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Fotografia Wielkiej Mgławicy Andromedy, jednej z najbliższych galaktyk, której jądro oraz dwie mniejsze sąsiadujące z nią mgławice eliptyczne, widoczne na zdj<;ciu, "rozłożono" ostatnio na poszczególne
gwiazdy w obserwatorium na Mt. Wilson.
(Do artykułu dra J. l'/Jergcntalcra pt.· .,Z czego są zbudowane mgławice
pozagalaktyczne").

Z DZIE.TóW POLSKIEGO TOWARZYSTWA
MIŁOśNIKóW ASTRONOMII

•związku z wskrzeszeniem w

W

r. 1948 po 9-letniej przerwie
P. T : M. A., aktualnym będzie dla czytelników
"Uranii" przypomnienie jego historii, choćby w najkrótszym
zarysie.
Ruch popularyzacji astronomii w Polsce wywodzi się z Warszawy. Tutaj to pojawiły się pierwsze w języku polskim popularne wydawnictwa astronomiczne. Wspomnimy tu o tłuma
czeniu "Rozmów o wielości światów zamieszkałych" P. de
F o n t e n e l l e' a z r. 1765 i o "Prognostyku o komecie z roku
1769-70", wydanym drukiem przez księdza Jana B o h omo l c a.
Prototypem P. T. M. A. było zawiązane w Warszawie po
uzyskaniu niepodległości "Koło Miłośników Astronomii", o charakterze samokształceniowym, które wydawało nawet własne
litografowane czasopismo: "Uranię" (wyszły 4 zeszyty)*). Dnia
26 listopada 1921 r. powołany został do życia w Warszawie
pierwszy Zarząd "Towarzystwa Miłośników Astronomii", w którego skład wchodzili: dr F. Kęp i ń ski (prezes), prof. G.
T o ł w i ń s k i, inż. B. R a f a l s k i oraz M. B i a ł ę c k i, jako
kierownik dostrzegalni. Dla ~aznaczenia wspólnoty duchowej
ze swymi prekursorami zachowano dla drukowanego organu
T. M. A. tytuł "Uranii", której pierwszy zeszyt pojawił się
w marcu 1922 r. Jeszcze w t. 1921 uruchomiono w Warszawie
działal:qości

*) Bezpośrednimi inicjatorami założenia Towarzystwa byli: Stanisław
M r o z o w ski (uczeń, potem asystent zakładu fizyki teoretycznej Uniw.
Warsz., obecnie prof. fizyki teoret. w U. S. A.) oraz Stefan K a l i ń ski
(asystent dra F. Kęp i ń ski e g o przy nieobsadzonej podówczas katedrze astronomii U. W., później agronom). Oni to zwrócili się do dra F.
Kępińskiego z propozycją założenia "Koła Miłośników Astronomii". Na
apel dra F. J{ępińkiego zgłosił się Jan M er g e n t a l er (słuchacz astronomii U. W., obecnie adiunkt obserwatorium astron. we Wrocławiu)"
Do tego trzyosobowego komitetu organizacyjnego dołączyli się wkrótce:
Edward S t e n z (słuchacz fizyki U. W., obecnie dyrektor instytutu meteorologicznego w Afganistanie) i Maksymilian B i a ł ę c k i (urzędnik pocztowy, zapalony obserwator nieba).
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własną dostrzegalnię, która mieściła się w naddaszu 6-piętro
wego gmachu przy ul. Chmielnej 88-90. Wyposażenie stanowiła luneta f. Bardoux o średnicy 108 mm. Frekwencja na
pokazach nieba w dostrzegalni wynosiła, mimo małej u nas
ilości nocy pogodnych, w ciągu pierwszych 3-ch lat 3 000 osób.
Wobec dużego zainteresowania pokazami nieba były wydawane
nawet karty wstępu na kilkanaście dni naprzód. W dostrzegalni tej, czynnej przez szereg lat, były dokonywane także
obserwacje naukowe przez długoletniego jej kierownika, M.
Białęckiego (rysunki powierzchni Jowisza, obserwacje ~akryć
gwiazd przez Księżyc itp.). Oprócz pokazów nieba odbywały się
w Warszawie, organizowane przez T. M. A., comiesięczne odczyty dyskusyjne na tematy astronomiczne, które cieszyły się
nieraz dużym powodzeniem. Później zorganizowano także jesienne cykle popularnych odczytów publicznych. W r. 1924
prezesem T. M. A. zostaje prof. M. Kam i e ń ski. Siedziba
Towarzystwa zostaje z czasem przeniesiona do starego gmachu
Obserwatorium Astronomicznego w Ogrodzie Botanicznym,
gdzie w parę lat później otrzymuje Towarzystwo do swej dyspozycji dobry paralaktyczny refraktor Cooke'a o średnicy
134 mm, pochodzący z prywatnego obserwatorium dra J. J ę
dr z ej e w i c ż a (1835-87). (Narzędzie to zginęło dnia 2. VIII.
1944 r. od pocisków tanków niemieckich, jakie wtargnęły na
teren Obserwatorium A. U. W.).
Od 1927 do 1939 r. tekę redaktora "Uranii" piastuje z małymi przerwami (w latach 1931-32 dr L. Orki s z, w latach
1933-35 dr E. S t e n z) dr E. Rybka. W r. 1936 redakcja
czasopisma przechodzi do Lwowa.
Na podstawie zmienionego statutu Towarzystwo przybiera
oficjalnie od dnia 22. XII. 1928 r. nazwę: "Polskie Towarzystwo
Przyjaciół Astronomii" i przystępuje natychmiast do zorganizowania oddziałów prowincjonalnych. Już dnia 17. XL 1928
powstaje Oddział w Częstochowie (prezes ks. B. M e t l er,
uczeń K. F l a m m ar i o n a). 20. II. 1929 zostaje powołany
do życia Oddział Warszawski (prezes inż. Z. C h e ł m oń ski),
którego Zarząd spełnia tymczasowo funkcje przyszłego Zarządu Centralnego, jeszcze formalnie nie wybranego. Na zebraniu zawiązującym Oddziału Warszawskiego zostaje zakomuni, kowana wiadomość o powstaniu Oddziału Lwowskiego (prezes
dr E. Stenz). Dnia 21. III. 1929 Zjazd Delegatów oddziałów
powołuje do życia w Warszawie Zarząd Centralny (prezes prof.
M. Kamicński). Nieco później, bo 19. XI. 1933, powstaje
Oddział Poznański (prezes prof. J. W i t k o w ski), który
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wkrótce rozpocznie bardzo ożywioną działalność z inicjatywy
wiceprezesa dra J. P a g a c z e w ski e g o.
W r. 1939 w jesieni Towarzystwo, podobnie jak wszystkie
kulturalne instytucje polskie, zostało przez okupanta rozwią
zane. Oddziały przestają funkcjonować. Majątek Towarzystwa
ulega rozproszeniu. W maju 1946 po ?-letniej przerwie zostaje
wznowione w Krakowie wydawnictwo "Urania" przez dra J.
G a d o m ski e g o, dra J. Mergentalera i dra J. Pagaczewskiego, które ma służyć jako baza dla wskrzeszenia Towarzystwa. Po zatwierdzeniu nowego statutu Towarzystwa zostaje
wybrany dnia 26. II. 1948 tymczasowy Zarząd Główny "Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii" (prezes dr J. Gadomski) i przystępuje niezwłocznie do zorganizowania ~oddziałów.
Dotychczas zostały powołane do życia oddziały: w Warszawie
(prezes K. D e m b o w ski), Krakowie (prezes dr L. Orkisz),
Nowym Sączu (prezes A. B ar b a ck i), we Wrocławiu tprezes
dr J. M er g e n t a l er) i Myślenieach (prezes mgr T. K a l in o w ski). Bazą dla wznowienia "Uranii" i wskrzeszenia Towarzystwa było Obserwatorium Astron. Uniw. Warsz. organizowane przejściowo w Krakowie.
Działalność wydawnicza Towarzystwa przechodziła zmienne
koleje. W latach 1922-48 wydano ogółem 19 roczników "Uranii". W latach 1924, 1940-45 i 1947 nie ukazał się żaden zeszyt
czasopisma, gdy np. w r. 1929 wyszło ich drukiem aż 10.
Średnio biorąc, "Urania" była w okresie sprawozdawczym
kwartalnikiem. W latach: 1928, 1929, 1930 i 1931 wydawano
drukiem Kalendarz P. T. P. A. o bogatej i ścisłej treści.
W r. 1929 Oddział Warszawski zapoczątkował: "Prace naukowe
Oddziału Warszawskiego P. T. P. A."
(wyszły 2 zeszyty).
W r. 1935 ruchliwy Oddział Poznański wydał "Ruchomą mapkę
nieba". W latach 1936-39 tenże Oddział zorganizował tzw.
szybkie komunikaty (wyszło ich z górą 20), w których informował członków Oddziału i innych prenumeratorów o aktualnych najnowszych odkryciach astronomicznych. W r. 1947 wydano w Krakowie I-szy tom "Biblioteki Uranii", zawierający
pracę dra J. Pagaczewskiego pt.: "Niebo przez lornetkę" (7
arkuszy druku) oraz wznowiono "Komunikaty" (dotąd 4) dla
wszystkich członków Towarzystwa.
Pracując nad rozwojem ruchu miłośniczego na polu astronomii w Polsce, zdajemy sobie sprawę z niedocenianego wciąż
jeszcze faktu, że nauka ta zyska u nas dopiero wtenczas trwałe
i szersze podstawy oraz pomyślne widoki na dalszą przyszłość,
gdy popularyzacja tej wiedzy osiągnie odpowiedni zasięg
i poziom.
J. G.
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W. IWANOWSKA

