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Astrograf w pawilonie nr l Stacji Astronomicznej Oddziału Krakowsltiego PTMA 
w Niepołomicach. Fot.: A. Slowlk 

Turllns szkoleniowy na Stacji Astronomicznej w Niepolornicach w dniach 8-21 
sierpnia 1966 r. (patrz str. 359). Wykład w obrębie fundamentów pawilonu Nr 2. 

Fot.: B. Warwas 

Pierwsza strona okŁadki: Jedno ze zdjęć Ziemi, dokonane przez radzieckiego sate
litę Molnta-1, o czym informuje notatka ze str. 357 
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Lucjan Newelski: Jak zbudować tele
skop amatorski (2). 

Michał Kamieński: Zadnej daty, dzień 
byl bez daty ... 

Stanisław R. Brzostkiewicz: Selenolo
gia historyczna. 

Aleksander Kuśnierz: O prawmej 
regulacji działalności państw w dziedzi
nie eksploracji Księżyca i planet Ukła
du Slonec=ego. 

Poradnik obserwatora: Księżyc przez 
lormetkę (3). 

Obserwacje: Obserwacja jasnego me
teoru- Obserwacja krat&u Janssen. 

Kronika: Analiza widma gwiazdy 
w Wielkim Obloku Magellana - Ob
serwacje Nowej Herkulesa 1963 przed 
rozbłyskiem - Cefeidy w M31 -
~2398 układem wielokrotnym - Czy 
gwiazdy neutronowe mogą być źródłem 
promieniowania rentgenowskiego? -
Swietlne halo wokół gwiazd superno
wych - Jeszcze o kraterze Otto Stru
ve - Definitywne oznaczenia komet 
z lat 1962-1964 - Skład chemiczny 
meteorytu Pribram - Przeszłość Słoń
ca - Czy Merkury był satelitą We
nus? - Ziemia na zdjęciu Molni-1. 

Olimpiada Astronomiczna. 
Kronika PTMA: Turnus astronomicz

ny w Niepołomicach. 
To i owo: Energia radiowa z odleglej 

galaktyki. 
Kalendarzyk historyczny: 26 grudnia 

1886 r. zmarl Teodor Oppolzer. 
Kalendarzyk astronomiczny. 

Pismem z dnia 15.9.1966 
roku (Nr P4-4320-34/66) Mi
nisterstwo Oświaty powia
damia nas, że URANIA 
z o s t a l a z a t w i e r d z o
n a d o b i b l i o t e k l i
c e ó w o g ó l n o k s z t a l
c q c y c h, z a k l a d ó w 
k s z t a l c e n i a n a u czy
c i e l i i t e c h n i k ó w. 

WALNY ZJAZD 
DELEGATOW 

W dniach 5 i 6 listopada 
odbyl się w Planetarium 
Sląskim WZD, na którym 
dokonano wyboru nowych ' 
Władz PTMA. Na Prezesa 
powolano przez aklamację 
prof. dra JOZEFA SAŁA
BUNA (powtórnie). Walny 
Zjazd zatwierdził nowy 
Statut Towarzystwa. 

Godność członka honoro
wego PTMA otrzymali: 

- Członek Rady Państwa 
plk J e r z y Z i ę t e k, 

- Prof. dr S t e f a n P i o
t r o w ski, Z-ca Sekre
tarza III Wydz. P AN, 

- Prof. dr Ja n M e r-
g e n t a l e r, członek za
łożyciel Towarzystwa. 

Wygłoszone w czasie 
Zjazdu referaty będą opu
blikowane w kolejnych 
numerach URANII, zaś 
sprawozdanie z przebiegu 
Zjazdu ukaże się w stycz
niowym numerze 1967 roku. 

KOMET A RUDNICKIEGO 
W dniu 15 października 1966 r. przebywający gościnnie w Mount 

Wilson and Palomar Observatories polski astronom doc. dr KON
RAD RUDNICKI dokonał odkrycia kornety 13,5 wielkości gwia~
dowej. Kometa otrzymała oznaczenie: kom e t a Rud n i ck i e g o 
(1966e). Odkrywcy składamy serdeczne gratulacje. 
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LUCjAN NEWELSKI - Warszawa 

JAK ZBUDOW AC TELESKOP AMATORSKI (2) 

O'PRAWA LUSTERKA MAŁEGO 

ObOik: :Lusterka gŁó'Wlll€gP, drugim istotlr:Lym eleii1€ntem optycz
nym w teleskopie jest lu:slterko małe. Ze względu na to, że 

zrmjduje się ano na drodrzJe <J)["Omieni biegn~ch do z:wierrciadła 
głównego, oprawa jego musi odpowiadać dodatkoWo pewnym 
specjalnym wa:rwnk!om. Mianowicie musi ono sobą zaslainiać jak 
najmniejszą część lustra głównego, a przy tym posd.adać wystar
czającą sztyw.ność. Nie :spełnienie ostatniego :warunku poiWOduje 
drganie małego lUJSter.lm, oo uniemożliwia używanie teleskopu. 
Z'lekceważen:ie wao:-unku pr"ZJeckJstatniego dbjawia się 'J)["zykrrymi 
efekitlami dyfmkcyjnymi, szczególnie :widocznymi przy niezbyt 
dobrych wa:ru:nkla.1ch atmosfoerrycznych w azarsie obserwacji. 

Poniżej będzie podany opis budowy oprawy, której ko[1struk
cja mp€'Winia wszechstrr<mną możliwość regul::kji i pracuje dobrze 
w s:yst€mie Newbolna, Crussegrraina czy Grego.ry'ego. AUJtorem tego 
sposobu jest inż. K. C z e t y r b o k. Podana werrs ja jest przeze 
mnie nieco Upii10Szczona z uw:agi na og.ro.n:Lczone możliwośd war
sztatowe miłoś:ników astronomii. Podane wymiary dotyczą tele
skopu o śrrednicy lustra D = 150 mm. Podany w bieżącym nu
merze opis budowy od.nrosi się do t y p u N e w t o n a. 

o rawka z lu.sferk/ 

Jarzmo 



Oprawa posiada czte
ry zasadlllicze części: 

l) wsporn:ilk:, 

2) sprężynUJjące jarz-
mo, 

3) oprawtka lucterka 
'UIIl1JOO()IWia na osi 
tkwiąctej w jarzmie, 

4) podkladlka. 

W pierwszej kolejno
ści zajmiemy się wyko
naniem jarzma (Rys. 1). 

W tym celu ucinamy 
kawałek ~bościennej 
rurki o długości ok. 
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60 mm i Ślrednicy we

wnętrznej ok. l 0- o l 
-12 mm. Uciętą rurkę ~ 
obtaczamy na t<Ykarni ~ 
tak, aby nadać jej "'") 
ksztalt jak n:a rys. 2. 

Na cieńszym końcu 

rurtki robilmy sześć rów
nej drugto.ści przeó ęć 
(Rys. 3). Między każdą 
parą przecięć powstanie 
wtedy mały języczek. 

339 

Języczki te zaginamy do wewnątrz rtrnki (Rys. 4). Między języcz
.kiarni robimy po jednym, trzy długie przecięcia aż do grubszego 
końca nmki (Rys. 5). Na grubszym końcu rurki w miejscach uka
zanych na rys. 6 - wiereilny otwocy o średnicy 2,4 mm i gwin
tujemy je gwintem M 3. W otwory te wkręcamy śrubki M 3. 

Jako następny wyk01!1JUjemy wspornik. Potrzeboo nam będzie 
do tego celu cienkościenna rurka o średnicy ok. 20-30 mm 
i d.lugaśtci nieco większej niż rpoloWia średnicy tuhusa. Może to 
być rurlrn ze złącza od wędki lU!b kawalek stJaireglo karnisza okien
nego. Dobrze gdy jest OIIla mosiężna (nie rdzewieje!). Rurkę tę 
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wspornik 

-
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sklepujemy na płasko tak, by wewnątrz 
pooostalia równa szczelina o szerokości 
s ok. 2 mm (Rys. 7). Końoe rurki rozci
namy i ~ormujemy jak: na rys. 8. Dłu
gość wspornika l dobie~ramy tak, aby po 
przyk1ręooniu do niego jarzma i pod
kłladki wysokość h róWlila była ·połowie 
ś.redlnicy tubusa. PodkłJadkę wykonuje
my z płytki bakelitowej, winidUJrOwej 
lub teklstol:irt:.owej. Dobirze do tego oeliu 
użyć wyaitnka z m~bnego kiawałlkla 
bakelitowego tubusa, gdyż mruny wre-. 
dy odiraZJU gotowy półokrągły kS'ztałt 
podkładki, dobr2e przylegający do tu
busa. W jarzmie, wspo!l'll!iku i podkład
ce wiereimy otwory do wkręcetn;ia śru
bek łąC2ąlcych te części ze sobą. Otwory 
w jarzmie i podikliadce (średndoa 2,4 mm) 
gwintujemy gwintem M 3 po czym skrę
camy te części ze sobą (Rys. 1). Należy 
jeszcze usztywnić zlącwnie wspornikJa 
z podkliadką, gdyż to miejsoe jest SZCZ€'

gólnie podia1me na zginanie. Od dol
nej strony przewieJrCamy podkładkę 
w dwóch miejscach tak, aby wyloty 
otworów trafiały do wnętrza wspornika. 
Śred!nioe otworów muszą być nieco 
większe od szeJrdk:ości szczeliny s we
wnątrz wspornika (ok. 0,5 mm). W otwo
ry te wbijamy cilasno gwoździe z ucię
tymi łebkami. Spełniają one rolę 
usztywniających "szpiJ.eik" (Rys. 9). 

Trzecim ważnym elementem kon
strukcyjnym jest oprawka. lusterka. 

Składa się ona z: 

l) (jbuJdowy, 
2) podpory, 
3) osi 
i - w zależności od Wlalriani1Ju -
4) płytki. 
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Najpierw wykO!ll.ujemy obudowę lusterka. W tym celu po
trzebna będzie cienkości€'l11Ila rurka metalowa o średnicy we
wnętrznej większej (o około l mm) od długości małej osi elip
tycznego (w obrysie) luste~rka. Rurkę tę z jednego końca ucina
my ddklJadnie pod kątem 45 stopni. Na eliptyCZII1ym obwodzie 
robimy sześć dokladnie równej długości przecięć. Długość ich 
ma wynosić ok. 4 mm. Powstale języczki zaginamy do środka 
tak, aby opiemjące s.ię o nie luster'ko miało nachylenie 45 stopni 
do osi syme1rii obudowy (Rys. 10). Następnie wykonujemy dru
gą rurkę, którą użyjemy do wykO!liail'lia rpodpory lusterka. Musi 
ona mieć średinicę zewnę1lr'mlą taką, aby dosyć szczelnie 
wsuwała się do obudo-
wy lusterka. Najprak
tyczniejszym materia
łem do tego celu jest wi
nidll!r. Może być też alu
milnitum.. RUJI1k.ę z jedne
go końca ucinamy pod 
kątem 45 stopni. Na 
eliptycznym obwodzie 
wypiłowujemy trzy sek
tory tak, aby pmostaly 
trzy małe wystające wy-
pustki. Na nich opierać 
się będ'Ziie lusterko od 
spodu. Pod wypustkami 
mbimy trzy przecięcia 

I'IUJI'ki w płaszczyźnie 

elipsy. Wskutek tego 
podpaocie lusterka bę

dzie sprężylnujące (Rys. 
11). 

T? !f. s 12 

' os 

poTożMie lusterka 

w obudow/e 

!.#s.10 
zagi~te języczki jako punkty 
_ podparcia lusterka od qorq 

Jako osi użyjemy okrąglego meta
lowego pręta o średin.icy ok. 5-6 mm 
i długości ok. 80 mm. Na oś naciska
my ciasno okrąglą grubą płytką z wi
niduru lub lekkiego metalu (Rys. 12). 
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.sz iflri. lu.6 Śru61.-t" Tc cz ce 

!>&ka 

· \ obudowa lusterka 
()S~ 

Tego typu oprawkę może~ 
my także ZPOibić nieco inaczej 
i prościej. Mirunowicie w obu
dowie lU!Sterlkia \Spiłowujemy 
sektary, wypustki zaginamy 
do wewnątrz i robimy prze
cięcia sprężynująoe (Rys·. 15). 
Podporę można wtedy ZJrObić 
z pełnego Wlaleczka winiduro
wego lub drewnianego. Drew
no musi być szlachetne np. 
dąb, · buk, jesion itp. Przed 
UJCięciem podpory pod kątem 
45 o wiercimy przez jej ŚJ:'odek 
otwór na oś. Ucinlamy wałe~ 
c~ek pod kątem i wciskamy 
oś. Jako punkty )podpaTic1a lu
sterka od spodu wkręoamy 
trzy śrubki (Rys. 16). Montu
jemy tak jak oprawkę po
przednią. 

