej bardzo niedawno gwiazdy zmiennej BV 382. Warunki 
atmosferyczne były gorzej niż średnie. Wykorzystano wprawdzie 7 nocy 
obserwacyjnych, jednak większość obserwacji była wykonywana 
w przerwach między chmurami. Prowadwno także szkolenie teoretyczne 
w ilo~ci 15 godzin wykladowych (godzina dziennie); 7 godzin poświęcono 
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analizie widmowej, 5 godzin - gwiazdom zmiennym i 3 godziny -
Słońcu. Po wykladach teoretycznych (prowadwnych przez niżej podpisa
nych) toczyły się nieraz wielogodlzinne dyskusje, które były chyba głów
nym czynnikiem powiększenia zasobu wiadomości z astronomii i fizyki. 

Obóz był często odwiedzany przez miejscową ludność i uczestników 
kolonii letniej z Bydgoszczy. Urządzono cztery pokazy nieba wraz z pre
lekcjnmi. 

Za pomoc w zorganizowaniu turnusu obserwacyjnego uczestnicy pra
gną podziękować dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Szc.ecinku 
p. mgr Leopoldowi Czekalowskiemu, Komitetowi Rodzicielskiemu 
a w szczególności p. p. Józefowi Kaszczykowi, Tomaszowi Białowiej
skiemu i Bolesławowi Dziekiewiczowi oraz opiekunce Szkolnego K:)łka 
Astronomicznego, p. prof. Emilii Malczyk. 

Lech Barski i Janusz Samojlo 

Posiedzenie Rady Redakcyjnej i Komitetu Redakcyjnego "Uranii" 

W dniu 11 września 1965 roku w Olsztynie odbyło się pod prze
wodnictwem prof. dr S. Piotrowskiego oraz w obecności prezesa Zflrządu 
Głównego PTMA dr J. Salabuna wspólne posiedzenie Rady Redakcyj
nej i Komitetu Redakcyjnego "Uranii". Poświęcone ono było przede 
wszystkim przedyskutowaniu projektu wprowadzenia w "Uranii" no
wego działu, mającego nn celu zaznajomienie czytelników z podsta
wowymi pojęciami astronomii, metodami prowadzenia prostych obser
wacji i ich opracowywania, możliwościami wykonywania obserwacji 
przez milośników astronomii itp. Stwierdzając celowość: tego typu publi
kacji, jako najodpowiedniejszą dla niej formę uczestnicy zebrania przy
jęli projekt alfabetycznie uleżonego "słowniczka astronomicznego", 
w którym aulorami poszczególnych haseł byliby najwybitniejsi polscy 
specjaliści z danych dziedzin. W jednym z najbliższych numerów 
"Ura11ii" poinformujemy czytelników o przebiegu realizacji tej 
uchwaly. 

Drugim ważnym zagadnieniem omawianym na posiedzeniu w Olszty
nie były sprawy związane ze wzmożeniem kolportażu "Uranii". Zwrócono 
w szczególności uwagę na konieczność szerszego rozpropagowania pisma, 
głównie wśród młodzieży szkolnej. 

Krzysztof Ziolkowski 

KRONIKA HISTORYCZNA 

Muzcum Kopernika w Rzymie 

W drugiej polowie XIX wieku powstało w Rzymie i do dziś tam 
istnieje muzeum Mikołaja Kopernik a. Myśl założenia tego muzeum 
zrodzila się w czasie jubileuszu 400-lecia urodzin wielkiego astronoma, 
który w Italii obchodzono bardzo uroczyście. Z projektem wystąpił 
Dominik B c r t h, profeso.r Uniwersytetu Rzymskiego. Zalążkiem zbio
rów było popiersie gipsowe Kopemika, które ofiarowal Wiktor B r o
d z ki, artysta mieszkający w "Wiecznym Mieście" przez kilkadziesiąt 
lat. 

Zbiory muzeum Kopernika w Rzymie obejmują następujące działy: 
l) dokumenty dotyczące pobytu Kopernika w Italii, 2) edycje jego dziel, 
3) narzędzia astronomiczne z XV i XVI wieku, 4) publikacje mające 
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związek z osobą toruńskiego astronoma i jego systemu, 5) medale, szty
chy i inne zabytki sztuki wykonane na cześć Kopernika. 