WIEK

WSZECHśWIATA
(dokończenie)

Nie otrzymawszy odpowiedzi od poszczególnych gwiazd,
się do organizacyj nadrzędnych -'- do zespołów
gwiezdnych. W kolejności hierarchicznej są to: gwiazdy podwójne i wielokrotne, gromady gwiezdne, galaktyki (mgławice
pozagalaktyczne) i gromady galaktyk. Każdy taki zespół podlega działaniu dezorganizującemu czasu. Działania różnych sił
zewnętrznych lub wewnętrznych powodują rozpraszanie się
zespołów. Tempo tego procesu w zasadzie można określić, jeżeli
znany jest układ sił rozpraszający:ch. ,
Siłami takimi w naszej Galaktyce są: l) działania grawitacyjne poszczególnych gwiazd, mijających dany zespół. Gdy
gwiazdę podwójną mija inna gwiazda, przyciąga ona każdą
z partnerek na ogół nierównymi siłami: bliższą silniej, niż
dalszą, co wywołuje pewne rozsunięcie gwiazd składowych.
2) Działanie grawitacyjne całej Galaktyki, przejawiające się
w jej obrocie, który odbywa się w ten sposób, że gwiazdy
położone bliżej środka Galaktyki krążą z większą prędko
ścią kątową, niż gwiazdy dalsze: z dwóch gwiazd, bliskich
siebie w tej chwili, ta, która jest bliższa środka Galaktyki,
wyprzedza w biegu swą sąsiadkę i w ten sposób stale oddala
się od niej. 3) Nawet wtedy, gdy nie ma sił zewnętrznych,
skupienie gwiazd, związanych siłami wzajemnego przyciągania,
ulega samorzutnie stopniowemu rozproszeniu. Wszystkie gwiazdy takiego skupienia są w ruchu, prędkości ich zmieniają się
pod wpływem przyciągań mijanych sąsiadek; może się tak
zdarzyć, że któraś z gwiazd znajdzie się u brzegu z prędkością
dostatecznie dużą na przezwyciężenie przyciągania całej gromady. Taka gwiazda opuści gromadę na zawsze, "wyparuje"
z niej . W równych odstępach czasu opuszcza gromadę ten sam
procent gwiazd w niej obecnych; znając masę i rozmiary całej
gromady, można wyznaczyć tempo tego procesu.
Przejdźmy do zastosowań konkretnych.
G w i a z d y p o d w ó j n e i wielokrotne są w naszym otoczeniu zjawiskiem bardzo pospolitym, stanowią one przypuszczalnie około 40% wszystkich gwiazd. Znając wzajemną
odległość (a) składowych danej gwiazdy podwójnej, oraz gę
stość gwiazd otaczających, można obliczyć czas potrzebny na
przeprowadzenie całkowitego "rozwodu" danej pary. Czas ten
zwróćmy
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jest tym dłuższy, im ciaśniejszą jest w tej chwili gwiazda
podwójna: według obliczeń astrofizyka hinduskiego C h a ndr a s e k h ar a, przy wartości a równej obecnie lO 000 jednostek astronomicznych*) wynosi on około 2Xl0 9 lat, przy a
równym l 000 jedn. astr. - 7Xl0 10 lat.
Gdyby nasz układ gwiazdawy' istniał 10 12-10 13 lat (długa
skala czasu), proces oddalania się składowych gwiazd podwójnych byłby posunięty już daleko, mielibyśmy bardzo mało par
ciasnych, więcej zaś luźnych, tym więcej, im większe jest a.
Rzeczywistość przeczy temu założeniu; statystyka gwiazd podwójnych według wartości a wykazuje wręcz odwrotną zależność: im większe bierzemy a, tym mniej znajdujemy odpowiednich gwiazd podwójnych. Świadczy to dość przekonywująco na korzyść krótkiej skali czasu.
Gr o m a d y . g w i e z d n e. Znamy obecnie w naszej Galaktyce przeszło 300 tzw. gromad otwartych i przeszło 100
gromad kulistych. Są to dwa zasadniczo różne typy skupień
gwiazd. Pierwszy charakteryzuje się tym, że zawiera stosunkowo niedużą, przeciętnie kilkadziesiąt sztuk liczącą, ilość
gwiazd, rozrzuconych dość luźno - w odległościach wzajemnych rzędu l roku świetlnego; drugi stanowi bardzo gęste skupienia bardzo licznych - po kilka lub kilkanaście tysięcy gwiazd o wzajemnych odległościach tego rzędu, co odległości
Słońca i planet. Szereg innych istotnych różnic wskazuje na
to, że te dwa typy reprezentują dwie różne próbki społeczeństw
gwiezdnych; gromady otwarte należą do naszego najbliższego
otoczenia na peryferiach Galaktyki, gromady kuliste są prawdopodobnie przybyszami, zabłąkanymi z centralnych jej regionów.
Jeśli idzie o proces rozpraszania się gromad, to w najrzadszych z pośród gromad otwartych, jak np. w Hiadach, odbywa
się on pod wyłącznym prawie wpływem czynników zewnętrz
nych: gwiazd mijających i rotacji Galaktyki; przeciętny czas
istnienia tego rodzaju gromad wynosi 2 do 3Xl09 lat. Znane
są gromady będące w pełni rozwoju tego procesu, jak wymienione Hiady, bądź też takie, które ten proces kończą, jak
gromada W. Niedźwiedzicy, rozproszona do tego stopnia, że
przynależność poszczególnych gwiazd do niej rozpoznajemy
jedynie po wspólnym ruchu.
W e wszystkich gromadach kulistych, oraz w gęstszych gro*) Jednostką astronomiczną nazywamy średnią odległość Ziemi od
Słońca, wynoszącą