Średnim płytki musi być taka, 
aby można było n:a ll1.ią ciasno 
nasU!I1ąć podporę lUSiteirka. Po 
jej nasunięciu złączelilie umac
niamy trzema "szpilkami" na 
obwodzie lub trzema ś:rubka
mi (Rys. 13). Do obudowy 
wkłiaidamy lusterko i wsuwa
my podporę tak głęboko, aby 
jej wypustki sprężyście doci
skały lusterko do zagiętych ję
zyczków obudowy. Następnie 

na tylnym końcu obudoWy 
wiercimy otwO!r na śrubę mo
cują;cą (średnica. otworu 2,4 
mm). Otwór gwill1.1Jujemy gwin
tem M 3 i wkii'"ęiCW11y śrubkę 
mocującą (Rys. 14). 

o6ud()_wa lu-!terka 

l 
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Otwór między wystającymi do wewtnąilrz jarzma języczkami 
,t:woTzącym!i wchwyt Slp!I'ężynutiący rozptŁawrujemy talk, aby oś 
oprawki z dlość dużym opooem wsuwaŁa się między jęz,yc:z:ki. 
W prreciwnym razie wskutek przypadkowego obluźnienia się 
ŚlrUbek regwacyjnych Qpmwka z lusterkiem mogba 'by spaść na 
lustro główne. Oś z opmwką i lUJSterkiem wsuwamy dJo jarZI!Illa 
tlaJk jak na rys. l. (111!a str. 338). Pokiręaając trzema Ś'rubklami regu
lacyjnymi mOIŻJemy ustawić luste.rkJo pod odpowiiednil.m kątem do 
osi optycznej teleskopu, a doklręoa.jąc je zamOIOOWać w tym poło
żeniu. 

Odkręcając port;em nieco jediną śrubkę moQ)emy oprawkę z 1Ju
sterkiem obracać wokół OSii jak rrównież przesuWlaĆ wzdłuż niej. 
Mo:żlemy też wtedy całą opmwkę z lusterkiem wyjąć z telesłmpu 
nie gubiąc poprzednio usila.kmego kierunku jej osi. Możliwości 
te spra.wilają, re oprawa jesrt: ~o wygiOdna w użyiCiu i rpasiada 
duże zalety optyczne i mechaniCZII1Je. 

CZlęści rozewiDJe oprawy maJujemy minią. Po wyschnięciu oa
łość malujemy cza~rną fa:vbą matową. Uz:y~skujemy ją w 1Jen spo
sób, że do czarnej fatrby olejnej dodajemy sadzy malarskiej 
w takiej ilości, aby po wyschn.Jięciu fmba była matowa. Pro
porcje znajdujemy doświadczał'nie. Po wyschnięciu i poWitórnym 
zlożeniu oprawki moż,emy calość wmontować do tubusa. 

Barrdziej proste i latw.i,ejsze w wykonaniu oprawy lusterka 
Newtona jak i również oprawy okrrągłego lustenkla Oassegooina, 
będą opisane w następnej kolejności. 

MICHAL KAMlENSKI - Wars zawa 

ZADNEJ DATY, DZIEŃ BYŁ BEZ DATY ... 

W swym cleklawym artykule o pt. "Kalendarz światowy" 
(Urania, :n:r 4; 1966 tr.) przedstawił L. Z aj d l er te załety, 

jakie go wyróżniają od obecnie używanego na całym świecie ka
lendarrza gregodańskiego. Wskazuje jednak, że mimo tych zalet 
"Kalenda!rz śwriatowy" ma cierń w postaci jednego lub nawet 
dwóch "dni bez daty", "dni lbial:yiCh", dni bez nazwy dnia tygod
nia. Sprawa ta już od parudziesięciu :Lat byla rozważana w Li
dze Narodów, a od niej przeszŁa do ONZ i jest batrdzo popier<m~a 
przez nią. Najwięcej obchodzi ona USA, gdyż tam uposażenie 
jest wypŁaoone pracownikom nie oo miesiąc - jalk: u nas - Lecz 
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oo tydzień, oo w <:Jbeanie używanym kalendarziU sprawia pewne 
truJdiności księgowym. 

W chwili ohoonej ONZ ma jednak większe kŁopoi;y z wojną 
w Wie1:Jrułmrie, z wyzwoleniem narodów - szcZJególnie w Afryce 
itd. Miejmy więc nadzieję, że ta ·l1ef.orma k:al€'11Jdarr.ZJowa jeszcze 
nie pr~o będiZJie wprow3.100cma w życie. 

J ,est rnecz:ą ciJeklawą, że w.Lelcy mistrzowie piórra w swych po
wieściach TlJie~az z zadziwiającą przenikliwością i intuicją kreślą 
n:am niektóre obrazy przys7Jlości. Znane są ogólmie fantas'tylczne 
powieści Jule Veme'a, WeJ.ilisla i innych, które polZiOIS!tały d!aleko 
w , tyle przed wspaniałymi osiągnłęciami współc.ZJesrnej nauki 
i techni.kii.. Jon a t a n S w i f t w swej opowieści o Guliwerze 
wspomina, że w czasie jego podróży po Systemie Planetarnym 
i odwied:ZJen:iu plainety MaJr& dowiedzi:al się, że ta plaxreta posiada 
dwóch satelitów, które obiegają naokoŁo niej - bHższy w ciągu 
okoŁo 8 godzin, a dalszy - około 30 godzin. PowieiŚĆ ta ukia:zała 
się dtrukiem w samym lmńcu XVII stulecia. 

I jest r::zJeczą za:dziwiającą, że gdy - po pmwie dwUJstu la-
1laich - A s a p h H a 11 odkrrył u Marsa dwóch satelitów -
bliżs:zJego planety, którego później TJJazwano Phobos, ohiegąją
cego Marsa prawie w ciągu 8 godzin, i dalszego Deimosa, który 
okrąża planetę w ciągu błislro 30 g~m - prorrocz:a wizja Jona
tama Swifta ~tała wspaniale potwierrl:wna. 
Słynny rosyjski pisa:rrz M i k o ł a j G o g o l w swej nowelce 

Zapiski sumaszedszego (No1Jatki Wlalriata), pi:sanej przeS/Zllo 120 
lat temru, opowiada o pewnym: obywatelu którry prowadził dzien
niik, notujący daty i różne :zJdarrZJenia, jaikie w ten dzień prrzy
trafily się. Na początku w1Szystko było norrmalnie, lecz potem za
czyna on ulegać obłędowi, a notatki jego stają się ooraz haniziej 
chaotyczne. Pod koniec :zJa:pisuje pewne zdmrenie pod dla;tą 38 
Martobria (połączenie Marta- marca i Oktiabria- październi
ka). Wrres:zaie obłęd posUJnął się bwdzo dJaJ1elm- i mpisując pew
ne :zrla:rzenie nie podaje diarty, tpiSIZą.C: "Niekotorego czisla- dień 
był bez czisla" (żadnej dlaty - dzień był bez daty). 

A więc - Gogol jak gdyby przewid:iiał, że n.a~S~tanie czas, kiedy 
w roku będzie dzień bez daty ... 

Latwo ZJroZJUmieć, że wprowadzeruie t a k i e g o kalendarza 
w obeenych CZiasach, gdy cala kllll1a ziemsim żyje w s. p ó l n y m 
ż y c i e m i dzięki prasie, ;r;~diu i telewizji ZJdarzenia., zachodzące 
w najodleglejszych zakątkach naszego g1olbu, są podiaWiane na
tychmiast do wiadomości - że takie "dni 1biaJ:e" Wlprowadzą 
w:ielikie zamies:?Janrie w żydu spolecz:nym i gospodaJrCzym. 
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STANISŁAW R. BRZOSTKIEWICZ- Dąbrowa Górnicza 

SELENOLOGIA HISTORYCZNA 

T wóroami selenologii historycZ~JJJej są M. L o ewy i P. P u i
s e u x, rus:urorrmmowie :firlancuscy. W rr. 1896 wpl'IQIWadziJ.i 

oni podstawowe etapy w historii rozwoju powierzchni Księżyca, 
:rooróżmiając 5 następujących okresów: I - e1Jap przied powsta
niem i uformowaniem się stałej skorupy Księżyca, zwany erą 
przedselenologiczną, II- etap obejmujący cz;as formowania się 
pi€'.I"WIOtnej skorupy Księżyca, III- ertJap przed powstaniem mórz 
księżycowych, zwany erą Antemare, IV - etap powSiUawania 
mórz księżycowych, zwany erą Mare, i wreszcie V - etap naj
nowszej ewolucji powierzchni Księżyca, zwany erą Postmare. 

Ten ·podstawowy schemat został jesZlCZJe bardziej s~czegółowo 
rozpracowany przez pómiejszych badJaczy i według obecnego 
stanu selenolJOgii historyczmej rozwój powi€!f'Zjchni Księżyca przl€'

biegal następująco: 

Era l 
Ozn~cze- 1 

me 
Okres l Ozn~cze-

n1e 

Postmare (najmłodsza) PM Współczesny (VIII) M 
Kopernikowski (VII) c 
Eratostenowski (VI) E 

Mar e M Oceaniczny (V) o 

Antemar e AM Ptolemeuszowski (IV) p 

(Archimedesowski) 
Ałtajski (III) A 
Hipp11:rchowski (II) H 
(Apeniński) 

Najstarszy (I) Ant 

Przedselenologiezna - - -
(najstarsza) 

W ostatnich latach selenologia himorycma 2mobiła duże po
stępy. Pamimo to probrem wyZ!IllaczeniJa bezW2:1ględinego wieku 
forma~ji księżycowych oraz czasu trrwani:a poszczególnych okre
sów w dZJi·ejach rozwoju powierZJCłmi Księżyca rpCYWS~je nJadal 
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nievozw:iązany. Według atnJali:zy rprz1€1pmwadZl0!11€'j pvzi€Z ZIOOJnego 
sele'Illologa II"aadzieckiego A. W. C h abak o w a, któ:ry w rtoowa
żaniach :swych opierał się na hipotezie WTU1k.ainicznej, czas trwa
nia okresów emilostenesowskiego i kopemikowsk:iego można sza
cować na 2,5-5 miłianów :Lat. Zdiarni.em tego badacza wiek mó~z 
księżycowych wynosi okofo 10 milianów lat, a całkowilta ellu
gość selanomorfo1ogiC'ZID.ie rejes1JrowainJej h:is1xrii powierzchni 
Księżyca około 200 miliomów lat. (Ch~bakow jesrt autorem mor
fologicznej mapy Księżyca, wyld~j jalk!o dodlatek do pracy 
:zJbiorowej pt. Łuna, Mookwa 1960). 

Na1Jomilast badJacze runeryk;ańscy (S h o e m ak e rr, H a ck a
m e n i E g g l e t o n), wnioski swe opierając z !koJei na 
hipotezie meteory:towej i statY-stycznej ob.serWiacji gęstości kira
terrów, WJiek mórz księżycowych S:zJacują n:a 4,5 milriaii1da lat. Nie 
Uilega wątpliwości, że n:a Księży,cu występują fovmacje kratero
we pochodzenia wuJ.kaniC2lilego i meteorytowego. Dlatego też 
obie oceny bezwzględnego wieku mó~z księżycowych należy 
traktować jako tearetytczm.e w81I'tlości Sllrnajne, między którymi 
Im-yje się :zJapewtne wartość rrzeczyrwista. 

l'IlJilego jesZIC'ze poglądu jest selenolog radziecki G. N. Kat
t er f e l d, który WJiek Oooanru Burz szacuje na 100 mHilonów 
lat. Jeżeli pogląd ten jest słuszny, to księżycowe okresy eratoste
nesowski, kopernikowski oraz wspókzesny odpowiadają ziem
sikiemu tr:zJeCriOII"Zędowi i czwartlarzędowi. Zoo;ny zaś badacz an
gielski G. F i e l d er sądzi, iż wiek Morza DesZIC'ZU wynooi tylko 
1/19 wieku księżycowych "lądów", czyli 200 milionów lat. Ocena 
ta zgadzialia:by się zatem z poglądem selenologa amerykańskiego 
H. G. U r e y 'a, lktóry wielk: "lądów" księżycowych SZialcuje na 
3-4,5 · 109 lat (w prcybłtżeniu ,odpowiada to wiekowi naszej 
pJainety). 