Wśród zbiorów znajdują się dwa egzemplarze drugiej edycji De Revo
Lutionibus (Bazyleja 1566), które kiedyś były własnością G a l i l e u s z a. 
Znalazły się tu także zbiory Artura W o l y ń s ki e g o, znanego zbie
racza pamiątek po Koperniku, przekazane dla muzeum w r. 1882. Dodać 
należy, że Wołyński był autorem szeregu pUJblikacji o pobycie Kopernika 
w It alii , a między innymi cennej pracy pt. Kopernik w Italii czyli doku
menta italskie do monografii Kopernika (Poznań 1873). 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 

Opracował G. Sitarski 

Grudzień 1965 r. 

St. R. Brzostkiewicz 

Rankiem mamy w tym miesiąou rniezle warunki widoczności Merku
rego, którego odnajdziemy dość nisko nad poludniowo-wschodnim h01-y
zontem jako gwiazdę około zerowej wielkości. Natomiast wieczorem 
r.J.ad poludniowo-zachodnim horyzontem wspaniałym blaskiem świeci 
Wenus jako jasna gwiazda około --4,4 wielkości. Wieczorem też nisko nad 
horyzontem w gwiazdozbiorze Str:relca możemy próbować odnaleźć 
Marsa jako czerwoną gwiazdkę około + 1,4 wielkości. 

Jowisz widc=y jest przez całą noc jako jasna gwiazda na granicy 
gwiazdozbiorów Byka i Oriona. Warto obserwować przez lunetę lub 
dobrą lornetkę ruchy czterech galileuszowych księżyców Jowisza. Do
kładne momenty ciekawszych zjawisk w układzie tych księźyców poda
jemy w odpowiednim dniu. 

Sah.:rn widoczny jest w pierwszych godzinach nocy na granicy gwiaz
dozbiorów Wodnika i Ryb, a Urana odnajdziemy w drugiej polowie 
nocy prLez lornetkę w gwiazdózbiorze Lwa. Neptun przebywa zbyt 
blisko Słońca na niebie i jest niewidoczny, a Pluton dostępny jest w Lwie 
tylko przez wielkie teleslwpy. 

Przez całą noc możemy też obserwować przez większe lunety dwie 
planetoidy: Hebe około 9 wielkości gwiazdowej w gwia21dozbiorze 
Oriona i Westę około 7 wielkości w gwiazdo21biorze Bliźniąt. W tym 
miesiącu obie planetki znajdą się w przeciwstawieniu ze Słońcem wzglę
dem Ziemi. 

Wieczorem 8 grudnia obserwujemy pólcieniowe zaćmienie Księżyca. 
Momenty poszczególnych faz zaćmienia podajemy dalej pod odpowiednią 
datą . 

ItiSil Niewidoczne zlączenie Saturna z Księżycem. 
311 511 dolne złączenie Merkurego ze Słońcem. O 6h Saturn w kwadra

turze ze Słońcem. Nad ranem obserwujemy też początek zaćmienia 
l księżyca Jowisza (o 41144.1115); księżyc ten zniknie nagle w cieniu pla
nety tuż koło lewego brzegu jej tarczy (patrząc przez lunetę odwracającą). 

3/4tl Tej nocy obserwujemy jednocześnie przejście l i 2 księżyca Jo
wisza oraz ich cieni na tle tarczy planety. O 11158"' na tarczy Jowisza 
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pojawia się cień l księżyca, a o 2h20m sam księżyc l rozpoczyna swoje 
przejście i znika na tarczy planety. O 3h26m cień księżyca 2 ukazuje 
się na tarczy Jowisza i teraz widzimy na niej dwie wędrujące plamki 
cieni księżyców. O 4hlOm cień l księżyca kończy swoje przejście, a prawie 
w tym samym czasie (o 4hllm) księżyc 2 dociera do brzegu tarczy pla
nety i znika na jej tle rozpoczynając przejście. O 41132111 kończy przejście 
i ukazuje się księżyć l, a o 6h~m cień księżyca 2 opuszcza tarc1.ę planety. 
Wreszcie o 6h53nt księżyc 2 kończy ,przejście na tle tarczy planety. 