149.5 X 101q km.
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madach otwartych, jak znane ogólnie Plejady, dominującą
rolę odgrywają wewnętrzne siły grawitacyjne; oblicza się dla
nich tzw. średni wiek- okres czasu, po którym 2/3 wszystkich
gwiazd "wyparuje" z gromady; dla gromad kulistych wynosi
on l 012 lat, dla gęstszych gromad otwartych około 3 X l 09 lat.
Jak widzimy, liczba ta jest wspólną miarą wieku wszystkich
gromad otwartych, a że znamy takie gromady w różnych stadiach rozproszenia i są one ściśle związane z Galaktyką, możli
we, że tego rzędu jest właśnie wiek tej ostatniej.
G a l ak tyk i i i c h gr o m a d y. Większe z kolei systemy gwiezdne stanowią galaktyki, a wśród nich nasza Droga
Mleczna. Struktura tych światów- wysp z pewnością podlega
również ewolucji w czasie, jednakże z tą kwestią jesteśmy
w badaniach równie mało zaawansowani, jak z zagadnieniem
ewolucji gwiazd. Wiemy, że są dwa typy tych światów: galaktyki eliptyczne i spiralne, jeśli pominąć mniej liczną grupę
nieregularnych; różnią się one między sobą nie tylko strukturą,
ale także składem gwiazd je tworzących. Przypuszcza się, że
są to kolejne stadia rozwojowe galaktyk. Nie potrafimy jednak
ocenić tempa tego rozwoju, nie rozporządzając dotychczas za, dawalającą teorią dynamiczną tych obiektów.
Warto wspomnieć o pewnym odcinku tego zagadnienia, na
którym dawniej chętnie się opierali zwolennicy długiej skali
czasu - o zjawisku ekwipartycji energii.
Wyobraźmy sobie, że wprowadzamy do pewnej objętości
mieszaninę gazów. Cząsteczki tych gazów są w ustawicznym
ruchu: pędzą w różnych kierunkach z różnymi prędkościami,
zderzają się ze sobą i ze ściankami naczynia, zmieniając przy
tym kierunek i wartość prędkości. Każda z nich posiada w danym' momencie pewną energię ruchu - energię kinetyczną,
którą mierzymy połową iloczynu masy cząstki przez kwadrat
jej prędkości. Przy spotkaniach cząstki zmieniają swą prędkość,
a więc zmieniają również energię kinetyczną, a raczej wymieniają ją między sobą. Te wymiany działają w kierunku
wyrównania, równego podziału (ekwipartycji) energii pomię
dzy poszczególne cząsteczki. Analogicznego zjawiska oczekiwać
. można byłoby w systemach gwiazd. Istotnie, gwiazdy otaczające nas, których masy i prędkości znamy, wykazują w przybliżeniu stan ekwipartycji energii: olbrzymy, gwiazdy o dużych masach poruszają się wolno, karły zaś, gwiazdy lekkie,
mają znacznie większe prędkości. Jeżeli przyjmiemy że, po
dobnie jak w doświadczeniu z gazem, to wyrównanie nastą
piło skutkiem spotkań gwiazd, to przy bardzo małej gęstości
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nas "gazu" otrzymujemy dużą liczbę, 5 X 10 12 lat
jako czas potrzebny na ustalenie się ekwipartycji energii.
Zdawałoby się, że w tym zjawisku mamy argument na
korzyść długiego wieku Wszechświata; jednakże można przeciwko temu argumentowi podnieść poważne zarzuty. Po pierwsze, ekwipartycja energii nie jest ściśle spełniona, są rodzaje
gwiazd, które się z niej wyłamują; tak np. gwiazdy typu B mają
dwukrotnie mniejszą, olbrzymy zaś typów K i M kilkakrotnie
większą od przeciętnej energię kinetyczną. Po wtóre, nie musiała ona ustalić się drogą spotkań gwiazd w układzie o tak
skomplikowanej i niejasnej jeszcze dla nas dynamice, jak
mgławica spiralna.
Procesu rozpraszania się gromad galaktyk (lokalne skupienia mgławic pozagalaktycznych) również nie możemy dziś
jeszcze ująć czasowo, ponieważ brak nam do tego szeregu
danych.
Zwróćmy się wreszcie do samego Wszechświata i spytajmy
go o metrykę. Staje przed nami uniwersalny proces czasowyo ile nie jest złudzeniem - rozszerzanie się Wszechświata.
Wiemy, że w widmach mgławic pozagalaktycznych prążki
widmowe są przesunięte w stronę fal dłuższych i to tym więcej,
im dalszą od nas jest mgławica. Podobny efekt znamy z doświadczeń fizycznych, jako skutek oddalania się źródła fal od
obserwatora (ef-ekt D o p p l er a). Ta analogia skłania nas do
przypuszczenia, że światy-wyspy uciekają od nas i to tym
szybciej, im są dalsze. Wykrycie tego zjawiska zbiegło się z wysuniętą ·niezależnie przez teoretyków koncepcją rozszerzającego
się Wszechświata, jakgdyby na potwierdzenie tejże.
Cofając się myślq wstecz, doszlibyśmy do momentu rozpoczęcia tej ekspansji, gdy objętość Wszechświata musiała być
zerem. Zakładając, że tempo ekspansji nie uległo zmianie z czasem, możemy łatwo obliczyć datę tego momentu: mgławice
odległe o 250 milionów lat światła oddalają się z prędkością
równą 1/ 7 prędkości światła; tę odległość światło przemierza
w ciągu 250 milionów lat, mgławica zaś na przebycie tej drogi
8
potrzebowałaby czasu 7 razy dłuższego, czyli 7 X 250 X l0 , w przy9
bliżeniu 2 X 10 lat, zaledwie tyle, ile wynosi wiek Ziemi. Ten
wynik głównie skłonił astrofizyków około r. 1930 do forytowania krótkiej skali czasu. Nie możemy mu wszakże ślepo zawierzyć, ponieważ z jednej strony sama koncepcjfl rozszel'?!ającego się Wszechświata nie jest jedynym możliwym wytłu
maczeniem przesunięć prążków w widmach mgławic, z drugiej
strony, jeśli Wszechświat się rozszerza, nie jesteśmy pewni, czy
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szybkość ekspansji była stałą. Jest wszakże nadzieja, że powiększenie zasięgu naszych teleskopów pozwoli obie te wątpli
wości rozstrzygnąć, w szczególności oczekuje się tego od budowanego obecnie w Ameryce reflektora o średnicy 5 metrów.
Reasumując powyższe wywody, musimy stwierdzić, że zagadnienie kosmicznej skali czasu jest jeszcze w stadium płyn
nym. Za krótką skalą przemawiają, poza Ziemią, gwiazdy po-

dwójne i gromady gwiazd. Reszta zjawisk ukazuje nam zaledwie drogi, na których powinno się znaleźć rozwiązanie
w przyszłości. Mamy przed sobą cały szereg problemów, dotyczących budowy i ewolucji poszczególnych form materii kosmicznej, oraz całego Wszechświata. Skala czasu występuje
jako wspólna niewiadoma w tych zagadnieniach, jest jakgdyby
nicią, która je wiąże.
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ZBUDOWANE MGŁAWICE
·POZAGALAKTYCZNE