Z powyższycilro'ZlWażań wynika, że ustalenrie bezwzględ:nego 
wieku f10rmacji klsiiężyoowych ·oraz czasu trwania pm:zJCzególlnych 
okresów seleno1ogicznych n:ie jest łatwym zad:an:iem. Pr<.awdo
podxjbnie dane te 2"JO'S·taną WyzD.1JaC2lOile dopiero wówczas, kri.edy 
mOŻlnia będzie ':?Jbadać prObki materii pobrlanej z rróżm:)71ch regio
nów KS!iężyca. Wtedy 1bawiem będziemy mogli stosoWiaiĆ metody 
geochronologiczne, jak np. ustalenie wieku skał księżycowych 
na podstawie rozpadu pierwiastków promieniotwórczych. Osta-
1m.ie osiąg1nięcia rusiiDonaut%i mdlziecldej i amerykańskiej wska
rują na to, że nastąpi to już w 111Jajbli2lszych latach. 

(Opracowano na podstawie artykułu G. N. Katterfelda pt. "Rozvoj 
a ukoly planetologie", :Rise hvezd, 8/1966) 
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Osi.ąginńięda a:s'tr10il1iautyki od połowy 1964 1!'. ś:wiadcrzą wyraim.:ie 
o wzrastającym postępie technicznych możliwości badania, 

a następnie także opanowania Księżyca i planet Ukłladu Słonecz
nego. Wys1la!rcziy wymienić już zrealirowa:ne lub będąoe w toku 
reali'zacji pll'ogramy badań przy pomocy apa:ratów ksrl.ężyoowych 
"Ranger", "LUlna", Surveyor", oraz międzyplanetamy;ch: ,.Ma
rin&" i "Wenus", aby wywnii.osJ.mrwać, że '!'lad'zciedki progra:m 
lądowania Zlałogi na Księżycu ocaz ameryklański program "Apol
lo" są już wtz:ględlnie bliskie wykonania. Te osiągnięcia i zamie
r~nia powodują ~orntecm.ość prz.yspi,eszeni;a prnc mad zawar
ciem mi:ędzynal!'od:owego uk:'ładu regulującego działlalmość :państw 
w 'przestrzeni :kosmicznej, a w szczególności nJa Księżycu i pla
netJach Uk:ładJU Sł'iotneiCZ!llego. 

Sprawy prawnej regulacji wsze:Lk,ich mgadtnień międzynaro
dowych 111Jależą do ONZ, dlatego też Minister Spraw Zagranicz
nych ZSRR A. Gmmy'ko skiwowiał: do SekJreta!rzia Generalnego 
ONZ U Th.anita list zawiera:jący propoeycje zasa:d prawnych ba
dlania omz opanowywania Księżyca i planet Układu Sł01necznego. 
List ten był ptt'zedmiortem kionferen<ji pra:sowe'j u stalego przed
sr!Jawicilelia ZSRR pr:zy ONZ N. Ftedorenki, w dniu 31 maja 
1966 r. 

Pmpoink)wnne przez rząd ZSRR zasady badania_ i oparnmvy
wania Księżyca i pllanest są !llastępujące: 

1. Księżyc i irrme ciała niebiesicie mogą być badane i wykarzy
stywlane przez wszystkie państwa bez jaikiejkolwiek dy'Sikrymi
nacji; 

2. Księżyc i inm.e ciała rnebies.kie mogą być wykorzystywane 
przez państwa wyłącznie w ae1ach pokojowych. Na Księżycu 
i innych ciałlaah ni€bieskich nie wolno tworzyć 2Jadinych baz woj
skowych atni insrtalować ur.z.ą,drzień mililtJamych - w s'zczególności 
nie WIOino unni€sz1czać 1brollli nulclearnej lub jaikiej~olwiek b:r0111i 
maoow~j zag·lady; 

3. Bada!niie OIOOZ wyik~aJni€ Księżyca i i!nrnych ciał nde
bieskich; ciała. niebieskie me mogą być przedmiotem zawład:n.ię
cila lub jaikichkolwiek roszczeń terytoriaillnych; 
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4. Prrzy badaniu Księżyca i innych ciał niebieskich państwa 
ki€1I'Ują się zasadami współpracy i wzajemnej <p()ffiocy uwzględ
niając przy tym :in:teresy irmy~ch jpaństw ocaz diz:iJalłając w oolu 
utrzyrn:alllia międ:zyniarrodowego pokoju i he~Zpiecz~eństwa.. 

Rzecznik Departamentu SiJanJu USA McClookey wyraził 
w imi€'11Jiu r:zą]dtu pogląd, że dyslkusję lllia ten temat rruale'ŻY podjąć 
jaJk IIlJajszybciej, w kaiJdym rrazie przed XXI sesją Zgromadzenia 
OgólJnego NZ. Podob.rrie rząd brytyjski przychyla. srię do neutrali
:zJacji Księżyca i :innych ciał niebieskieh. 
Można wyrazić nadzieję, że zagadnienia przestrzeni lrosmicz

nej i ciał mebieSikioh przyczynią się do wzajemnego zbliżenia 
Tllarodów Ziemi i IStaibitLizacji współżycia ludzi na truasze1j plarnecie. 

PORADNIK OBSERWATORA 

ANDRZEJ MARKS - Warszawa 

KSIĘZYC PRZEZ LORNETKĘ (3) 

WYGLĄD KSIĘZYCA W 5,3 DOBY PO NOWIU 1) 

W 5,3 dób po nowiu Księżyca uldiowidoC'ZJn:i.Jalją sń.ę ma termilrlla-
toroo n:as:tępująpe WJ'll'óżn!i.adąoe Stię 'Obi.Jeiklty. W bez1poś:ood

nim sąsiedztwie kirate:ru A t l a s uwirliacmrl.a się k!rateT H e r
e u l e s mający Ślrledln.icę 72 km i waJ: o wysokości 3300 m. Po
suwając się dalej wzdłuż terminartlora widJać G ó r y T a u r u s 
(Taurus Montes). Najwyższy wierzchołek w tych góroch ma wy
solk!o.ść 3000 m. W południowej części gór widocz:ny jest kratelf 
R 6 m e rr mający średnicę 56 km i wal o WYSJok.ości 1480 m. 
Dalej ·widocznia jest ciemna wyrwa w termil1Jaltoir2le stanowiąca 
wschod!nią część M o ,r z a S p ok oj u (Mare Tranquilitatis). 
We w.schodrn:iej części tego mocm, na 21achbd od M o T z a P T z e
s i l e ń ozm:ajduje się jaśniejSZle od tych móTz B ł o t o S n ó w 
(Palu$ Sornnii). W 5,3 doby po nowiu na powierzchni M orz a 
Zyznoś c i (Mare Foecunditatis) moŻJna zaobserwować przez 
dobre 10I"J11€'1Jki dwa krate!I'ki: M e s s i er o ś:redin.icy 14 km i na 
zachód od niego P i ck e tri n g podobruej wieilkości, a. na zachód 
od krateru Piokering dwie jMD.Je smugi. Na poł'UdnioWio zachod~ 
ni1rn obrzelżu Morza Zyz:no.ślci wtidoczm.y jesrt matelf G u t e n
b e r g nie mający wału od strony morza. K:mte!I' ten ma śl!'le'dnicę 
72 km. Na poł1udlnie ód teg10 krateru znajduje 'Się niewielkie 

1 fotografię reprodukujemy na 3 stronie okładki. 
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pasmo G ó r P i re n ej ów (Pyrenees Montes) z najwyższym 
w±er-zx::holkiem o wysokość 3600 m. Międlzly kiraterem Gute:n
betrg i kraterem C o l o m b o ZDJajdują się kolejno kiratery: Gu
t€111iberg D, M a g e l h a e n s (Magellaii1) o średnicy 40 km 
i M:agelliaens A, nie za2'li.1JaJC'ZOII na s:zkicu, wyraźm.ie jednak. wi
doczne na fortJagrafii, a na mchód od .knaJ1;,eiru Colombo na linii 
terminartara krateii' B o h n e n b er g e T mający średlnicę 35 km. 
Na zachód od kTate.ru GutenibeTg, a ma pólinocnym obrzeżu 
Morza N e.k!ta TU (Mare Nectaris) widocziDe są dwa przy
legle do sieibie kTatery; I s i d o T u s mający średnioę 48 km i na 
półnooo-woohód od niego C a IP e 11 a, Tówtnież mający średnicę 
48 km. Pod tymi kraterami widocznJa jest ciemna wyi!'Wa w ter
minartorze 'll/two['Zona przez Morze N ek1Jaru mające Ś'I'edinicę 
288 km. W wyrwie znajdującej się w poludinioW€j części oka
lających moii'Ze gór znajduje się .k!rater M a d l er mający śred
nicę 32 km i Wlał o wySIOkości 1800 m na ·zachodzii.e i 900 m na 
wschodzie. W zachodniej części dbrnem morz:a z:najdruj e się k!I'a
ter B e a u m o n t . o średnicy 48 .k!m (źle widoczmy na fotogra
fii), a w porudniowej ~ęści obrzeża morza w:ielli krater F ran
c a s t o r i u s otwacty od strony morza. Ma om Śirednicę 96 km. 
(K!I'ater ten :?Jle jest widoczmy na fotog~rafii). Na pałludnie od 
Morza Nek:taru na bardzo górrzystym teren.ie WYTóżniają się 
krro.tery: W e i 111 e k i N e a n d er mający średnicę 58 km i wał 
o wysokości 2400 m, a także centralną górkę o wysokości 750 m. 
Na zachód od tych dwóch kraterów na linii te!I'mirnatora (mniej 
więcej ma wierzchołku równobocznego trójką1Ja. mającego pod
stawę opairtą o te dwa kratery) wyróżnia się krateT P i c c o l o
m i n i. Ma on średnicę 90 km i wał z wierZJChołkami o wysoko
ści 4500 m. Ku południowi od niego niooo dalej od te:rminatora 
WYJTÓŻniają się kratery: M e• t i u s mla!jący ·średnicę 80 km i wał 
o wysOikości 3900 m i znajdujący sdię oo poludnie od niego krateT 
F a b T i c i u s mający średnicę 88 km i wał o wysokości 2910 m 
w części poludrniowo ... wschodniej. Wewnątrz kna:teru znajduje się 
gÓ!rkia centralna, a sam .k!rtater wdziera się do więksrzego 'kra:teru 
Ja m s s e n mającego średnicę 160 km i ha:rd2o urvozmakoną 
rz,eźbę. Na szkicu zamoczony jest zna:jdujący się na zachodniej 
części wałlu tego krateru kJrate'I' L o ck y er mający średnicę 
48 km, a w pólinocnej części dna krateru między kTaterem Fa
bricim i wałem ikrraJtern Ja:nsS€1n klmter Joo.ssen A. Na wschód 
od krlateru Metius zn:ajduje się me za:zmaczony na szkicu, arre 
wyraźnri,e widoczny na fotografii hater B re n n e r. Posruwa
jąc się od· krateru J a!liSSen ilru poludniowemu (dolnemu) końcowi 
sierpa Księżyoa dosilrreżemy wy;różniający się na litnii termina-
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tora krater V ł a c q m:a:jący Ślrleldnicę 90 km i wal o wysokości 
3000 m na zachodzie. N a półinoc od 11'1iego zm:ajduje się 2'Ja:ZJillaCWI1Y 
na ISizkicu krater Vlacq C, a nn południo-wschód krartery R o
senberge.r o średnicy 80 kim i Hageoioo. D. Dalej wyróżnia 
się >kirater H a g e c i u s mający średinicę 77 km. Między km
terem B i e l a i Vlacq A znajduje się krater Biela A. Ku po
łudciorwtej części sierpa Księżyca wyróżnia się jesZIC'ZJe k.i1kJa. kra
teTów, które nie będą jednak opisane dlatego, że okolice te ZJe 

~ględru na zmiany fa·z (l'UID.ację) Księżyca i librację (ważenie 
się) Księżyca baTdrw zmieniają swój wygląd i są trudiniejsze do 
zidentyfikiowarnia. Oprócz tego wyr6miają się 01ne nadmiernie 
dużym bogactwem s~czegółów. 

OBSERWACJE 

ALICJA POL - Warszawa 

OBSERWACJA JASNEGO METEORU 
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"l X Jdniu 2.VIII.1966 
VVo 2lh13m±o,m5 
zauważyłam przelot 
meteoru. o jasności 
prawie 'Stalej, dwu
krotnie większej od 
jasności Artktu:ra. Za 
meteorem wido1c:m1Y 
był wamkocz kolo
rru jaiSlDioporn:arrań·C'ZIO
wego, w!plaidaj ącego 
w ciemniejszą cZJer
wileń w k>ierunku 
z:.akońCZJe!rria. Długość 
w:arlwaza 'vóWJna po

łowie odłegh>ści od Arkitum do u Psów Gończ)llch. 
Meteor przeleciał w ciągu 2-3 sekund po torze widJOcznYiffi 

:na tlle gwi:a:zd według ~alącoone,go rysunku. Zjla.IWislk. shlchow)IICh 
rnlie zauwaeyłlam. Miejsoe oooeii"Waeji: Ciechocinek. 