4°1o5tl Obserwujemy początek zaćmienia (o 23hl3m) i koniec zakrycia 
(o llt48lll) l księżyca Jowisza. 

5/6 l Bardzo ciekawa noc dla obserwacji księżyców Jowisza. O 20h26m 
na tarczy planety pojawia się cień l księżyca, a o 20h46m sam księżyc l 
rozpoczyna swoje przejście przed tarczą Jowisza. O 211159nt obserwujemy 
początek zaćmienia 2 księżyca, który zniknie nagle w pobliżu lewego 
brzegu tarczy. Cień l księżyca i sam księżyc l kończą swoje przejścia 
kolejno o 221139m i o 22h58tH. Koniec zakrycia 2 księżyca obserwujemy 
o lhl7m. Ale to jeszcze nie wszystko, bo tej nocy obserwujemy jeszcze 
początek zaćmienia (olh4llll) i koniec zakrycia (o 5h48m) 3 księżyca. 

6<1 Księżyc l Jowisza początkowo ukryty w cieniu planety a potem 
poza jej tarczą (i stąd niewidoczny) ukazuje się spoza jej prawego 
brzegu o 20hl3m. 

7t1 Z wieczora w pobliżu Jowisza nie widzimy jego 2 księżyca, 
natomiast na tarczy planety dostrzegamy cień tego księżyca. Księżyc 2 
kończy swoje przejście o 19h28m, a jego cień o 20hlnt. 

8d Obserwujemy pólcieniowe zaćmienie Księżyca. Foczątek zaćmienia 
widoczn)' na Oceanie Spokojnym, w Australii, Azji, na Oceanie Indyj
skim, we wschodniej Europie, na Oceanie Lodowatym i w zachodniej 
części Ameryki PóŁnocnej. Koniec widoczny w Afryce, na pólnocnym 
Atlantyku, na Oceanie Lodowatym, w Europie, w Azji, na zachodnim 
Pacyfiku, w Australii i na Oceanie Indyjskim. Podajemy dokładne mo-
menty poszczególnych faz zaćmienia (wg Rocznika Astronomicznego 
Inst. Geodezji i Kartografii w Warszawie): 

wejście Księżyca w pólcień 16h71ll.9 
moment największej fazy (0.9) 18 10.0 
wyjście Księżyca z półcienia 20 12.1 

W Warszawie Księżyc wschodzi 8 grudnia o 15h5m, zachodzi 9 grudnia 
o 8h29lll. 

9t113h Zlączenie Jowisza z Księżycem. Wieczorem o 19hl9lll obserwu
jemy koniec przejścia 3 księżyca Jowisza na tle tarczy planety. 

10/Ud Nad ranem obserwujemy początek przejścia cienia (o 3h52tn) 
l księżyca i samego księżyca (o 4h3 1") na tle tarczy Jowisza. 

11"20h Uran w kwadraturze ze Słońcem. 
11/12tl Po północy księżyc l przechodzi za tarczą Jowisza. O lh7.m8 

księżyc l znika w cieniu planety (początek zaćmienia) a o 31131111 ukazuje 
się spoza brzegu tar·czy (koniec zakrycia). 

12·'22h Merkury nieruchomy w rektascensji. 
12/13<1 Tej nocy obserwujemy przejście l księżyca i jego cienia na 

tle tarczy Jowisza oraz przejścia 2 księżyca za tarczą planety. O 22h20m 
na tarczy planety pojawia się cień l księżyca a o 22h29nt sam księżyc l 
rozpoczyna swoje przejście. Cień księżyca l schodzi z tarczy Jowisza 
o 01133m, a niemal jedno·cześnie, bo o Oh33m.4, księżyc 2 niknie w cieniu 
planety (początek zaćmienia). Teraz w pobliżu Jowisza widać brak jego 
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dwóch księżyców. Księżyc l kończy p~zeJSCle i pojawia się znowu. 
o Oh4lm, a księżyc 2 ukazuje się znowu spoza twczy planety o 3h3om. 