W miarę, jak nadchodzą z zagranicy publikacje obserwatoriów, które nie przerywały swojej pracy w czasie wojny, dowiadujemy się o coraz nowych zdobyczach nauki, przekraczających · nieraz najśmielsze nadzieje, a nieraz rewolucjonizują
cych dotychczasowe poglądy. Główne sensacje dotyczą zresztą
odkryć na terenie fizyki o czym głośno - ale i astronomowie nie próżnowali. Oczywiście przede wszystkim amerykańscy. O jednym z takich odkryć warto parę słów powiedzieć.
Znane są, poza Drogą Mleczną, tzw. mgławice pozagaiaktyczne. Są to albo utwory o regularnych eliptycznych lub sferycznych kształtach, albo wspaniale rozwinięte spirale, albo
wreszcie nieregularne obiekty, jak np. Obłoki Magellana. Prawie każda z tych mgławic jest nieomal całym odrębnym
wszechświatem, zawierającym setki milionów słońc, liczne
mgławice gazowe, gromady gwiazd, chmury pyłu kosmicznego
itp. Prawie każda - bo wyjątkiem zdawały się być do niedawna mgławice eliptyczne, a więc te, które mają najbardziej
regularną formę. Nie wiedziano bowiem z czego są one zbudowane, gdyż nawet na najlepszych zdjęciach, dokonywanych
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lunet, nie udawało się stwierdzić jaich budowy. Je a n s sądził, że są to olbrzymie kule gazowe. B r u g g e n c a t e wysuwał przypuszczenie,
że nie z gazu, ale z drobnych brył meteorycznych są one zbudowane. W ostatnich latach jednak coraz silniej gruntować
się zaczęło prcypuszczenie, wysuwane m. in. przez S. S m i t h'a,
że składają się one z pojedynczych gwiazd. Mówiono, że równowaga tych mgławic jest nietrwała, a forma tylko chwilowa.
Wystarczy, by mgławica taka przesunęła się niezbyt daleko
od jakiejś innej, by pod zakłócającym wpływem siły ciążenia,
a także na skutek szybkiego ruchu obrotowego (jeden obrót
dokoła osi w ciągu kilkudziesięciu milionów lat) rozpadła się,
zamieniając się w zwykłą mgławicę spiralną. W ten sposób
starano się ułożyć w ewolucyjny szereg wszystkie obserwowane formy mgławic pozagalaktycznych. Rzeczywistość okazała się jednak bardziej skomplikowaną i, raz jeszcze, podobnie
jak w innych dziedzinach nauki, zbyt pochopne tworzenie ewolucyjnych szeregów okazało się poprostu stosowaniem schematu
myślowego, który nie zawsze wyjaśnia, a czqsto gmatwa za!.
obserwowane zjawiska.
Zaczęło się od niemal przypadku. Podobnie jak mgławice
planetarne*) wygląda jądro Wielkiej Mgławicy Andromedy.
Także na wszystkich zdjęciach wychodzi ono jako jednostajnie
świecąca powierzchnia. Ale w tym wypadku prawie powszechnie przyjęty był pogląd, że jądro to musi składać się z pojedynczych gwiazd. Z chwilą więc, gdy uda się zb,udować większe
lunety, zdjęcia jego powinny to wykazać i jądro winno rozsypać się na poszczególne jasne punkty. Sądzono, że zdjęcia takie
będą jednym z pierwszych zadań wielkiego, 5-metrowej śred
nicy reflektoru, który ma za parę miesięcy być uruchomiony
na górze Palomar. Tymczasem nie trzeba było czekać tak długo.
W roku 1942, astronom amerykański, emigrant z hitlerowskich Niemiec, dr B a a d e, sfotografował tę właśnie mgławicę
z pomocą 250 cm reflektoru na Mt. Wilson, posługując się specjalnie czułymi kliszami, a dosłownie kwestią przypadku było
jednocześnie to, że niebo było tej nocy wyjątkowo przejrzyste
i tła jego nie rozjaśniało zbyt silnie, zawsze obecne, mniej lub
więcej jasne promieniowanie zorzy polarnej. (Świecenie nieba
nocnego powoduje, we wszystkich szerokościach geograficznych, zadymienie tła kliszy przy dłuższych ekspozycjach). Na
z

pomocą największych

"kichś szczegółów

*) Są to mgławiec gazowe, przynależne przestrzennie do Drogi Mlecznej, podobne z wyglądu do tarcz ' planet. Pośrodku mgławicy widnieje
z reguły jasna gwiazda o wysokiej temperaturze powierzchniowej.
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kliszy tej zewnętrzne cz~ści jądra Wielkiej Mgławicy · Andromedy rozsypały się na pojedyncze gwiazdy.
Wynik ten uzyskano dzięki zupełnie minimalnemu zwiększe
niu, zasięgu fotografii, bo normalnie na kliszach, uzyskiwanych
z pomocą 2.5 metrowego zwierciadła otrzymuje się, przy maksymalnych długościach naświetlenia, obrazy gwiazd do 21 wielkości, (a więc 250 milionów razy słabszych od Wegi). Tej nocy
udało się sięgnąć 0.2-0.3 wielkości dalej, a więc sfotografowano gwiazdy jeszcze około 1.3 razy słabsze. To już wystarczyło jednak by stwierdzić, że zewnętrzne części jądra mgła
wicy nie są gazowe. Wobec takiego wyniku Baade postanowił
pokusić się o rozłożenie na gwiazdy także i dwu eliptycznych
mgławic, bliskich sąsiadów Wielkiej Mgławicy w Andromedzie. By jednak uniknąć zadymienia kliszy przez świecenie
tła nocnego nieba, postanowił posługiwać się kliszami czułymi
na promieniowanie czerwone, przy użyciu jednoczesnym czerwonego filtru. Wychodził on z tego założenia, że wystarczy,
jeżeli uda mu się sfotografować gwiazdy tylko nieco słabsze
od tych, jakie można było fotografować dotychczas. Klisza czerwona jest jednak mniej czuła od fotograficznej tak, że nie
mógł on sięgnąć dalej niż do 20-tej fotoczerwonej . wielkości.
Ale, sądząc z widma mgławic eliptycznych, można było przypuszczać, że gwiazdy składające je, przynajmniej jaśniejsze,
są czerwone, że zatem wyjdą one słabiej na kliszy zwykłej,
niż na czerwonej tak, że gwiazda o jasności fotoczerwonej
20.0 mg, będzie miała jasność 21.5 mg, a to już powinno wystarczyć, sądząc z wyników jakie uzyskano dla jądra Wielkiej
Mgławicy Andromedy. Przypuszczenie było słuszne i słabsza
z eliptycznych mgławic Andromedy rozsypała się na zdjęciu
całkowicie na pojedyncze gwiazdy, a jaśniejsza prawie całko
wicie.
Wynik co najmniej ciekawy, bo rzuca światło na budowę
mgławic eliptycznych. Ale to nie wszystko. Jest to ostatecznie
wynik interesujący tylko nielicznych specjalistów. Fotografie
dokonywane przez Baadego pozwoliły jednak nie tylko stwierdzić, że mgławice eliptyczne są zbudowane z gwiazd, ale także
z jakich gwiazd. I to ostatnie odkrycie jest bodaj ważniejsze
od pierwszego, bo rzuca światło na cały szereg faktów dotychczas nie powiązanych z sobą. Okazało się bowiem, że jądro
Wielkiej Mgławicy Andromedy i mgławice eliptyczne skła
dają się z takich samych gwiazd jak gromady kuliste i, że do
tego samego gatunku należą liczne gwiazdy o znacznych pręd-
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kościach w stosunku do Słońca w naszej Drodze Mlecznej, oraz
te, które otaczają jakby mgiełką gwiazdową poszczególne galaktyki.
Trudno w tym krótkim sprawozdaniu podawać więcej
szczegółów. Wystarczy jeżeli powiem, że cechami gatunkowymi
gwiazd w ogóle są: średnica, ;masa, temperatura. Otóż na podstawie wyników Baadego, oraz dawniejszych badań S h a p l e'y a nad gromadami gwiazd i O o r t a nad ruchami gwiazd
w Drodze Mlecznej, można dziś powiedzieć, że istnieją dwie
jakby "rasy" gwiazd, dwa typy. Jeden typ -:- nazwijmy go
typemI-są to gwiazdy, z którymi mamy najwięcej do czynienia w Drodze Mlecznej w sąsiedztwie Słońca. Jeżeli na wykresie na osi pionowej oznaczymy jasności absolutne a na osi
poziomej typy widmowe *), które z grubsza można uważać za
odpowiedniki temperatur (a więc i barw), wtedy gwiazdy typu I
ułożą się w 2 wyraźne ciągi, jak widać na rysunku (obszary
jednost11jnie zacieniowane). Jeden ciąg, to będą gwiazdy "olbrzymy, mniej więcej jednakowej jasności absolutnej, typu
widmowego o,d M do F5, i drugi, w którym jasność absolutna
ściśle zależy od typu widmowego, jest mianowicie tym mniejsza, im wcześniejszy typ widmowy, ~ niższa temperatura.
(Wcześniejszy typ widmowy jesl na wykresie- na lewo, póź
niejszy - na prawo). Między tymi dwoma ciągami nie ma
połączenia. B
gwiazd o typie widmowym AS do F5 i jasności
absolutnej okółD + t.m. Gwiazdy typu II - zaznaczone na
wykresie obszarem zakresJwwanym, układają się zupełnie inaczej. Brak tu olbrzymów bardzo chłodnych typu M, zato
istnieją li,czne olbrzymy tęgo typu widmowego, który w poprzedniej grupie nie ,był wcale obsadzony przez gwiazdy. Uderzającą cechą jest to, że gwiazdy około O-ej jasności absolutnej
mogą być różnego typu widmowego, a skądinąd wiadomo, że
są to przeważnie gwiazdy zmienne pulsujące, o okresie zmien.ności krótszym od jednej doby. W typie II zapewne jest więcej
karłów, niż w typie l, a więc gwiazd o dodatnich jasnościach
absolutnycł;l, ale są one jeszcze słabo zbadane. Być może, że
tzw. białe karły, a więc gwiazdy, nie uwidocznione na wykre- •
sie, a których miejsce byłoby w lewej dolnej części wykresu,
należą też do typu II.
Poza różnicami, jakie występują na wykresie będącym ilustracją zależności typu widmowego i jasno~ci absolutnej, ·
*) Typy widmowe gwiazd oznaczane M literami: B, A, F., G, K, M,
co odpowiada w przybliżeniu bal"Wom: białej, żółtawej i czerwonej.
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gwiazdy typu I i II różnią się przede wszystkim tym, że gwiazdy
typu II mogą tworzyć w przestrzeni czyste zespoły, bez domieszki typu I, jak to ma miejsce właśnie w pozagalaktycznych
:ą1gławicach eliptycznych i w kulistych gromadach gwiazd.
Gwiazdy typu I nie występują na ogół oddzielnie, ale są zwykle zmieszane z przedstawicielkami typu II, z jednym prawdopodobnie wyjątkiem otwartych gromad gwiazd. W mgławicach