Pożądialne wszclkiego md!zaju obserwacje tegoż meteoru dla 
01praoowania przebiegu ~jawi&kia. 
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Obserwacja krateru Ja.nssen 

Wieczorem 23 wietnia 1966 r. obserwowałem Księżyc za pomocą te
leSkopu Cassegraina - Maksutowa o średnicy 70 mm. W czasie tej ob
serwacji wykonałem rysunek 'klrateru Janssen, polożonego w poludnio
wo-wschodnim kwadrancie (wspólrzędne selenograficzne: 41 °43' długości 
wschodniej i 45°45' szerokości poltudniowej). 

Krater Janssen ma 190 km średnicy, a zajmuje obszar około 28 000 km2• 

Jest to zatem piąty co do 
wielkości krater na widocznej 
z Ziemi półkuli Księżyca 
(Bailly ma 294 kilometrów, 
Otto Struve 280 km, Clavius 
230 ikm i Schidkard 216 'km). 
Ma on jednak niewyrażny oraz 
bardzo niski wal górski, dla
tego dobrze widoczny jest tyl
ko wówczas, kiedy w pobliżu 
znajduje się terminator (w cza
sie wylkonywania rysuniku 
wiek Księżyca wynosil 5 dni). 
We wnętrzu krateru, a ściślej 
w pólnocno-wschodniej części 
jego dna, leży krater Fabri
cius o średnicy 79 km. Na 
pólnoc od niego, ale już na 
zewnątrz krateru Janssen, po
łożony jest ikrater Metius o 
średnicy 86 km. Natomiast na 
poludniowo-zachodnim wale 
Janssena znajduje się krater 
Lockyer o średnicy 36 km. 

Opisany powyżej krater nosi nazwisko wybitnego astrofizyka fran
cuskiego J . Ja n s s e n a (1824-1907). Jednak na mapach wydanych 
przed r . 1932 krater mial nazwisko znanego astronoma niemieckiego 
F. W. A !t" g e l a n d er a (1799---1875). Ostatnio krater Fabricius wstał 
przemianowany na Janssen A (Urania, 1966, nr 5, str. 149). Widzimy 
więc, że w nazewnictwie utworów położonych w tej okolicy Księżyca 
zachodzą dość częste zmiany. 

St. R. BRZOSTKIEWICZ 

KRONIKA 

Analiza widma gwiazdy w Wielkim Obłoku Magellana 

W obserwatorium na Mt Stromlo (Australia) udało się przeprowadzić 
analizę widma gwiazdy w innej galaktyce. Dokonał tego polski astrofizyk 
dr A n t o n i P r z y b y l s k i, który za pomocą reflektora o średnicy 
185 cm otrzymał w czasie pięciegodzinnej ekspozycji zdjęcie widma ba
danej gwiazdy o dużej dyspersji (10 A/mm). Gwiazda ta ma jasność 9m,4, 
a należy do Wielkiego Obłoku Magellana (w katalogu Henry Draper 
Catalogue oznaczona jest numerem 33579). 

Badana gwiazda jest nadolbrzymem bardw podobnym do Deneba 
(a Cygni), którego widmo posłużyło do porównania zawartości pewnych 
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pierwiastków w obu gwiazdach. Analiza wykazała, że nadolbrzym 
w Wielkim Obłoku Magellana zawiera 1,5-2 razy mp.iej żelaza, chromu 
i tytanu niż Deneb. Różnica ta mieści się jeszcze w granicach błędu ob
serwacji, w przeciwnym bowiem razie możnaby sądzić iż rozwój gwiazd 
w Wielkim Obldku Magellana przebiegał wolniej aniżeli rozwój gwiazd 
w naszej Galaktyce (Droga Mleczna jest galaktyką spiralną typu Sc, 
natomiast Wielki Obldk Magellana należy do galaktyk nieregularnych). 

St. R. BRZOSTKIEWICZ 

Obserwacje Nowej Herkulesa 1963 przed rozbłyskiem 

Nowa Herkulesa 1963 1) została rozpoznana na kilku kliszach, otrzy
manych jeszcze przed jej wybuchem. K. L o c h e l pomierzył klisze 
patrolowe Obserwatorilum w Sonnenbergu (NRD) i otrzymał wartość 14m 
na jasność Nowej przed wybuchem. Stwierdził taijde, że gwiazda stop
niowo zaczęła jaśnieć na około rok przed rozbłyskiem. Nową Herkulesa 
1963 rozpoznano także na dwóch spektrogramach. Pierwszy z nich otrzy
mano 16 czerwca 1961 r. w Warner and Swasey Obserwatory (Cleveland, 
USA) za pomocą spektrografu z pryzmatem obiektywowym. Na spektro
gramie tym Nowa !była typu widmowego O lub B. Drugi spektrogram, 
otrzymany 3 września 1962 r. w Sonnenlbergu, również za pomocą spek
trografu z pryzmatem obiektywowym, został zbadany przez Dr G o t z a, 
który stwierdził, że Nowa jest ~bardziej niebieska niż sąsiednia gwiazda 
klasy AO. W tym czasie jasność przyszłej Nowej była większa niż 12,3m. 

Obserwacyjne dane dotyczące gwiazd nowych przed wybuchem są 
bardzo cenne i należą do rzadkości 2). Informacje uzyskane z takich 
danych przyczyniają się do poznania mechanizmu rOZJbłysku gwiazdy 
Nowej. 

Wg Sky and Telescope, Vol. XXXI, Nr 4 PIOTR FLIN 

Cefeidy w M 31 

Z końcem lat pięćdziesiątych W a l t e r B a a d e rozpoczął badanie 
gwiazd zmiennych w Wielkiej Galaktyce Andromedy (M 31), używając 
do tego celu zdjęć otrzymanych za pomocą 200-ealowego teleskopu Mount 
Falomar Observatory. Po śmierci Baadego w r. 1960 praca ta była kon
tynuowana przez H e nr i e t tę S w o p e i S i er g i e j a G a p o s c h
ki n a. Wykryte gwiazdy zmienne, jaśniejsze od 23m, w liczbie 684 
zostały podzielone na 4 pola różnie odlegle od centrum M 31. Z 'tych 
gwiazd 4'01 okazało się cefeidami, dla 'których zmierzono okresy i na 
'których astronomowie ci skupili swoją uwagę w ostatniej części swojej 
pracy. Henrietta Swope ro7lpatruje szczegółowo wszystkie dane dotyczące 
cefeid i ich statystycznych własności. Stwierdziła przede wszystkim, że 
cefeidy w M 31 są podobne do cefeid w naszej Gala'ktyce, zaś znacznie 
się różnią od cefeid w Małym Obłoku Magellana. Ciekawie przedstawia się 
zależność ich liczby od długości okresu. W M 31 - podobnie jak w ukła
dzie Drogi Mlecznej - znajduje się około 280 cefeid o okresie dłuższym 
niż 5,66 dnia. W obu galaktykach brak cefeid o okresie zbliżonym do 
9 dni. Informacje o cefeidach mających okres krótszy niż 5 dni są nie
kompletne, jednak mimo tego pozwalają wysnuć pewne wnioski. W Ma
łym OblokiU Magellana jest bardzo dużo cefeid o krótkich okresach, zaś 

1) Urania, marzec 1963, str. 77 oraz maj 1965, str. 152. 
1) Uranta, kwiecień 1963, str. 107 oraz styczeń 1964, str. 18. 
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najwięcej z nich ma okres rzędu 2,5 dnia, których to cefeid w M 31 
jest bardzo mało. 

Te różnice i podobieństwa mają daleko idące znaczenie. W skali od
ległości kosmicznych zasadniczym ogniwem jest odległość dwóch sąsied
nich galaktyk, a odległości te wyznacza się głównie właśnie z obserwa
cji cefeid. Dlatego też różnice w występowaniu gwiazd zmiennych w po
dobnych galaktykach bardzo 'komplikują badania. Na szczęście wypadek 
ten nie zachodzi w prZY'Padku M 31 i naszej Galaktyki. 

Wg Sky and Telescope, Vol. XXXI, Nr 1 PIOTR FLIN 

~ 2398 ukladem wielokrotnym 

W odległości zaledwie 12 lat świetlnych od nas, w gwiazdozbiorze 
Smoka, znajduje się słaba podwójna gwiazda ~ 2398. Jej składnikami 
są dwa czerwone karły o jasnościach am,9 i 9m,7, poruszające się w prze
strzeni z szybkością 2,3 sekundy luku na rok. Od pierwszego pomiaru 
gwiazdy, dOkonanego w r. 1833 :przez Wilhelma Struve, odległość mię
dzy składnikami zmieniała się w granicach 12-17 sekund luku i w chwili 
obecnej wynosi 15 sekund, podczas gdy kąt pozycyjny obu składników 
zmienił się zaledwie o około 30°. Orbita ~ 2398 jest właściwie nierucho
ma i może być zupełnie dobrze przedstawiona okresem obiegu 350 lat 
lub też 2550 lat, albo też orbita jest ;paraboliczna. Ustalono że oba 
składniki mają masy prawie równe 0,3 mas Słońca. K ar l W. Kam
per z Allegheny Observatory (Pittsburgh, USA) studiowal ruch ~ 2398 
na 87 fotografiach, otrzymanych za pomocą 30-<:alowego refraktora w la
tach 1933-1965. Material ten uzupełnił ikliszami innych obserwatoriów 
od !roiku 1902. Celem jego badań 'było sprarwdzenie hipotezy wysuniętej 
w r. 1960 przez H. E i c h h orna i H. L. A l d e n a, że ruch orbitalny 
składników ~ 2398 jest perturbowany. Według Karopera pomiary odle
głości kątowej wskazrują na oscylacje rzędu ±0,02 sekundy w okresie 
10,7 lat. Sugeruje, że występują 'l'ównież nakładające się na te oscylacje 
perturbacje o okresie 5,5 lat. Te pertuDbacje pochodzą od dwóch dodat
kowych gwiazd o malej masie i malej jasności, które również należą do 
tego systemu. Wprawdzie mierzone odchylenia są niewiele większe od 
błędu obserwacji, Kamperowi udało się dokonać pomiarów, z których 
wywnioSkował, że paralaksa gwiazd wywołujących perturbacje wynosi 
0,273 ± 0,004 sekundy luku. Jego Obliczenia dobrze zgadzają się z wcze
śniejszymi pracami, co wskazywaloby na to, że ~ 2398 nie jest układem 
podwójnym lecz czterokrotnym. 

Wg Sky and Telescope, Vol. XXXI, Nr 6 PIOTR FLIN 

Czy gwiazdy neutronowe mogą być źródłem promieniowania 
rentgenowskiego? 

Z rozważań teoretycznych wynika, że przy wybuchu gwiazdy super
nowej typu I może powstać z jej jądra gwiazda neutronowa. Gwiazda 
taka zbudowana byłaby prawie wyłącznie z neutronów oraz niewielkiej 
ilości protonów i elektronów. Masa gwiazdy neutronowej wynosiłaby 
około 0,2-1,5 masy Słońca (1,99X1033 g), ale miałaby ona zaledwie około 
10 km średnicy. A zatem gęstość takiej gwiazdy byłaby bardzo duża, 
gdyż wynosiłaby około 1014 g/cm3 (gęstość Słońca wynosi 1,41 g/cm3). Jej 
temperatura też byłaby ogromna, ponieważ na powierzchni wynosiłaby 
kilka milionów stopni, a we wn~trzu dochodziłaby do kilku miliardów 
stopni. 
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Do niedawna sądzono, iż gwiazdy neutronowe są źródłem promienio
wania rentgenowskiego w gwiazdozbiorach Byka (mgławica Krab) 
i Skorpiona. Jednak J. N. B a h c a 11 i R. A. W o l f z Instytutu Tech
nologicznego w Kalifornii obliczyli szybkość, z jaką taka gwiazda po
winna zmniejszać swą temperaturę. Obliczenia wykazały, że już w ciągu 
tygodnia gwiazda neutronowa zmniejszyłaby temperaturę dziesięcio
krotnie i dlatego niemożliwe jest aby tak długo emitowała promienio
wanie rentgenowskie (Supernowa w Byku rozbłysnęła w r. 1054, 
a w Skorpionie około 50-100 tys. lat temu). Trudno zresztą powiedzieć, 
czy gwiazdy neutronowe wogóle istnieją, gdyż współczesnymi środkami 
nie można ich obserwować. 

St. R. BRZOSTKIEWICZ 

Swietlne halo wokół gwiazd supernowych 

Po wybuchu gwiazdy Nowej w gwiazdozbiorze Perseusza z r. 1901 
E. M. Antoniadi i C. Flammarlon obserwowali świetlny obłok, który roz
prężał się wokół niej z szybkością światła. Zjawisko to J. C. Kap t e y n 
tłumaczył tym, że materia międzygwiezdna w okolicy Nowej była stop
niowo oświetlana przez falę świetlną, jaka powstała po wybuchu. 