13<1 2h4lm początek 1502 rotacji Sllońca. O 19h36.m5 księżyc l kryje się
w cieniu Jowisza, a ukazuje się znowu spoza tarczy planety o 2lh57m. 

14<1 Po tarczy Jowisza wędrują księżyce l i 2 oraz ich cienie. Wie
ewrem na wczy planety widać plamkę cienia l księżyca. Cień kończy 
swoje przejście o 19hlm, a sam księżyc l o 19h7"'· O 19h22m na tarczy 
Jowisza pojawia się ciet't 2 księżyca, a o 19h34"' sam księżyc rozpoczyna 
swoje przejście. Cień księżyca 2 kończy wędróWkę o 22h6m, a sam księ
życ 2 o 22IJ16m. 

15(\lh Złączenie Urana z Księżycem. 
16d Księżyc 3 i jego cień wędrują po tarczy Jowisza. Cień księżyca 3 

pojawia się na tarczy planety o 19h35m, sam księżyc rozpoczyna przej
ście o 19h47m; cień kol'iczy przejście o 22h26m, a księżyc 3 o 22h34m, 

18d10h Jowisz w przeciwstawieniu ze Słońcem. 
19(\19h Neptun w bliskim złączeniu z Księżycem. 
19/20<1 Znów księżyc l i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza. 

Zauważmy, że po opozycji Jowisza zmieniała się kolejność przejść księ
życów i ich cieni (najpierw Księżyc, potem cień). O Ohl2m rozpoczyna 
przejście księżyc l, o Oh 14m jego cień; o 2h24m księżyc l kończy przejście, 
o 2h27'" cień opuszcza tarczę planety. 

20d Obserwujemy początek zakrycia i koniec zaćmienia l księżyca 
Jowisza (znowu zauważamy zmianę kolejności zjawisk po opozycji Jo
wisza). O 21h28m księżyc l kryje się za brzegiem tarczy planety, 
a o 23h45'" pojawia się nagle z cienia planety tuż koło prawego brzegu 
jej tarczy. 

21<1 Księżyce l i 2 oraz ich cienie przechodzą na tle tarczy Jowisza. 
O 18h38"' rozpoczyna przejście księżyc l , o 18h43"' jego cień; o 20h50"' 
księżyc l kończy przejście, a o 20h56"' jego cień schodzi z tarczy pla
nety. O 2lh49"' księżyc 2 dochodzi do br:tegu tarczy .Jowisza i znika na 
jej tle, o 22"0"' pojawia się cień 2 księżyca; o 24h31"' księżyc 2 kończy 
przejście, a o 24h43"' kończy wędrówkę jego cień. Tego też wieczora o 1811 
Wenus osiąga maksimum swego blasku. 

22d2h41m Słońce wstępuje w znak Koziorożca, mamy początek zimy 
astronomicznej na pólkuli północnej. W tym samym czasie ME:'rkury 
znajdt.ie się w największym zachodnim odchyleniu od Słońca; kąt tego 
odchylenia wynosi około 22°. 

23/24 L o 19"6'".6 obserwujemy koniec zaćmienia 2 księżyca Jowisza; 
księżyc ten pojawi się nagle tuż kolo prawego brzegu tarczy planety. 
Tej nocy jesteśmy też świadkami przejścia 3 księżyca i jego cienia 
po tarczy Jo.wisza. O 23hlm księżyc 3 rozpoczyna przejście, a o 23h34m 
na tarczy planety pojawia się cień tego księżyca; księżyc 3 kończy 
przejście o 1"4.9111 , a jego cień o 2h27 111 • 

251! o 4h Uran nieruchomy w rektascensji. O lOh MMs w złączeniu 
z Księżycem. 

26d Nad ranem o 4h46"' obserwujemy początek zakrycia l księżyca 
Jowisza przez tarczę planety. O 5h Wenus w złączeniu z Księżycem. 

26/27'1 Księżyc l i jego cień wędmją po tarczy Jowisza. Księżyc l 
zetknie się z brzegiem tarczy planety o 1h55m, a jego cień pojawi się 
o 2h9m; księży,c kończy przejście o 4h8"', a jego cień o 41t21m. 
O 5h16m możemy też jeszcze zaobserwować początek zakrycia 2 księżyca. 