spiralnych występuje w jądrze typ II w czystym zespole, natomiast w ramionach spirali domieszane są liczne gwiazdy typu I,
szczególnie obfite w zgrubieniach ramion spirali. Nie wydaje
się przy tym prawdopodobne, by gwiazda typu II mogła stać
się przedstawicielką typu I lub odwrotnie, pomimo nawet, że
w pewnym okresie życia może mieć taką samą jasność absolutną i typ widmowy. Tam, gdzie wykresy krzyżują się, zdawałoby się, że nie ma możności odróżnienia od siebie gwiazd
należących do 2 różnych typów, a jednak nawet i tam istnieją
kryteria, pozwalające na odróżnienie obu typów, przede wszystkim prędkości ich ruchu, i położenie w przestrzeni. W każdym
razie - skoro dwie te grupy gwiazd są odrębnymi jakby rasami, a jednej z tych ras brak w mgławicach eliptycznych,
trudno przypuszczać, by mgławice spiralne mogły powstać
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z eliptycznych, a tym bardziej otwarte gromady z kulistych,
jak to niektórzy astronomowie przypuszczali.
Jedną z ciekawszych różnic pomiędzy tymi dwoma typami
gwiazd jest to, że gwiazdy typu II znacznie wolniej wirują
dokoła środka Drogi Mlecznej niż gwiazdy typu I (stąd ich
znaczne prędkości w stosunku do Słońca), choć są ze sobą
w przestrzeni gruntownie pomieszane. Niemniej ciekawym jest
to, że gwiazd typu II jest wszędzie pełno, bo pojedyncze okazy
trafiają się w obszarach przygalaktycznych, gdy typ I wystę
puje głównie w płaszczyźnie równika mgławic spiralnych,
w mgławicach nieregularnych, a brak go zupełnie w przestrzeniach przygalaktycznych.
Takie są ogólne zarysy odkrycia, o szczegółach trudno narazie pisać, bo wiele kwestii jest jeszcze niewyjaśnionych.
W każdym razie drobne napozór odkrycie Baadego pozwoliło
powiązać ze sobą cały szereg znanych już dość dawno faktów
i otworzyło nowe perspektywy na świat gwiazd. Obraz świata
komplikuje się coraz bardziej. Atomy rozpadły się na niezmiernie złożone układy elektronów, protonów, neutronów. Gwiazdy,
o których sądzono, że dadzą się wszystkie zmieścić w jeden
szereg ewolucyjny, rozpadły się nagle na dwie różne rasy, ale
pomimo, że świat wydaje się coraz trudniejszy do zrozumienia
i bardziej skomplikowany, wyczuwa się także i dzisiaj, że rzą
dzą tym wszystkim proste prawa, choć nie proste schematy
myślowe, które tak pochopnie nieraz ludzie tworzą .

.JAK

ZBUDOWAć

SAMEMU

LUNETĘ

Każda

luneta składa się z dwóch podstawowych częsc1:
<>biektywu i okularu. Obiektyw jest zwrócony w kierunku
oka obserwatora. światło biegnące od przedmiotu załamuje się
w obiektywie i tworzy w jego ognisku obraz odwrócony, który
z kolei zostaje powiększony przez okular. Są dwa zasadnicze
typy lunet astronomicznych: refraktory i reflektory. W pierwszych obiektyw składa się z soczewek, w drugich rolę tę spełnia
zwierciadło wklęsłe.
My zbudujemy lunetę soczewkową czyli refraktor*). Musimy
więc najpierw zaopatrzyć się w obiektyw oraz okular. Z obiektywem jest największa trudność. Powinien być wolny od wad,

*) Zob.: J. T. Huppert "Budowa
czych" ("Urania" nr 50, r. 1936, VI).