Ostatnio V a n d e n B er g h wystąpił z hipotezą, iż świetlne halo po
winno być również widoczne po wybuchu gwiazdy supernowej. Oczywi
ście moc promieniowania gwiazd supernowych jest dużo większa niż 
gwiazd nowych i dlatego świetlne halo wokół nich winno być odpowied
nio dłużej obserwowane. O ile bowiem świetlny obłok Nowej Perseusza 
był widoczny przez dwadzieścia miesięcy, to po wybuchu supernowej po
winien być obserwowany co najmniej stokrotnie dłużej. Ponadto dzisiej
sze instrumenty są bardziej przystosowane do obserwacji obiektów 
mgławicowych, aniżeli teleskopy z początku naszego stulecia. 

Van den Bergh przypuszcza, że świetlne obłoki możnaby dziś jeszcze 
zaobserwować wokół Supernowej Tychona z r. 1572 (gwiazdozbiór Kasjo
pei) i wokół Supernowej Kepiera z r. 1604 (gwiazdozbiór Wężownika). 
A może obłok taki udałoby się również odkryć w tym miejscu na niebie, 
w którym położone jest radioźródło Kasjopeja A? W ten sposób możnaby 
potwierdzić hipotezę R. Minkowskiego, iż radioźródło to jest pozostałością 
po wybuchu supernowej z początku XVIII wieku. 

St. R. BRZOSTKIEWICZ 

Jeszcze o kraterze Otto Struve 
W notatce E. Grzyba pt. Obserwacje kraterów księżycowych Selecus 

i Otto Struve (Urania, 1966, nr 7--8, str. 223) podano, że krater Otto 
Struve ma około 150 !km średnicy i nosi nazwisko słynnego astrofizylka 
amerykańskiego. Niestety, obie informacje są nieprawdziwe, co koniecz
nie należy sprostować. 

Przede wszystkim krater Otto Struve ma około 280 km średnicy i jest 
drugim co do wielkości kraterem Księżyca widocznym z Ziemi. Nosi 
nazwisko astronoma 'I'osyjskiego, który żył w latach 1819-1905 (syn 
Wilhelma S t r u v e g o, założyciela obserwatorium w Pułkowie). 

Nazwę krateru widzimy już na mapie wydanej przez C. M. G a u d i
b er t a w r. 1884, kiedy astrofiz)"k amerykański o tym samym imieniu 
i nazwisku jeszcze się nie urodził (żył w latach 1897-1963). Wypada 
dodać, że on również pochodził z Rosji (urodził się w Charkowie) i na
wet byl spokrewniony z rodziną 'I'osyjskich astronomów (siódmy astro
nom Z "dynastii Struve"). :St. R. BRZOSTKIEWICZ 
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Definitywne oznaczenia komet z lat 1962-1964 

W latach 1962-1964 przewinęło się kolo Słońca aż 25 komet. Z liczby 
tej tylko 8 okazało się obiektami "nowymi", pozostale zaś 15 to komety 
periodyczne. Dla komet tych obliczono już definitywne orbity i Mię
dzynarodowa Unia Astronomiczna oglosila ich oznaczenia definitywne. 
Powiązanie nowych oznaczeń z prowizorycznymi podajemy w załączonej 
poniżej tabeli (literą P oznaczono komety periodyczne). 

Oznaczenie Data przejścia Oznaczenie 

definitywne przez perihelium Naz,wa komety pro 'M. w-
ryczne 

1962 I 13 luty (P) Perrine - Mrkos 1961 h 
1962 II 24 luty (P) Harrington - Abell 1962 a 
1962 III l •kwietnia Seki - Lines 1962 c 
1962 IV 20 kwietnia Honda 1962 d 
1962 V 23 kwietnia (P) Tuttle - Giacobi- 1962 b 

ni-Kresak 
1962 VI 12 maja (P) Ternpel (2) 1961 b 
1962 VII 14 maja (P) Faye 1961 c 

1963 I 21 marca Ikeya 1963 a 
1963 II 28 kwietnia (P) Whipple 1962 f 
1963 III 5 maja Alcock 1963 b 
1963 IV 9 czerwca (P) Johnson 1963 c 
1963 V 23 sierpnia Pereyra 1963 e 
1963 VI 2 października (P) Ashbrook - Jock- 1962 e 

s on 
1963 VII 23 października (P) d ' Arrest 1963 f 
1963 VIII 7 grudnia (P) Kearns - Kwee 1963 d 

--- -- -- ---
1964 I 24 marca (P) Pons - Winneoke 1964 b 
1964 II 21 kwietnia (P) Daniel 1964 a 
1964 III 1.6 maja (P) Kopffa 1963 i 
1964 IV 3 czerwca (P) Encke 1963 h 
1964 V 5 czerwca (P) Arend - Rigaux 1963 g 
1964 VI 30 czerwca Tornita - Gerber - 1964 c 

Honda 
1964 VII 6 lipca (P) Honda- Mrkos - 1964 d 

Pajdusakova 
1964 VIII l sierpnia lkeya 1964 f 
1964IX 23 sierpnia Everhart 1964 h 
1964 X 16 listopada (P) Hołmes 1964 i 

St. R. BRZOSTKIEWICZ 

Skład chemiczny meteorytu Pribram 

W dniu 7 kwietnia 1959 r. spadł w C z e c h o s l o w a c j i deszcz 
meteorytów kamiennych, nazwanych meteorytami Pribram (pierwotnie 
Luhy 1). Analiza chemiczna oraz badania mikroskopowe okazu oznaczo-

1) Urania, 1960, nr 5. 
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nego numerem 9 wykazały, że należy on do grupy chondrytów krysta
licznych. Ciężar właściwy badanego meteorytu wyncrsi 3,62 g/cm3, a jego 
skład chemiczny jest następujący: Si02 (dwutlenek krzemu) - 35,87%, 
Ti02 (dwutlenek tytanu) - 0,14%, Al20 3 (tlenek glinowy) - 3,360/o, Fe20 3 
(tlenek żelazowy) - 1,70G/o, FeO (tlenek żelazawy) - 8,10°/o, MnO (tlenek 
manganawy) - 0,21%, CaO (tlenek wapniowy) - 1,450/o, MgO (tlenek 
magnezowy) - 22,74%, Na20 (tlenek sodowy) - 0,370fo, KzO (tlenek po
tasowy) - 0,09G/o, H 20 (woda) - 0,02u/o, P 20 5 (pięciotlenek fosforu) -
O,lOOfo, Cr20 3 (tlenek chromu) - 0,300fo, Fe (żelazo) - 17,35~/o , Ni (nikiel) -
1,6~/o, Co (kobalt) - O,UG/o i FeS (siarczek żelazawy) - 5,850fo. 

Badania przeprowadził R. R o s t z Katedry Geochemii , Mineralogii 
i Krystalografii Uniwersytetu Karola w Pradze. 

Wg Bu!!etin ot the Astronomtca! Institutes ot Czechos!ovakta, 1965, nr 2. 
St . R. BRZOSTKIEWICZ: 

Przeszłość Słońca 

Nawe dane o przeszłości Słońca rprzyniosly rozważania teoretyczne· 
P. P o c h o d y z PDincetonu i H. Re e v e s a z Montrealu. Najważniej
sze wyni~i tych interesujących dociekań z.amiesZiCzone są w poniższej 
tabeli, gdzie podano odpowiednie wartości dla różnych okresów w życiu 
najbliższej nam gwiazdy. 

Okres po- Temperatura 
przedzający Jasność Srednica Gęstość 
stan dzisiej· (stan obec- (stan obec- powierz· 

wnętrza 
jądra 

szy (miliar- ny = l) ny =l) ch ni (g/cm3) 

dy lat) (oK) (mil. °K) 

4,5 0,73 l 0,95 5400 14,1 89 
3,6 0,77 0,96 5500 14,4 98 
2,7 0,83 0,97 5500 14,8 107 
1,8 0,87 0,98 5600 15,1 123 
0,9 0,92 0,99 5600 15,5 141 
o 1,00 1,00 5750 15,9 167 

Tabela zawiera dane, które w prz}'lbliżeniu oddają dzieje Slońca na 
przestrzeni ostatnich 4,5 miliardów lat (prawdopodobnie na początku 
tego okresu rpowstala nasza .planeta). Z danych tych wynikałoby, że · 
w omawianym okresie jasność Slońca wzrosła o 27'!/o, jego średnica. 
o 5()/o, temperatura powierzchni o 7'!/o, temperatura wnętrza o 12°/o,. 
a rgęstość jądra aż o ł60fo. 

(Wg :Rlse hvezd, 1966, nr 6) ST . R. BRZOSTKIEWICZ' 

Czy Merkury był satelitą Wenus? 

Już G. Schiaparelli na podstawie obserwacji wykonanych w latach. 
1881-1886 doszedł do wniosku, że okres obrotu Merkurego równy jest 
okresowi jego obiegu dokoła Słońca. W naszych czasach hipoteza ta po
twierdzona została przez A. Danjona i A. Coudera, zwłaszcza zaś przez: 
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A. Dolifusa w obserwatorium na Pic du Midi. A zatem na Merkurym nie 
byłoby zmian dnia i nocy, gdyż zwracałby on do Słońca zawsze jedną 
stronę, podobnie jak Księżyc zwraca do Ziemi stale tę samą półkulę. Na 
półkuli zwróconej ku Słońcu byłby zawsze dzień, a na odwrotnej znów 
stale trwałaby noc. 

Niedawno jednak dokonano obserwacji Merkurego za pomocą radio
teleskopu w Arecibo (Puerto Rico), które doprowadziły astronomów do 
całkiem innego wniosku. Z obserwacji tych bowiem wynika, że okres 
obrotu Merkurego jest krótszy od okresu jego obiegu dokoła Słońca 
i występują tam zmiany dnia i nocy. To zaś świadczyłoby, że Merkury 
jako planeta istnieje niedawno. W przeciwnym bowiem przypadku siły 
przypływowe powinny zahamować jego obrót i to już wówczas, kiedy 
znaczna część masy planety znajdowała się jeszcze w stanie ciekłym. 

Jest więc prawdopodobne, iż Merkury pierwotnie był satelitą Wenus, 
a dopiero później został przechwycony przez Słońce i stał się samodziel
ną planetą. Jego rozmiary (5140 km średnicy) są bardzo zbliżone do roz
miarów Księżyca (3473 km średnicy), rozmiary zaś Wenus (12 400 km 
średnicy) tylko nieznacznie różnią się od rozmiarów naszej planety 
(12 757 km średnicy). Dlatego też istnienie w dalekiej przeszłości pary 
Wenus - Merkury jest całkowicie możliwe. 
(wg Priroda, 1966, nr 4) St. R. BRZOSTKIEWICZ 

Ziemia na zdjęciu "Molni-1" 

Przy pomocy radzieckiego satelity telekomunikacyjnego Mołnia-1 
otrzymano szereg zdjęć Ziemi, które wykonane zostały z odległości 20-
40 tys. km. Zdjęcia dają pewne wyobrażenie o wyglądzie naszej planety 
w przestrzeni kosmicznej. Jedno ze zdjęć obejmuje wschodnie wybrzeże 
Ameryki, Ocean Atlantycki oraz zachodnie wybrzeże Europy i Afryki 
(zdjęcie to reprodukujemy na okładce). Ciemne płaszczyzny na zdjęciu 
oznaczają obszary bez chmur, a jasne - obszary zasłonięte chmurami. 
Widać wyraźnie, że przeważająca część naszej planety pokryta jest 
chmurami. 

St. R. BRZOSTKIEWICZ 

OLIMPIADA ASTRONOMICZNA 

Dyrekcja Planetarium w Chorzowie przesłała nam teksty zadań ra
chunkowych i obserwacyjnych pierwszego etapu Dziesiątej Olimpiady 
Astronomicznej. Przypominamy, że o przebiegu poprzedniej, Dziewiątej 
Olimpiady, informowali§my Czytelników w lipcowo-sierpniowym nu
merze "Uranii". 

Termin nadsyłania odpowiedzi zadań rachunkowych upływa w dniu 
22 grudnia br., natomiast rozwiązania zadań obserwacyjnych można nad
syłać bądź łącznie z rachunkowymi, bądź z rozwiązaniami zadań drugiej 
serii do dnia 24 stycznia 1967 r. Teksty zadań drugiej serii podamy w na
stępnym numerze. 