27/28d o 23"11"' obserwujemy początek zakrycia l księżyca Jowisza 
przez tarczę planety; koniec zaćmienia tego księżyca nastąpi o Ih40111 • 
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28 11811 Zlączeni e Saturna z Księżycem. 
28/29d Dwa księżyce J•owisza i ich cienie przechodzą na tle tarczy 

planety: o 201121111 rozpoczyna przejście księżyc l, o 20h371ll jego cień, 
o 221134111 księżyc l kończy przejście, a o 221150 111 schodzi z tarczy planety 
jego cień ; księżyc 2 rozpoczyna przejście o Oh4m, a jego cień o Oh371n; 
księżyc 2 kończy przejście o 21145111 , a jego cień opuszcza tarczę planety 
{) 3h2llll . 

29.1 Księżyc l Jowisza przechodzi za tarczą planety. Foczątek zakrycia 
tego księżyca nastąpi o 171138111, a koniec jego zaćmienia o 20h8111 .8. 

30d Zaraz po zachodzie Słońca obserwujemy koniec wędrówki l księ
życa i jego cienia po tarczy Jowisza. Księżyc l jest niewidoczny na tle 
tarczy planety i ukaże się o 17h0111, a jego cień widoczny jest na tarczy 
Jowisza do 171119111 . Tego wieczora księżyc 2 przechodzi za tarczą J owisza. 
Foczątek zakrycia obserwujemy o 18h23lll, a koniec zaćmienia o 2lh4llll.7. 

30/3 ld Po pólnocy możemy obserwować przejście 3 księżyca i jego 
cienia na tle tarczy Jowisza. Księżyc rozpoczyna przejście o 2hl6lll, 
a jego cień pojawia się na tarczy planety o 3h33111 ; księżyc 3 kończy 
przejście o 5115111, a jego cień widoczny jest jeszcze do 6h27111. 

Momenty wszystkich zjawisk podajemy w czasie środkowo-eur·o
pejskim. 

Odległości bliskich planet 

D a t a l 
W e n u s l M ar s 

l 9 6 5 od Słońca l od Ziemi od Słońca od Ziemi 

j. a. mln km j. a. mln km j. a. mlnkm j. a. mln km 
XI 26 0.724 108.4 0.592 88.5 1.400 209.4 2.083 311.6 

XII 6 0.723 108.2 0.518 77.4 1.394 208.5 2.113 316 l 
16 0.722 108.0 0.446 66.8 1.388 207.7 2.143 320.6 
26 0.721 107.8 l 0.381 57.0 1.385 207.2 2.171 324.8 

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 13h czasu środkowo-europejskiego) 

Data 

l 
p 

l Bo l Lo l Data l p 
l Bo l Lo 1965 1965 

u o o o o l o 
XII l +16.00 +0.78 152.44 XII 17 +9.16 -1.26 301.61 

3 +15.22 +0. 52 126.08 19 +8.22 -1.52 275.26 
5 +14.40 +0.26 99.72 21 +7.28 -1.76 248.91 
7 +13.58 +o. o l 73.37 23 +6.3\ -2.02 222.57 
9 +12.72 -0.24 47.01 25 5.38 -2.26 196.22 

11 +11.86 -0.50 20.66 27 +4.41 -2.50 169.88 
13 +10.98 -0.76 354.31 29 +3.44 -2.74 143.54 
15 +1o.D7 -1.01 327.96 31 +2.47 -2.98 117.20 

l l 

P - kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony cd północnego wierzchołka 
tarczy (+ na wschód, - na zachód); 

B 0 , L 0 - heliografiezna szerokość i długość środka tarczy. 
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Grudzień 1965 r. PLANETY I PLANETOIDY 

Data 
1965 

XI 27 
XII 7 

17 
27 

XI 27 
XII 7 

17 
27 

l h czasu 

l 
Warszawa 

środk.-eurcp. 

a. l 8 l wsch. l zach. 