najtańszych przyrządów miłośni
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jakie posiadają zwykłe soczewki skupiające . A więc od aberacji
chromatycznej, to znaczy od rozszczepiania światła na barwy,
oraz aberacji sferycznej, czyli skupiania promieni w różnych
pod względem odległości ogniskach. Obiektyw taki składa się
z reguły z dwóch soczewek: zazwyczaj dwuwypukłej ze szkła
koronnego i wklęsło-płaskiej ze szkła flintowego. W mniejszych
obiektywach obie te soczewki są ze sobą sklejone. Niestety
dostać ' je można tylko w większych fabrykach optycznych, do
, których dostęp mamy obecnie bardzo utrudniony. Czasami
jednak można je nabyć u optyków . lub w sklepach fotograficznych, posiadających dużo starego sprzętu i wybrakowanych
części. Zwykle w rozmiarach od 40 do 70 mm średnicy. Poza
tym możemy znaleźć taką soczewkę wśród starych obiektywów
fotograficznych następujących typów:
l) Obiektyw krajobrazowy możliwie dużej średnicy. Składa
się on z jednej achromatycznej soczewki, która dla nas się
nadaje.
2) Petzval portretowy. Posiada zewnętrzną soczewkę achromatyczną, którą można wykręcić i użyć jako obiektywu do
lunety.
3) Aplanat. Złożony jest z dwóch achromatycznych soczewek. Każda z nich może nam się przydać.
Luneta, którą mamy zamiar zbudować, nie powinna mieć
mniejszej ogniskowej, niż 40 cm i .większej, niż 120 cm .
Jeżeli zaś w końcu ktoś nie może znaleźć obiektywu achromatycznego, u każdego optyka dostanie zwykłe szkło od okularów okrągłych dla dalekowidzów (0 .5-1 dioptr.). Soczewka
taka ma przeszło 40 mm średnicy, ogniskową około 100 cm
i co ważne, jest tania.
Ponieważ można ją łatwo nabyć, opiszę konstrukcję lunety
o takim właśnie obiektywie. Gdy jednak ktoś znajdzie achromatyczną soczewkę, niech buduje lunetę w podany przeze mnie
sposób, zmieniając naturalnie odpowiednio wymiary. Wielkość
lunety bowiem zależy tylko od rozmiarów obiektywu, to znaczy jego średnicy i długości ogniskowej. Jako okularu do naszej
lunety użyjemy okularu mikroskopowego. Można go kupić
w sklepie z instrumentami optycznymi. Najlepiej zaopatrzyć
się w kilka okularów o różnych ogniskowych ; będziemy wtedy
mogli zmieniać powiększenie naszej lunety.
Powiększenie lunety obliczamy według wzoru:
Powiększenie

=

ogni~~()wa

obie}{tywu
ogniskowa okularu
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pracę,

musimy

pamiętać,

że

od

staranności,

cierpliwości i dokładności zależy wynik nasz go przedsięwzię

cia. Naturalnie luneta nasza daleką będzie od "prawdziwych".
Nie możemy wykonać młotkiem i piłą tego, co cały sztab naukowców, inżyni erów i mechaników dokonuje przy pomocy
maszyn i wieloletniego doświadczenia. Starajmy się jednak
wykorzystać .całkowicie możliwości, jakie leżą w pospolitym
materiale i prostych narzędziach, a to już będzie bardzo dużo.
Przyjmijmy więc, że obiektyw naszej lunety będzie miał
średnicę = 40 mm i ogniskową = 100 cm. Instrument składać
się będzie z dwóch długich skrzynek, wsuniętych jedna w drugą
(tablica). Skrzynka "A" to wyciąg okularowy, skrzynka "B"tubus lunety. Skrzynki te budujemy z listew drewnianych,
dobrze wyschniętych i dokładnie oheblowanych, grubości
10 mm. Wycinamy osiem deseczek: dwie o wymiarach
7 cm X 85 cm, dwie 5 cm X 85 cm, dwie 5 cm X 40 cm i dwie
3 cm X 40 cm. Deski należy obcinać dokładnie pod kątem prostym. Dobra kątownica to przyrząd, którym stale musimy się
posługiwać. W jednej desce o wymiarach 5 cm X 85 cm wycinamy szparę szerokości 8 mm i długości 15 cm. W drugiej 3 cm X 40 cm wiercimy otwór 6 mm średnicy. Następnie po
wewnętrznej 'stronie malujemy je na czarno wodną farbą lub
tuszem i skręcamy śrubami.
Przechodzimy teraz do umocnienia obiektywu. Wycinamy
deseczkę kwadratową o boku 7 cm i grubości l cm, w której
wycinamy otwór o średnicy 2 mm mniejszej, niż obiektyw,
a więc w tym wypadku 38 mm. Po czym z tektury grubości
około 2 mm wyc'inamy płytki 7 cm X 7 cm, lecz o otworze
4 cm średnicy. Następnie zaś wycinamy z dykty grubości 4 mm
płytkę o takim samym boku, lecz o otworze 38 mm. Teraz tak
uzyskane części składamy w następującej kolejności: l) płytka
drewniana, 2) obiektyw wypukłą stroną na zewnątrz, 3) tektura, 4) dykta. Przybijamy wszystko małymi gwoździkami,
uważając, żeby obiektyw nie był zanadto ściśnięty, lecz również, żeby się nie ruszał w obsadzie (zob. tabl.). Całość po pomalowaniu od wewnątrz na czarno, przykręcamy śrubami do tubusa ze strony, gdzie nie ma szpary. Do końca tubusa przybijamy cz.tery kawałki dykty tak, żeby wystawały 5 cm poza
obiektyw. Będzie to osłona przed bocznym światłem.
Następnie budujemy obsadę dla okularu. Do skrzynki "A",
po przeciwnej stronie otworu, przykręcamy deseczkę kwadratową o boku 5 cm i grubości l cm, w której poprzednio wiercimy otwór 23 mm średnicy. Po czym wycinamy deseczkę
:!
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o boku 5 cm, lecz grubości najmniej 2 cm (najlepiej z drzewa
twardego, jak buk lub dąb), w której dokładnie prostopadle
wiercimy otwór o średnicy 23 mm. Deskę tę, która jest łoży
skiem dla okularu, przykręcamy trzema śrubami w sposób
umożliwiający dokładne scentrowanie instrumentu. W trze.c h
korkach od butelek robimy otwory; korki te ustawiamy symetrycznie w trzech punktach między deskami, następnie wkła
damy poprzez korki trzy długie, cienkie, o pólokrągłej główce
śruby i przykręcamy je. Śruby powinny mieć 4 cm długości.
Konstrukcja i zasada działania tej regulacji widoczna jest na
tablicy. W otwór ostatniej deski wsuwamy okular, a powstałą
między deskami szparę oklejamy czarnym, nieprześwietlającym
płótnem. Cały czas przy konstrukcji lunety trzeba pamiętać,
aby wszystkie jej części (oprócz optyki), które są skierowane
do wewnątrz instrumentu, były pomalowane na czarno-matowo,
a to dla uniknięcia szkodliwych przy obserwacjach refleksów.
Teraz składamy lunetę i, przewlekłszy 6 mm śrubę przez
otwór w wyciągu i szparę tubusa, nakładamy krążek z dykty
o średnicy 4 cm, podkładkę, po czym skręcamy nakrętką motylkową. Śruba ta pozwala nam, po znalezieniu ostrego obrazu
·w lunecie, unieruchomić wyciąg okularowy.
Obecnie przystąpimy do wypróbowania naszej lunety. Opieramy instrument o parapet okna i celujemy na odległy (najmniej 200 m) przedmiot. Może to być słup, latarnia, maszt
antenowy itp. Nastawiamy lunetę, przesuwając wyciąg okularowy, aż otrzymamy wyraźny obraz w polu widzenia. Kontury
przedmiotów będą mieć obwódkę barwną, gdyż nasz obiektyw
nie jest achromatyczny, lecz obraz powinien być wyraźny i bez
zniekształceń. Po znalezieniu ostrego obrazu, unieruchamiamy
wyciąg okularowy śrubą i szukamy dla lunety punktu cięż
kości, aby wiedzieć, w którym miejscu umocować jej oś poziomą. Miejsce to oznaczamy symetrycznie po jednej i drugiej
stronie tubusa. W punktach tych wiercimy otwory o średnicy
8 mm i przewlekamy przez nie 8 mm śruby długości 5 cm.
Następnie wycinamy z drzewa dwa krążki o grubości 4 cm
i l cm, wiercimy w nich otwory 8 mm, nakładamy na śruby
i przybijamy je do tubusa. Tubus lunety i wyciąg malujemy
z zewnątrz kilka razy białym lakierem, zaś obsadę obiektywu
i okularu czarnym. Pozostawiamy je do przeschnięcia. Teraz
przystępujemy do budowy statywu. Statyw składać się będzie
z dwóch części: wideł i trójnogu. Widły robimy z dwóch desek
15 mm grubości, szerokich u podstawy 125 mm i wysokich
20 cm; mają one kształt umożliwiający obserwacje w zenicie
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te w górnej swej części posiadajll otwory 8 mm
w dolnej zaś q umocowane do kn1żka drewnianego
o 'średnicy 20 cm, w środku którego jest otwór o średnicy 8 mm.
Trójnóg powinien mieć ok. 150 cm wysokości. W górnej
części nogi jego umocowane Sfł w krllŻltu o średnicy 20 cm
i grubości 2 cm, również z otworem o średniGy 8 mm. Teraz
składamy widły i trójnóg w j~ ćałość i skręcamy śrubll
o średnicy 8 mm, długości 6 cm, o nakrętce motylkowej. Statyw malujemy następnie na biało, śruby na czarno. Po wyschnięciu łączymy lunetę ze statywem, przewlekając śruby
wystająće z tubusa przez otwory w Widłach. Nakładamy poelkładki i skręcamy nakrętkami motylkowymi. Wszystkich tych
miejsc lunety, w których wyStępuje tarcie części o siebie, nie
malujemy lakierem. lecz smarujemy mydłem lub towotem.
Aby zmniejszyć w=dęchromatyczną naszego obie~tywu,
należy sporządzić przesło
(blendy). W tym celu wycinamy
khlżek z dykt:y- 4 mm
ości~ 20 cm średnicy. W promieniu
50 mm wycinamy w nim cztery otwory o średni-cach: 50 mm,
30 mm. 25 mm, 20 mm. Z kawałka blachy żeJ.aznej grubOści
2 mm wycinamy następnie pasek szerokości 2- cm i dhtgości
6 cm, poczem zginap1y go pod kątem prostym w odległości
4 cm od jednego końca. Następnie w dłuższej części robimy .
dwa otwory, w krótszej - jeden. Dłuiązą przykręcamy do
tubuaa, do krótszej zaś części na śrubie z .hakrętq rnoty~ową
przytwierdzamy _krążek z przesłonami (b,J.endaml). PrzeSłony
należy pómalować na czarno.
Luneta nasza jest skończona. Teraz należy ją skierować na
niebo. Oczywiście otrzyn;amy odwró(x)ne obrazy ciał' niebie·
s~h, do czego się jednak łatwo przyzwyczaimy.
(tabl.).