REDAKCJA 

~----~-
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ZADANIA RACHUNKOWE 

l. Rysunek (obok) przedstawia tar
czę Słońca z trzema plamami. Na
niesiona siatka pozwala na wy
znaczenie współrzędnych helio
graficznych plam, a strzałka 
wskazuje kierunek obrotu Słońca. 
Zakładając, że plamy nie posia
dają ruchu własnego, a przemiesz
czają się jedynie w wyniku ruchu 
obrotowego Słońca, zaznaczyć na 
podanym rysunku położenie tych 
trzech plam po upływie 10 dni. 

Uzasadnić odpowiedź. 

2. W jakiej odległości od środka Słońca znajduje się. środek masy układu 
Słońce-Jowisz-Saturn w chwili, gdy wszystkie trzy ciała leżą na 
jednej linii prostej, zaś Jowisz i Saturn są po tej samej stronie Słońca. 
Potrzebne dane liczbowe wyszukać samodzielnie. 

3. Stojąc twarzą w kierunku północnym obserwator widzi zaznaczoną na 
rysuniku część nieba. Na podstawie analizy rysuniku (~powyżej) podać 
przybliżoną szerokość geograficzną miejsca obserwacji. 
W jakiej porze roku i porze nocy niebo ma taki wygląd jak na ry
sunku? 

4. W dwóch obserwatoriach astronomicznych C i D dokonano równo
cześnie pomiaru położenia pewnego satelity na sferze niebieskiej. 
W obserwatorium C zmierzono współrzędne horyzontalne A1 i H 1 
punktu, w którym znajdował się satelita, zaś w obserwatorium D jedy
nie azymut A2 tego punktu. 
Obliczyć na jakiej wysokości nad powierzchnią Ziemi znajdował się 
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sateLita w momencie pomiaru, jeśli wiadomo, że azymut stacji D mie
rzony ze stacji C wynosi A3, a odległość między stacjami mierzona 
w linii prostej wynosi d. 
Zakładamy, że przy odległości d powierzchnia Ziemi jest płaska . Obli
czenia przeprowadzić dla wartości: 

' ~ A1 = 30°17'; ~·A2 = 21°37'; A3 = 70°31'; h 1 = 45°; d = 40 km 

5. W miejscowości A pewna gwiazda górowała o pół godziny (średniej 
słonecznej) wcześniej aniżeli w miejscowości B leżącej na tym samym 
równoleżniku. Obliczyć szerokość geograficzną tych miejscowości oraz 
ich położenie względem siebie zakładając, że promień Ziemi R = 
= 6400 km oraz odległość między tymi miejscowościami = 400 km. 

ZADANIA OBSERWACYJNE 

l. W środku tarczy o promieniu r = 15 cm umocować prostopadle do jej 
powierzchni pręt o długości l = 8 cm. 
Na ustawionej dokładnie poziomo tarczy wyrysować w odstępach 45 
minutowych kierunki cienia rzucanego przez oświetlony Słońcem pręt. 
Na obwodzie tarczy notować momenty obserwacji. Równocześnie na 
identycznej tarczy umieszczonej w przybliżeniu w płaszczyżnie rów
nika niebieskiego wyrysować również kierunki cienia rzucanego przez 
prostopadły do niej pręt w tych samych odstępach czasu. 
Na każdej tarczy pomierzyć kąty pomiędzy promieniami (cieniami prę
tów) wykreślonymi podczas kolejnych odczytów. 
Porównać i przeanalizować wyniki obserwacji. 
Podać datę i miejsce obserwacji. 
Do rozwiązania dołączyć tarcze (bez prętów). 

2. Z długości cienia rzucanego na poziomą płaszczyznę przez pionowy 
pręt o znanej długości Z obliczyć wysokość Księżyca nad horyzontem 
w momencie obserwacji. Korzystając z uprzednio wyznaczonej linii 
południowej zmierzyć azymut Księżyca . 
W rozwiązaniu zadania podać : metodę wyznaczania linii południkowej, 
długość pręta i długość cienia, sposób obliczenia wysokości Księżyca, 
miejsce, datę i moment obserwacji z dokładnością do Im oraz własne 
wnioski na temat dokładności wyników. 

3. Zaobserwować dwa kolejne przeloty na tle gwiazd tego samego sztucz
nego satelity Ziemi. Nanieść trasy przelotów na mapę nieba. Podać 
miejsce, datę i momenty początku i końca obserwacji (z dokładnością 
do l minuty). Na podstawie obserwacji obliczyć przybliżony okres 
obiegu tego satelity wokół Ziemi. 
Wyznaczyć każdorazowo obserwacyjnie kątową wysokość topocentrycz
ną (h) punktu, w którym gaśnie satelita i wyjaśnić graficznie przy
czyny zaobserwowanych różnic . 

KRONIKA PTMA 

Turnus astronomiczny w Niepołomicach 

Wiele przyczyn składa się na pewne osłabienie aktywności abserwa
cyjnej na terenie PTMA. Szeregi czynnych dotychczas obserwatorów 
wykruszają się, a Sekcje Obserwacyjne Oddziałów nie potrafią na ogół 
wychować nowych obserwatorów. Dlatego też dobrze się stało, że Zarząd 
Główny PTMA w trosce o rol'lWój działalności obserwacyjnej zorganizował 
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i w tym roku zgrupowanie mające na celu ZaJI)OZJnaruie jego uczestników 
z ró:imymi formami obserwacji astronomicznych, dostępnymi dla amatorów. 

Zgrupowanie p. n . "Wczasy pod gwiazdami", zorganizowane wspólnie 
z Zarządem Krakowskiego Oddziału PTMA, odbyło się w dniach 8-21 
sierpnia br. Jako miejsce przeprowadzenia turnusu wybrano podkrakow
skie miasteczko Niepołomice, gdzie mieści się Stacja Obserwacyjna Od
działu Krakowskiego PTMA, zlokalizowana przy Szkole Podstawowej 
nr l. Stacja powstała jako wynik zgodnej współpracy Krakowskiego Od
działu PTMA, Dyrekcji Szkoły, Władz m . Niepołomic i innych lokalnych 
czynników działających w ramach Społecznego Komitetu. 

Z powodu ograniczonej liczby miejsc nie wszyscy chętni mieli moż
ność spędzić 2 tygodnie w Stacji Obserwacyjnej, łącząc pożyteczne za
jęcia z przyjemnym wypoczynkiem. Ostatecznie w zgrupowaniu wzięły 
udział 23 osoby z dziesięciu Oddziałów Towarzystwa, a to : Franciszek 
Chodorowski (Białystok) , Władysław Kantek, mgr Alfred Neumann, mgr 
Marian Turnidalski (Jelenia Góra), Jan Budniak (Katowice), Jan La
chowski (Kielce), Jan Winiarski, Stanisław Zorzański (Krosno), Andrzej 
Wiciński (Lublin), Anna Dębska (Szczecin) , Janina Timofiejew (Toruń), 
mgr Zofia Dajkowska, Barbara Cieślakowa, Leszek Fałtynowicz, Tomasz 
Kłosowski, Witold Kranas, Jerzy Madej, Zbigniew Małas, mgr Zofia Ma
ślakiewicz, Jerzy Ryglewicz, Andrzej Sołtan, Michał Wołyńczyk (War
szawa) , Bogdan Warwas (Wrocław). 

Turnus prowadzili: wiceprezes Zarządu Głównego PTMA mgr inż. 
Edward S z e l i g i e w i c z oraz kierownik Sekcji Obserwacyjnej Od
działu Krakowskiego Andrzej Słowik, przy czynnej pomocy mgr Bo
gumiły C z e r l u n c z a k i e w i c z. 

Uczestnicy turnusu zostali zakwaterowani (na koszt PTMA) w Szkol
nym Schronisku Turystycznym. Dyrektor Szkoły mgr Urbański użyczył 
pomieszczeń szkolmych na zajęcia teoretycme. Zajęcia praktyczne prowa
dzono z terenu Stacji, korzystając z bogatego zestawu ilnstrumootów. 

Tegoroczne zgrupowanie, w odróżnieniu od poprzednich turnusów ob
serwacyjno-szkoleniowych (organizowanych przez Zarząd Oddziału Kra
kowskiego od 1958 r .) miało zupełnie odrębny, wyłącznie szkoleniowy 
charakter, a celem jego było przede wszystkim praktyczne przygotowa
nie uczestników do prowadzenia samodzielnych obserwacji. 

Program zajęć, przygotowany przez Sekcję Obserwacyjną Oddziału 
Krakowskiego PTMA, uwzględniał dwa zasadnicze aspekty: 

- przekazanie uczestnikom zgrupowania maksimum wiadomości teo
retycznych i praktycznych odnoszących się do obserwacji w ogóle, 

- zaznajomienie przyszłych obserwatorów z konkretnymi, wybranymi 
tematami obserwacji astronomicznych. 

I tak, pierwsza część programu obejmowała takie zagadnienia jak: 
orientacja na niebie, posługiwanie się mapką obrotową, atlasami i rocz
nikiem astronomicznym, służba czasu, przygotowanie się obserwatora do 
obserwacji, prowadzenie dziennika obserwacyjnego, posługiwanie się róż
nymi instrumentami (obsługa i wyszukiwanie obiektów) itp. Szczególnie 
dużą uwagę zwrócono na nabycie przez obserwatorów praktycznych 
umiejętności przygotowania się do obserwacji, obsługi różnego rodzaju 
instrumentów (lornetki, małej lunetki, dużego refraktora, teleskopu 
zwierciadlanego syst. Newtona, tak na montażu paralaktycznym jak 
i azymutalnym), a przede wszystkim umiejętności odnajdywania obiektu 
przy pomocy teleskopu i jego identyfikacji w atlasie lub na mapie. 
W tym celu uczestnicy turnusu wykonali szereg ćwiczeń jak np.: odnaj-
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dywanie słabych obiektów mgławicowych i gwiazdowych, określenie za
sięgu instrumentu wg sekwencji polarnej itp. Wymagało to skopiowania 
odpowiedniej mapkd, odnalezienia żądanej okolicy nieba i identyfikacji 
dostrzeżonych gwiazd. Umiejętność odnajdywania wybranych obiektów, 
często bardzo słabych, sprawiająca wiele kłopotów nie tylko początku
jącym amatorom, uznana w programie za podstawową umiejętność ob
serwatora, została przez większość uczestników turnusu opanowana 
dzięki wielu godzinom spędzonym przy różnych instrumentach. 

· Po zajęciach o charakterze ogólnym przyszedł czas na praktyczne za
jęcia obserwacyjne o określonej tematyce: Słońce, gwiazdy zmienne, me
teory, oraz na inne obserwacje o charakterze sporadycznym. 

Do obserwacji meteorów wykorzystano noce aktywności roju Perseid. 
Między innymi uczestnicy prowadzili rejestrację meteorów w celu wy
znaczenia radiantu oraz przeprowadzili obserwację "na bazie" dla okre
ślenia wysokości punktów pojawiania się i gaśnięcia meteorów. 

Po zaznajomieniu się z całokształtem zagadnienia amatorskich ob5er
wacji Słońca obserwatorzy przystąpili do obserwacji plam słonecznych 
i pochodni, jednak mała aktywność słoneczna w tym okresie niezbyt 
sprzyjała zajęciom dydaktycznym. 

Obserwacje gwiazd zmiennych poprzedzone wykładami omawiającymi 
zasady fotometrii wizualnej oraz opracowanie obserwacji, stały się 
w drugiej połowie turnusu podstawowym tematem całonocnych zajęć. 
Znaczną pomocą przy opanowaniu zasady oceniania jasności gwiazd 
zmiennych było tzw. "variabilium", przyrząd imitujący wygląd nieba 
gwiazdzistego oglądanego przez teleskop. 

Zebrany materiał obserwacyjny został wstępnie opracowany jeszcze 
w czasie trwania turnusu. 

Pogoda wyraźnie dopisywała, co powodowało, że zajęcia obserwacyjne 
kończyły się niejednokrotnie o świcie. Po pracowitej nocy obserwatorzy 
mieli możność podziwiania uroczego brzasku nad doliną Wisły, tym 
atrakcyjniejszego, że uświetnionego w te dni piękną konfiguracją jasnych 
planet z widocznym przez szereg ranków Merkurym. Trzeba w tym 
miejscu podkreślić nadspodziewanie dobre warunki obserwacyjne Stacji 
w Niepołomicach, mimo bliskiego sąsiedztwa świateł Krakowa, dymów 
Nowej Huty i mgieł w dolinie Wisły. Dobra komunikacja z Krakowem 
sprzyja wykorzystaniu Stacji przez obserwatorów rekrutujących się nie 
tylko spośród członków Krakowskiego Oddziału PTMA. 

"Wczasy pod gwiazdarni" można uznać za imprezę w pełni udaną. 
Zalożenia szkoleniowe zostały -wypełnione, a możliwości wypoczynku ja
kie stwarzają Niepolornice - rekreacyjna miejscowość na skraju starej 
puszczy - zostały w pełni wykorzystane przez uczestników zgrupowania. 