MERKURY 
h m o hm hm 

17 06 -23.7 8 36 15 58 
16 18 -19.1 6 37 15 04 
16 11 -18.4 5 45 14 22 
16 51 -21.0 6 04 14 05 

Widoczny rankiem nad połud-
niowo-wschodnim horyzontem ja-
ko gwiazda około o wielkości. 

MARS 
18 42 -24.3 10 15 

l 
17 30 

19 16 -23.5 lO 04 17 31 
19 49 -22.3 9 49 17 32 
20 22 -20.6 9 31 l 17 38 

Widoczny wieczorem nad po
łudniowo-zachodnim horyzontem 
jako czerwona gwiazda + 1.4 wiel
kości. 

XI 171 22 51 l XII 7 22 53 
27 22 57 

SATURN 

-9.5 113 32 
-9.3 12 14 
-8.8 10 56 l 

23 50 
22 34 
21 22 

XI 16 
XII 6 

26 

XI 26 
XII 6 

16 
26 

l 5 

Widoczny w pierwszych godzi
nacll nocy na granicy gwiazdo
zbiorów Wodnika i Ryb (+1.2 
wielic gwiazd.). 

a. l o h polu d. 

NEPTUN 

h m o h m 
15 11.6 -16 041 1106 
15 14.5 -1616 l 9 51 
1517.2 -16 26 l 8 35 

Niewidoczny. 

PLANETOIDA 6 HEBE 
5 16.5 -214 l o 33 
5 06.6 -l f>7 23 41 
4 56.6 -108 

l 
22 51 

4 47.8 +o 10 22 03 
4 41.6 +150 2117 

C koło 9 wielk. gwiazd. Widoczna 
przez całą noc w gwiazdozbiorze 
Oriona. Opozycja 9 grudnia. 

l h czasu 

l Warszawa 
środk.-europ. 

a. l a l wsch. l zach. 

WENUS 
hm o hm hm 

19 34 -24.8 1111 18 18 
20 10 -22.7 10 53 18 30 
20 39 -20.0 lO 23 18 38 
20 58 -17.1 9 45 18 36 

Swieci pięknym blaskiem na wie-
czornym niebie jako gwiazda -4.4 
wielkości. 

JOWISZ 
5 56 +230 l 16 53 

l 

9 20 
5 50 +23.0 16 08 8 36 
5 44 +23.0 15 22 7 50 
5 39 +23.0 14 39 

l 
7 06 

Widoczny przez całą noc na gra
nicy gwiazdozbiorów Byka i Orio
na (-2.3 wielk. gwiazd.). 

11 21 l 11 23 
11 23 

URAN 

+5.1 l 048 
+4.9 23 27 
+4.8 l 22 09 1

13 38 
12 21 
11 Ol 

Widoczny w drugiej połowie nocy 
w gwiazdozbiorze Lwa (5.8 wielk. 
gwiazd.). 

a. l a Iw polud. 

PLUTON 

h m s l 
+17 ~2~51 

h m 
11 38 47 7 35 
11 40 04 l 17 55.1 6 28 
11 40 3·1 +18 03.1 4 59 

Widoczny w drugiej połowie nocy 
w gwiazdozbiorze Lwa, tylko przez 
wielkie teleskopy (11.5 wielk. gw.). 

PLANETOIDA 4 WEST A 
6 55.7 +2005 2 13 
6 49.2 +2032 l 27 
6 40.2 +21 04 o 38 
6 29.5 +2139 23 45 
6 18.2 +2214 22 53 

Olwło 7.2 wielk. gwiazd. Widoczna 
przez całą noc w gwiazdozbiorze 
Bliźniąt. Opozycja 28 grudnia. 

Planetoldy rozpoznajemy po ich ruchu wśród gwiazd, porównując rysunki 
z kilku nocy okolicy nieba według podanych wyżej współrzędnych (epoka 1950.0). 



Grudzień 1965 r. SLOŃCE 

1h czasu Szczecin Poznań Wrocław Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 
Data środk.-europ. 