Widły

średnicy,

W. F.

FELIEToN NAuKOWY
J,.IDIA

STANKIEWICZOWN~

RUCH
PłJNłie woda w ~mieniu, drogq pędzi mocne amerflkat\skte a'łlto, dzieci bieg'Cijq przed domem i podrzuea;q pukę wszędnł dokoła ~ «»NnWjemy ruch. I ~gół ~wia on
nam rado~. In.ży1lier cieuy się, gdy pulci tD ruch jakqi maazynę, literat oooierrz 1'łdcb:iei, widzqc ożywtony riłch 'tbydawniczy, lekarz ;eat tadowolony, gdfl.- jego paćjent ~eszcze lię
ruBZII. Nłe ma życia bez ntchu~ a ricitDet więce;: jelteimg błiJcy
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wytworzyć pojęcia ogólne, które by nieraz mogły być zastosozadał sobie pytanie, co najczęściej powtarza się,
musiałby dojść do wniosku: ruch. Ruch bowiem jest wszędzie

wane. I gdyby

i we wszystkim.

Co to jest ruch? Zmiana stosunków przestrzennych dwu
lub więcej ciał, a właściwie nie sam efekt: zmiana, lecz zmienianie się stosunków przestrzennych. Ktoś, obyty z pojęciami
czasu i przestrzeni, gotowy podać tutaj definicję, którą krytykuje E i n s t e i n, mówiąc, że zawiera dwa śmiertelne grzechy przeciw Duchowi świętemu jasności, a mianowicie: "ruch
jest to zmiana położenia jakiegoś ciała w przestrzeni z czasem".
Czas i przestrzeń narodziły się razem z ruchem i nie możemy
posługiwać się pojęciami bezwzględnego czasu i bezwzględnej
przestrzeni. Położenie w "przestrzeni" jest rzeczą nieokreśloną,
możemy określać jedynie położenie różnych ciał '!PZględem siebie; również nie można określić momentu czasowego bez względu
na układ odniesienia i bez pomocy ruchu, bez ruchu bowiem
nie moglibyśmy mieć zegara. Istota zupełnie nieruchoma, umieszczona wśród nieruchomych przedmiotów, nie mogłaby sobie
wytworzyć pojęcia przestrzeni trójwymiarowej, ani pojęcia
czasu. Prawdopodobnie nie mogłaby sobie ona wytworzyć
w ogóle żadnych pojęć, bowiem bez ruchu nie mogłaby odbierać żadnych wrażeft, a więc, gdyby nawet miała zdolności do
ujmowania świata w pojęcia, to świat byłby dla niej zupel.tie
pusty.
Ustaliwszy pojęcie, pytamy jeszcze o jego własności, o prawa, którym podlega, innymi słowy o stosunek jego do innych
pojęć, a więc w naszym przypadku stawiamy pytanie o rodzaju
ruchów i prawa ruchu. To, co rzuca się w oczy przede wszystkim przy rozpatrywaniu ruchów, to rozmaitość szybkości. Jedne
zjawiska dzieją się w tempie zawrotnym, w mgnieniu oka,
inne wolno, przez wieki. Z olbrzymimi prędkościami pędzą
cząsteczki ciał promieniotwórczych, wolniej pękają bomby,
wolniej mkną auta i samoloty, wolniej rośnie trawa, jeszcze
wolniej przesuwają się kontynenty. Ziemia w ruchu obrotowym
unosi mieszka{tca Krakowa z szybkością około 1000 kilometrów
na godzinę, a więc tak, jak na najszybszym samolocie (pręd
kość ta na równiku jest jeszcze większa). W ruchu dokoła
Słońca każdy z nas, dzięki Ziemi, "robi" około 100 000 km/godz.,
czyli ok. 30 km/sek. Nic to jest jednak jeszcze wobec pręd
kości światła, która w próżni wynosi okrągło 300 000 kilometrów na sekundę. Promień światła w sekundzie może więc
okrążyć Ziemię 71 /2' razy dokoła i za ten sam czas zalecieć
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prawie na Księżyc. A skąd my w ogóle wiemy, że prędkość
jest skończona? Już od XVII stulecia narzuciło się to
astronomom jako uderzająco prosty sposób wytłumaczenia
pewnych zjawisk, (nieregularności w występowaniu zaćmień
księżyców Jowisza i odkrytej przez B rad l e y'a aberacji
światła). Później fizycy, F i z e a u i F o u c a u l t, dokonali
bezpośrednich pomiarów prędkości światła, posługując się
w tym celu zwierciadełkiem, za pomocą którego zmusili promień świetlny do chodzenia tam i z powrotem i przekonali się
bezpośrednio, że na przebycie pewnej drogi światło potrzebuje
pewnego czasu, a nadto zmierzyli ten czas. Zwierciadło odgrywa
tu istotną rolę, nie rozporządzamy bowiem żadnym sygnałem
szybszym, niż promień świetlny. Skończona szybkość światła
jest nieprzekraczalna. Nie znamy nic szybszego, niż światło,
a nawet więcej: wytworzony przez nas obraz świata nie dopuszcza w ogóle większych szybkości, gdybyśmy je bowiem
podstawili do równań mechaniki względnościowej, równania
te straciłyby sens. Nasuwa się tu jeszcze jedno pytanie: wzglę
dem czego, tj. względem jakiego układu odniesienia światło
w próżni porusza się z szybkością 300 000 km/sek.? Pytanie to
sformułował jasno dopiero E i n s t e i n i on też udzielił na
nie odpowiedzi, która dla nas, przyzwyczajonych do składania
prędkości według tzw. zasady równoległoboku, wydaje się na
pierwszy rzut oka, zupełnie nie do pojęcia: światło w próżni
biegnie z tą samą szybkością względem każdego układu odniesienia. Nie możemy więc dogonić promienia światła. Odpowiedź
Einsteina jest właściwie założeniem, założenie to dlatego mogło
być przyjęte, że nie doprowadza nigdzie do sprzeczności, mię
dzy innymi więc dlatego, że nie możemy dogonić promienia
światła. Ma ono jednak swoje konsekwencje. Ono to powoduje,
że nie możemy podać przekroju świata w jednym momencie
"teraz". "Teraz" istnieje tylko dla człowieka, dla wszeświata
go nie ma, gdyż bezwzględna róumocześność nie istnieje.
Oprócz szybkości ruchu zauważamy jeszcze jednostajność
i niejednostajność ruchów i tory, po których ruch się odbywa.
Kształt toru jest też rzeczą względną, zależy od układu odniesienia. Kamień puszczony z okna pociągu, dla widza wychylającego się przez to okno, spada po linii prostej, dla obserwatora zaś siedzącego na łące, w pobliżu trasy kolejowej - po