Wśród osób, które przyczyniły się do powodzenia tej imprezy wymie
nić należy miejscowego amatora Zdzisława S ł o w i k a, inicjatora bu
dowy Stacji i twórcy dwóch poważnych instrumentów stanowiących jej 
wyposażenie, który służył zawsze pomocą, w tym zapewniając transport 
grupy obse~~?torów umożliwił przeprowadzenie obserwacji meteo
rów "na baz1e . 

Ofiarnie, z dużym poświęceniem, rolę gospodarza pełnił mgr Kazi
m i e r z U r b a ńs k i, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr l. Serdecznie 
też dziękowali Mu uczestnicy na uroczystości zakończenia turnusu, uroz
maiconej ogniskiem, wieczorkiem pożegnalnym w szkole oraz wieczorną 
wycieczką do pięknego renesansowego zamku. W obecności Gospodarza 
Miasta Władysława W ł o d ar czy k a, przewodniczącego Komitetu FJN 
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Karola K l i my, przedstawicieli miejscowego społeczeństwa i młodzieży, 
tj. tych, którzy swoją ofiarnością przyczynili się do powstania Stacji, 
dokonwno złożerna aktu erekcyjnego pod fundament kolumnty przyszłego 
dużego liinstrumentu w drugim pawilonie. 

Dwa niepołomickie tygodnie pozostawiły po sobie niezapomniane wra
żenia, które będą zachętą do podobnych spotkań. 

ANDRZEJ SLOWIK 

TO I OWO 

Energia radiowa z odleglej galaktyki 

Energia radiowa, która powstała przeszło 300 milionów lat temu wy
korzystana została w Stanach Zjednoczonych do odsłonięcia kurtyny 
podczas uroczystości uruchomienia najczulszej na świecie anteny radio
wej. Antena ta, znana jako Urządzenie Radarowe Haystack, stoi na 
wzgórzu w pobliżu Tyngsboro w stanie Massachusetts. Jest ona przezna
czona do śledzenia pojazdów kosmicznych i wykrywania fal radiowych 
wysyłanych samorzutnie przez wciąż jeszcze mało znane źródła we 
wszechświecie. Podczas uroczystości uruchomienia anteny, skierowano ją 
na galaktykę "Cygnus A", jedno z "najjaśniejszych" - najsilniejszych -
źródeł fal radiowych we wszechświecie. Schwytana przez antenę energia 
radiowa została przemieniona w ciągły szum, którego zgromadzona pu
bliczność wysłuchała przez głośnik. Szum ten uruchomił wzmacniacz 
a ten z kolei rozsunął powoli kurtynę na podium, odsłaniając plakietę 
urządzenia Haystack. Antena jest tak czuła, że może wyśledzić przedmiot 
wielkości igły krążący w odległości 800 km od Ziemi. 
(Wg Horyzonty Naukt nr 3) TADEUSZ GRZESŁO 

KALENDARZYK HISTORYCZNY 

26 grudnia. 1886 r. zmarł Teodor Oppolzer 
T e o d o r O p p o l z er urodził się 26 października 1841 r. w Pradze, 

jako syn wybitnego patologa austriackiego. W dziewiątym roku życia 
przenosi się do Wiednia, którego nie opuszcza już do końca życia. Tu 
kończy gimnazjum, a następnie studiuje medycynę oraz astronomię i ma
tematykę. W r. 1864 zostaje lekarzem, lecz kilka lat później poświęca 
się wyłącznie astronomii. Pierwszą jego pracą naukową było obliczenie 
orbity komety 1861 I. W r. 1869 zostaje członkiem Wiedeńskiej Akademii 
Nauk, a w r. 1870 profesorem astronomii teoretycznej i geodezji wyższej 
Uniwersytetu Wiedeńskiego. W tym samym roku publikuje cenną pracę 
pt. Lehrbuch der Bahnbestimmung der Ptaneten und Cometen, której 
przedmiotem są metody wyznaczania orbit, planet i komet. Pod koniec 
życia pracuje nad dziełem o teorii perturbacji (głównie Księżyca), jed
nak pracy tej nie ukończył z powodu przedwczesnej śmierci. Zmarł 
w Wiedniu, mając zaledwie 45 lat. 

Najcenniejszą pracą Oppolzera jest dzieło pt. Canon der Finsternisse 
(Kanon zaćmień), wydane przez Wiedeńską Akademię Nauk w r. 1885. 
W dziele tym podał elementy dla 8000 zaćmień Słońca w okresie 3369 lat 
(od 10 listopada 1208 r p.n.e do 17 listopada 2161 r n.e.) i dla 5200 za
ćmień Księżyca w okresie 3370 lat (od 21 kwietnia 1207 r. p.n.e. do 12 
października 2163 r. n.e.). Dzieło to ilustrowane jest wykresami przebiegu 
zaćmień Słońca widocznych na północnej półkuli Ziemi, a częściowo 
także na półkuli południowej (do 30° szer. połudn.). Dzięki temu w każ-

..J.= ..... 
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·dej niemal chwili można dowiedzieć się, gdzie i kiedy dane zacmienie 
Słońca było lub będzie widoczne. Ma to duże znaczenie przy organizo
waniu wypraw zaćmieniowych oraz w badaniach historycznych, w któ
rych dzięki znajomości dat minionych zaćmień Słońca można dokładnie 
obliczyć daty innych wydarzeń w przeszłości. 

St. R. BRZOSTKIEWICZ 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 

Opracował G. Sitarski Grudzień 1966 r. 

R mrlriem., nisko nad połudrniowo-wschodnim. horyZIOintem moż
na. ,odtnJaleźć M e T k u T e g o, świecącego j\Clko gwiiaJZd:a olk.olo 

-0.4 wielkości, a pod koniec miesiąca w tej samej okolicy nieba 
dostrzeżemy także W e n u s, znacznie jaśniejszą niż Merkury 
(-3.4 wielkości). 

S a t u r n widoczny jest wieci'Jorem na granicy gwiazdazbio
rów Ryb i Wodnika jako gwiazda około + 1.3 wielkości, nato
miast czerwcm€go M a r s a odnajdziemy po północy jako gv,d.az
dę około + 1.2 wielkości w gwiazdozbiorze Promy. Po północy 
też w gwiazdoZibiOII'Ze Lwa możemy odnaleźć U r a n a, ale za 
pomocą lrmety lub lornetki (5.8 wielkości gwiazdowej), a P l u
t o n, przebywający także w Lwie, dostępny jest tylko przez 
wielkie teleskopy (14.5 wielkości). N e p t u n jest niewid'X."l..ly. 

Przez całą noc natomiast możemy obserwować J o w i s z a, 
jako jasną gwiazdę około -2.1 wielkości w gwiazdozbiorze Raka. 
Jowisza warto obserwować przez lunety z;e względu na ciekawe 
zjawiska w układzie jego czterech galileuszowych księżyców; 
d<jkladne momenty tych z;jawisk podajemy w tekście panizej. 

Za pomocą większych lUJnet możemy obS€!r'WOIWia.Ć dwie pla
inetoidy: 1111a g1ranlicy gwiia:zJdozbiorów Bliźn.ią'tj, Bykia i Orianal 
około 7 wielkości C er e s i w gwiazdozbiorze WielO'I")'ba około 
9 wielkości P a l l a s. Obie planetki należą do grupy czterech 
największych, najjaśniejszych i najwcz.eśniej odkrytych pla
netoid. 

l '2(1 Obserwujemy przejście l księżyca i jego cienia na tle tarczy 
Jowisza. Cień księżyca l pojawia się na tarczy planety o 2lh4Sm, a sam 
księżyc rozpoczyna przejście na tle tarczy o 22h50m. Cień schodzi z tar
czy Jowisza o Oh4m, a księżyc l kończy przejście o lh6m. 

2•1 o lOh złączenie Księżyca z Jowiszem. O 16h7m heliografiezna dłu
gość środka tarczy Słońca wynosi 0°; jest to początek 1515 rotacji Słońca 
wg numeracji Carringtona. O 22hl6"' obserwujemy koniec zakrycia l 
księżyca Jowisza przez tarczę planety. 

2/3(1 Na tle tarczy Jowisza wędruje cień jego 3 księżyca. Plamkę cienia 
•Obserwujemy od 23hllm do 2h39m. O 3hl7m rozpoczyna przejście na tle 
tarczy Jowisza sam księżyc 3. 
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4dl8h Merkury w największym zachodnim odchyleniu (21 °) od Słońca. 
O 2lh43m nastąpi koniec zakrycia 4 księżyca Jowisza przez tarczę pla
nety. 

5d o 13h niewidoczne złączenie Merkurego z Neptunem. O 24h złącze
nie Urana z Księżycem. 

6dl4h Niewidoczne złączenie Marsa z Księżycem . O 23h57m obserwu
jemy początek zaćmienia 2 księżyca Jowisza. Księżyc ten zniknie nagle 
w cieniu planety w odległości równej prawie promieniowi tarczy od jej 
lewego brzegu (patrząc przez lunetę odwracającą). 

8d Księżyc 2 i jego cień, a następnie księżyc l wraz ze swym cieniem 
przechodzą na tle tarczy Jowisza. O 18hl5m na tarczy Jowisza pojawia się 
cień jego 2 księżyca, a o 20h9m sam księżyc 2 rozpoczyna przejście na tle 
tarczy planety; cień schodzi z tarczy o 2lh8m, a księżyc 2 kończy swoje 
przejście o 23h4lm na tarczy planety dostrzegamy cień księżyca l , a sam 
księżyc znika na tle tarczy o Oh 37m; cień wędruje po tarczy Jowisza 
do lh57m, a sam księżyc l ukazuje się dopiero o 2h53m. 

gd o 20h50m obserwujemy początek zaćmienia księżyca l, a o 24h4m 
koniec zakrycia tego księżyca przez tarczę Jowisza. 

lOd Księżyc znajdzie się w złączeniu kolejno z dwiema planetami: 
o 7h z Neptunem i o 17h z Merkurym. Wieczorem na tarczy Jowisza 
dostrzegamy cień jego l księżyca. Plamka cienia widoczna będzie do 
20h26m, a sam księżyc l przechodzący właśnie na tle tarczy ukaże się 
o 21hl9m. 

12d Do 2lh58m na tarczy Jowisza widoczny jest cień jego 4 księżyca. 
Sam księżyc 4 rozpoczyna przejście na tle tarczy dopiero cztery godziny 
po zejściu cienia. 

13/14d o Oham obserwujemy koniec zakrycia 3 księżyca przez tarczę 
Jowisza, a o 2h3lm początek zaćmienia księżyca 2. 

15/16d Księżyce 2 i l oraz ich cienie wędrują kolejno po tarczy Jo
wisza. Cień księżyca 2 ukazuje się na tarczy planety o 20h5lm, a sam 
księżyc rozpoczyna przejście o 22h30m; cień kończy swą wędrówkę 
o 23h44m, a księżyc 2 o lh24m. O Ih35m ukazuje się cień księżyca l, 
a sam księżyc l dociera do brzegu tarczy o 2h22m; cień księżyca l wi
doczny jest do 31151111, a sam księżyc jest niewidoczny do 4h39m. 

17dl7h Merkury w złączeniu z Antaresem, gwiazdą pierwszej wiel
kości w gwiazdozbiorze Skorpiona. Wieczorem w pobliżu Jowisza nie 
widzimy jego 2 księżyca, który ukryty za tarczą planety ukaże się do
piero o 20h13m. W tym czasie (od 20h3m) po tarczy Jowisza wędruje 
cień księżyca 1. a sam księżyc rozpoczyna przejście o 20h49m. Cień księ
życa l kończy przejście o 22hl9m, a sam księżyc o 23h5m. 

19dl3h Saturn w złączeniu z Księżycem. 
20/2ld Tej nocy wszystkie cztery księżyce Jowisza widoczne są z le

wej strony tarczy planety (w lunecie odwracającej) i dwa najdalsze 
skryją się w cieniu planety. Foczątek zaćmienia obserwujemy: o 21h6m 
księżyca 3 i o lh49m księżyca 4. 

22d8h30m Słońce wstępuje w znak Koziorożca (jego długość ekliptyczna 
wynosi wówczas 270°); mamy początek zimy astronomicznej na półkuli 
północnej. O lOh planetoida Ceres w opozycji ze Słońcem. 

22/23d o 23h27m na tarczy Jowisza pojawia się cień jego 2 księżyca. 
O Oh49m księżyc 2 rozpoczyna przejście na tle tarczy planety. Jego cień 
widoczny jest na tarczy do 2h2lm, ale o 3h28m pojawia się z kolei cień 
księżyca l. O 3h43m księżyc 2 kończy, a o 4h8m księżyc l rozpoczyna 
przejście na tle tarczy Jowisza. 
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23/24d Obserwujemy początek zaćmienia (o Oh38m) i koniec zakrycia 
(o 3h35rn) l księżyca Jowisza. 