-~--

r. czasu l a • wsch. zach . wsch./ zach. wsch./ zach. wsch./ zach. wsch./ zach. wsch.! zach. wsch./ zach. wsch./ zach . 

m \ h m/ o 
l 

h m l h m hm hm hm,hm hm h m l h m hm hm h m h m h m h m h m 
Xl27 +12.5 16 10,-21.0 7 48 15 51 7 33 15 46 7 27 15 32 7 36 15 29 7 11 15 44 7 16 15 31 7 03 15 36 7 11 15 18 

XII 7 + 8.8 16 53 -22.6 8 03 15 44 7 47 15 39 7 41 15 46 7 51 15 22 7 24 15 39 7 30 15 24 7 16 15 31 7 26 15 11 
17 + 4.1 17 37 -23.3 813 1543 7 57 , 15 39 7 50 115 46 8 02 15 20 7 33 15 39 7 40 15 24 7 2) 15 31 7 36 15 11 
27 - 0.8 18 22 -23.3 8 18 15 48 8 02 15 44 755 1551 8 07 15 26 7 38 15 44 7 45 15 29 7 30 15 36 7 41 15 15 

l l l l l 

KSIĘŻYC 

1h czasu 1h czasu 

Data środk.-europ. 
Warszawa 

środk.-europ. Data 

a l 3 wsch.j zach. a l 3 

h m j h m 
l 

h m o hm o 
III l 22 40 -14 2 13 01

1 

23 22 11111 7 27 +25.7 
2 2324- 9.4 13 15 - 12 8 31 +23.6 
3 o 09 - 4.2 13 27 o 33 13 9 32 +20.0 
4 o 53 + 1.2 13 40 l 46 14 10 29 +t5.2 
5 140 + 6.8 13 54, 3 00 15 1122 + 9.7 
6 2 28 +12.2 14 111 4 19 16 12 13 + 3.7 
7 321 +17.2 14 34 5 42 17 13 021- 2.3 
8 417 +21.5 15 05 7 07 18 13 50 - 8.0 
9 5 18 +24.5 15 49 8 29 19 14 40 -13.4 

lO 6 22 +26.0 16 51[ 9 40 20 15 30,-18.1 

l 

1h czasu 
Warszawa 

środk.-europ. Data 

wsch./ zach. a l 3 

h m\ o hm h m 
18 07 lO 36 11121 16 22 -21.8 
19 33 11 16 22 17 16 -24.4 
21 00 11 44 23 18101-25.9 
22 26, 12 05 24 19 05 -26.0 
23 49 12 22 25 19 58 . -24.9 
- 12 38 26 20 49 -22.6 
110 12 51 27 2138 , -19.4 
2 29 13 06 28 22 25 -15.5 
3 47 13 24 29 2310-10.9 
5 06,13 45 30 23 54 , - 5.9 

31 037- 0.7 

Warszawa 

wsch./ zach. 

h m\ h m 
6 22 14 13 
7 33 14 47 
8 35, 15 33 
9 23 16 31 

10 01 , 17 3.7 
lO 29 18 46 
10 50 19 57 
11 07 21 07 
112112217 
11 33 23 27 
1146 -

Fazy Księżyca 

Nów 
Pierwsza kw. 
Pelnia 
Ostatnia kw. 
Nów 
Pierwsza kw. 

Odległość 
Księżyca 
od Ziemi 

d h 

XI 23 5 
XII l 6 
XII 8 18 
XII 15 11 
XII 22 22 
XII 31 3 

Srednlca 
tarczy 

d h i 

Najm. XII 11 7 1 32:8 
Naj w. XII 27 8 29.5 
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Uczestnicy turnusu obserwacyjnego Kółka Astronomicznego przy Liceum 
Ogólnokształcącym im. Ks. Elżbiety w Szczecinku (patrz Kronika PTMA). 

Czwarta strona okladki: Sześć zdjęć powierzchni Księżyca wykonanych orzez 
jedną z kamer pojazdu Ranger-7 w dniu 31 lipca 1965 r. z odległości 770, 375. 136, 
54, 19 l 5 km Białe ramki określają obszar następnego zdjęcia. Największy kra
ter u dołu pierwszego zdjęcia (lewe górne) - to Łubieniecki w północno-wschod
niej części Mare Nublum. 