24<1 o 211•56m na tarczy Jowisza pojawia się cień jego l księżyca, na
tomiast o 22h29m ukazuje się spoza tarczy planety dotychczas niewi
doczny księżyc 2. Księżyc l przechodzi na tle tarczy Jowisza od 22h34m 
do 24h50m. Cień tego księżyca widoczny jest do 24hl3m. 

25<1 o 19h7m nastąpi zaćmienie l księżyca Jowisza. Koniec zakrycia 
tego księżyca przez tarczę planety obs.erwujemy o 22h2m. 

29<115h Złączenie Księżyca z Jowiszem. Wieczorem w pobliżu Jowisza 
nie widzimy księżyca 4, który przechodzi właśnie na tle tarczy planety 
i ukaże się dopiero o 2lh3m. O 23h48m po raz drugi w tym miesiącu he
liograficzna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°: początek 1516 ro
tacji wg Carringtona. 

30d o 2h4m na tarczy Jowisza pojawia się cień księżyca 2. Sam księ
życ rozpoczyna przejście na tle tarczy planety o 3h7m. Tego też dnia dwie 
planety są nieruchome w rektascensji: o 15h Uran, o 24h Pl4ton. 

3ld Prawdopodobnie nikt nie będzie obserwował Jowisza w wieczór 
Sylwestrowy, odnotujmy jednak, że o 20h56m nastąpi zaćmienie 2 księ
życa Jowisza, a o 23h50m na tarczy planety pojawi się cień księżyca l. 

Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-europej
skim. 

D a ta 

1966 
XI 7 

XII 17 
27 

I 7 

Data 

l 
p 

l 1966 

o 
XII l f" 3 15.32 

5 14.51 
7 13.68 
9 +12.84 

11 tl1.97 
13 11.08 
15 +10.18 

Odległości bliskich planet 

W e n u s Mars 

l od Słońca l od Ziemi l od Słońca l od Ziemi 

j. a. mlnkm j. a. mln km j. a. 
0.726 108.6 1.706 255.2 1.662 
0.727 108.8 1.695 253.6 1.664 
0.728 108.9 1.681 251.5 1.666 
0.728 108.9 1.663 248.8 1.666 

Dane dla. obserwatorów Slo6ca 
{na 13h czasu środk.-europ.) 

Bo l Lo l Data l 1966 
p 

o o o 
t0.82 14.87 XII 17 +9.27 

0.56 348.51 19 +8.34 
+0.30 322.16 21 +7.40 
+0.04 295.80 23 +6.45 
-0.21 269.45 25 +5.49 
-0.46 243.10 27 +4.53 
-0.72 216.74 29 +3.56 
-0.98 190.39 31 +2.59 

mlnkm j. a. mlnkm 
248.6 1.755 262.5 
248.9 1.663 248.8 
249.2 1.567 234.5 
249.2 1.469 219.8 

l Bo l Lo 

o o 
-1.23 164.05 
-1.48 137.70 
-1.74 111.35 
-1.98 85.00 
-2.28 58.66 
-2.47 32.31 
-2.71 5.97 
-2.95 339.63 

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

B
0

, L
0 

- heliografiezna szerokość i długość środka tarczy. 
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Grudzień 1966 r. PLANETY I PLANETOIDY 

Data 
1966 

XI 27 
XII 7 

17 
27 

XI 27 
XII 7 

17 
27 

}h czasu l Warszawa 
środk.-europ. 

o. l 3 l wsch. l zach. 

MERKURY 
h m o hm hm 

15 02 -14.6 5 34 14 55 
15 29 -16.7 5 34 14 31 
16 23 -20.6 6 13 14 20 
17 26 -23.5 6 57 14 24 

Widoczny rankiem nisko nad płd.
-wsch. horyzontem (około -0.4 
wielk. gwiazx:l.). 

1149 
12 09 
12 28 
12 46 

MARS 

+ 3.1 o 47 + 1.1 o 38 
+ 0.9 o 19 
- 2.8 o 16 

13 17 
12 48 
12 25 
1146 

l h czasu l Warszawa 
środk.-europ. 

o. l o l wsch. l zach. 

WENUS 
hm o hm hm 

16 28 -21.7 7 45 15 35 
17 22 -23.5 8 12 15 38 
18 17 -24.1 8 32 15 48 
19 12 -23.5 843 16 09 

Pod koniec miesiąca możr'la próbo
wać odszukać ją rankiem nisko 
nad pld.-wsch. horyzontem (-3.4 
wielk. gwiazd.). 

8 27 
8 26 
8 23 
8 19 

JOWISZ 

+19.5 l 19 51) 
+19.6119 09 
+19.8 18 24 
+20.1 17 39 

1127 
lO 48 
lO 07 
g 26 

Widoczny po pólnocy w gwiazdo- Widoczny przez całą noc w gwillz-
zbiorze Panny ( + 1.2 wielk. gwiazd.). dozbiorze Raka (-2.1 wielk. 

gwiazd.). 
SATURN URAN 

XI 171 23 38 l -5.0 113 56 l l 06 
XII 7 23 38 -4.9 12 37 23 43 

27 23 41 -4.6 11 19 22 29 

11 381 +3.2 l l 16 l 
11 40 +3.0 23 56 
11 41 2.9 22 38 

13 46 
12 28 
1110 

XI 19 
XII 9 

29 

XI 21 
XII l 

11 
21 
31 

Widoczny wieczorem na granicy Widoczny po pólnocy w gwiazdo-
gwiazdozbiorów Ryb i Wodnika zbiorze Lwa (5.8 wielk. gwiazd.). 
( +1.3 wielk. gwiazd.). 

o _ l w poludniku 

h m 
15 20A 
15 23.4 
15 26.0 

Niewidoczny. 

NEPTUN 

o 
-16 39' 
-1650 
-1659 

hm 
1104 

9 49 
8 33 

PLANETOIDA l CERES 

6 25.3 
619.2 
610.7 
6 00.6 
5 50.1 

+23 56 
+2439 
+2524 
+26 07 
+2646 

2 03 
117 
o 30 

23 36 
22 46 

Około 7.2 wielk. gwiazd. Widoczna 
przez całą one na granicy Bliźniąt, 
Byka i Oriona. Opozycja 22 grud
nia. 

l o l w polu~!_~~_ 
--------- ---------

h m s 
1147 23 
11 48 40 
11 49 08 

PLUTON 

o l 
+17 18~91 
+t7 21.7 
+1730.1 

h m 
7 33 
6 15 
4 57 

Widoczny nad ranem w gwiazdo
zbiorze Lwa. Dostępny tylko przez 
wielkie teleskopy (14.5 wielk. 
gwiazd.) 

PLANETOIDA 2 PALLAS 

o 43.2 -20 47 20 18 
o 42.3 -20 59 19 37 
o 44.0 -20 47 19 00 
o 48.0 -20 16 18 24 
o 54.1 -19 28 17 51 

Około 9 wielk. gwiazd. Widoczna 
wieczorem w gwiazdozbiorze Wie
loryba. 

Planetohly rozpoznajemy po ich ruchu gwiazd, porównując rysunki z kilku nocy 
okolicy n:.eba według podanych wyżej współrzędnych (epoka 1950.0). 



Grudzień 1966 r. SLOŃCE 

1h czasu Szczecin Poznań Wrocław 
Data środk.-europ. 

r. czasu l (J. l a wsch. j zach. wsch. j zach. wsch. j zach. 

m hm o hm hm hm hm hm hm 
Xl27 +12.3 16 09 -21.0 7 48 15 51 7 33 15 46 7 27 15 32 

XII 7 + 8.5 16 52 -22.5 8 03 15 44 7 47 15 39 7 41 15 46 
17 + 4.3 17 36 -23.3 813 15 43 7 57 15 39 7 50 15 46 
27 -0.7 18 21 -23.4 8 18 15 48 8 02 15 44 7 55 15 51 

KSIĘŻYC 

l h czasu 1h ,czasu 
Data środk.-europ. 

warszawa 
Data środk.-europ. 

Warszawa 

"' l 3 wsch. j zach. (J. l 3 wsch. j zach. 

hm o hm hm hm o hm hm 
III l 7 Ol +27.2 18 04 11 03 11111 16 06 -22.5 6 57 14 32 

2 8 Ol +25.6 19 24 1143 12 17 06 -25.6 8 19 15 11 
3 9 00 +22.5 20 50 12 10 13 18 06 -27.1 9 27 16 03 
4 9 56 +18.1 22 17 12 30 14 19 06 -27.0 10 16 17 10 
5 lO 49 +12.7 23 43 12 45 15 20 03 -25.5 10 52 18 25 
6 1141 + 6.6 - . 13 00 16 20 57 -22.6 1116 19 41 
7 12 32 + 0.1 l 08 13 14 17 2147 -18.8 1134 20 56 
8 13 23 - 6.4 2 34 13 27 18 22 34 -14.3 1148 22 08 
9 14 15 -12.6 4 00 13 44 19 23 19 - 9.3 12 ooi 23 19 

10 15 091-18.1 5 30 14 04 20 O Ol - 4.0 12101 -

Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

wsch. j zach. wsch. j zach . wsch.j zach. wsch. j zach. wsch. j zach. 

hm hm hm 
7 36 15 29 711 
7 51 15 22 7 24 
7 33 15 20 7 33 
7 38 15 26 7 38 

1h czasu 
Data środk.- europ. 

(J. l a 

hm o 
11121 o 43 + 1.4 

22 l 26 + 6.9 
23 2 10 +12.1 
24 2 57 +17.0 
25 3 47 + 21.2 
26 4 42 + 24.6 
27 5 40 + 26.7 
28 6 41 + 27.3 
29 7 43 + 26.2 
30 8 44 + 23.4 
31 9 42 +19.2 

hm hm 
15 44 716 
15 39 7 30 
15 39 7 40 
15 44 7 45 

warszawa 

wsch. j zach. 

hm hm 
12 21 o 28 
12 32 l 38 
12 45 2 50 
13 Ol 4 05 
13 24 5 23 
13 56 6 41 
14 44 7 57 
15 49 8 56 
17 08 9 41 
18 34 10 13 
20 03 10 36 

hm hm hm hm hm 
15 31 7 03 15 36 711 15 18 
15 24 716 15 31 7 27 1511 
15 24 7 35 15 31 7 36 15 10 
15 29 7 30 15 36 7 41 15 15 

Fazy księżyca 

Pelnia 
Ostatnia kw. 
Nów 
Pierwsza kw. 
Pelnia 

Odległość 
Księżyca 
od Ziemi 

d h 

XI 28 4 
XII 5 8 
XII 12 4 
XII 19 23 
XII 27 19 

l 
Srednlca 
tarczy 

Najmn . XII 7 191 32~4 
Najw. XII 20 l 29.5 
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ACTPOHOMH'łeCKall OJIHMllH8J18, 
XpOliHKa 06ll.leCTB8 (PTMA): ACTPO· 

HOMnąecKHli KYPC B HenonOMHL\aX. 
0 TOM, O Ci!M! 3HeprHII paJIHOH3JIY· 

'łeHHII H3 ,llaJieKOfi raJiaKTHKH. 
HCTOpH'łeCKJd!: K&lleHABPL! 26 AeKa-

6pH 1886 r. CKOH'łaJICII T30AOP OnnOJI• 
L\ e p. 

ACTpOHOMH'łeCKHii: K&JieHA&pL. 

OD 1967 ROKU URANIA PRZYJMUJE OGLOSZENIA 

Do Zarządu Głównego PTMA niejednokrotnie napływają listy 
z zapytaniami o możliwość dokonania za pośrednictwem Towarzy
stwa zakupu wyposażenia optycznego do wykonywanych przez 
Członków teleskopów. W związku z powyższym wznawiamy dawną 
tradycję naszego pisma - p o c z ą wszy o d l n u m er u 1967 
r o ku URANIA przyj m u j e o g l o s z e n i a w sprawie sprze
daży i zakupu instrumentów obserwacyjnych zarówno od członków, 
jak od instytucji zainteresowanych w detalicznej sprzedaży. Pro
simy o nadsyłanie ofert i zapotrzebowań REDAKCJA URANII 
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Księżyc po upływie 5,3 doby od nowiu (do artykutu Księżyc przez lornetkę, str. 348) 
Fot.: A. Rtickl 1l.IV.1951 r. 

czwarta strona okladkt: Jedno ze zdjęć powierzchni Marsa (10-te z kolei spo
śród 21, dokonanych przez aparaturę Marinera-~ w dniu 14 lipca 1965 r. 