paraboli.
.
A r y s t o t e l e s widział w otaczającym świecie dwa zasadnicze byty: materię i fotmę, które łączy ze sobą wiecznie
trwający ruch. Materia, jak gdyby w pogoni za formą, przyświatła
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biera coraz to nowe kształty i równocześnie ustawicznie zrzuca
je z siebie, a forma wyraża się w materii, jak gdyby poszukując wcielenia i wciąż z niej znika. Ruch ma cechy wieczności, nie obserwowaliśmy nigdy świata bez ruchu, jakkolwiek
dzięki pamięci zatrzymujemy trwale całe nieruchome obrazy
i możemy sobie taki świat wyobrazić. Ruch ma jednak też
cechy rzeczy skończonych: powstaje i zanika. Co więcej, my
sami możemy go powodować. Czego potrzeba do tego? Proste
codzienne doświadczenie powiada nam: potrzeba siły. Aby
przejść pewną drogą, podnieść ciężar, obrócić korbkę maszyny
do liczenia czy uderzyć w klawisz instrumentu, trzeba wysił
kiem woli spowodować pewne działanie mięśni, które przenosi się na przedmioty świata poza nami. Nasze poczucie stało
się źródlem pojęcia siły, które odgrywa dużą rolę w mechanice
N e w t o n a. Oprócz siły mięśni mechanika zna inne siły: siłę
ciężko.ki, czyli grawitacji, działającą · według prawa Newtona,
ktÓTe pozwoliło na zadziwiająco dokładny opis biegu ciał niebieskich, siłę tarcia, siły magnetyczne, elektryczne. Co to jednak
właściwie jest siła? Tajemnicza i mistyczna wielkość, która
zrodziła się z intuicyjnego poczucia i pozwoliła na pewne uproszczenia w opisie świata. Mechanika posługuje się nią jak gdyby
pojęciem pierwotnym, nie określa jej bezpośrednio, zwraca
tylko uwagę na jej własności. Fizyk jest zadowolony, jeśli
może ją zmierzyć. Wielkość jej uważa za proporcjonalną do
masy i przyspieszenia, które tej masie nadaje, a więc traktuje
ją po prostu jako iloczyn z masy i przyspieszenia. Nie zupełnie
odpowiada to ujęciu intuicyjnemu. Nie wydaje się zupełnie
jasne takie sformułowanie. Newtonowskiego prawa powszechnego ciążenia: "między każdymi dwoma ciałami działa iloczyn
masy i prz yśpieszenia, proporcjonalny do iloczynu ich mas
i odwTotnie proporcjonalny do kwadratu odległości". Innego
wyrazu nabiera to zdanie, gdy wprowadzimy tu słowo siła.
A więc jest ona czymś różnym od swojej wartości. Jednak
w przytoczonym prawie Newtona nie tylko pojęcie siły może
sprawiać trudność. Istnieje stara zasada: żadne ciało nie działa
tam, gdzie go nie ma. Prawo to nie zgadza się z tą zasadą.
Einstein, w miejsce przyciągania, mówi o modyfikacji własności
przestrzeni. Jego ujęcie z wielką dokładnością daje to samo
co Newtona, w niektórych jednak przypadkach daje więcej,
objaśnia pewne fakty, które przez dawną mechanikę nie mogłyby być objaśnione, lecz stanowiłyby pewne drobne oąchy
lenia.
Nie wszystkie ruchy objaśniamy działaniem siły, o niektó-
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rych powiadamy,

że trwają na mocy bezwładności. Gdyby
wszechświat był nieruchomy, to jednak tylko siła mogłaby
wywołać ruch. A skąd się bierze siła? Szukając jej źródeł, roz-

jej . działanie, dochodzimy do wielkiego pojęcia: energia. Energia jest dla nas mezniszczalna i równoznaczna z mate1·ią. Lecz czy była zawsze, a jeśli nie, to kto udzielił jej
światu, kto zapoczątkował ruch? Na te pytania nie znajdujemy
odpowiedzi.
Wiatr przepędza chmury po niebie, glos rozchodzi się w pokoju, fale radiowe biegną w świat. Jakkolwiek ujmqwać bę
dziemy te sprawy, spostrzeżenie nasze "pozostaje: wszystko jest
w ruchu i to jest spostrzeżenie jedno z najbardziej elementarnych, a zarazem jedno z największych.
ważając

KRONIKA
Pierwsza obserwacja 5-metrowym teleskopem
z której miano wyszlifować paraboliczne lustro dla
odlano w roku 1934 w hutach Corning
Glass Work w stanie New York. Po 14 latach pracy przyrząd gtanął
gotowy na szczycie Mount Falomar w Kalifornii. Pierwsze spojrzenie
na niebo przE'z największe "oko świata". przypadło w udziale drowi
John A n d er s o n, który dokonał wyszlifowania lustra w ciągu 18 000
godzm pracy. Oglądano planetę Saturna. Koszt narzędzia wyniosł ok.
6 milionów dolarów. Jest to suma stosunkowo niewielka, jeżeli weźmie
my pod uwagę nowe horyzonty, jakie otworzą się niebawem przed
astronomią obserwacyjną. Wkrótce zaatakowany zostanie problem planety Marsa. Główną dziedziną pracy będzie jednak świat dalekich
mgławic pozagalaktycznych.
J . G.
PłytQ szklanną ,

największego narzędzia świata,

Zniszczenie obserwatorium w Simcisie

Z pośród obserwatoriów astronomicznych, które, podobnie jak Obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego, uległy zniszczeniu przez Niemców w czasie ostatniej wojny światowej, wymienić należy obserwatorium centralne w Pułkowie i jego filię astrofizyczną w Sim~isie na
Krymie. W n. 329/331 pisma Gazette astronomique (z r. 1947) znajdujemy
krótki opis . zniszczeń podany przez jego byłego dyrektora, G. S h aj n a.
Przed zajęciem Krymu przez Niemców zdołano wywieźć obiektywy dwu
astrografów. Po oswobodzeniu Krymu w r. 1944 Shajn udał 1 się do
obserwatorium i zbadał na miejscu szczegóły jego zniszczenia. Oto
w jesieni 1943 r., Niemcy, mając do pomocy specjalistów, zdemontowali
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wszystkie narzędzia, poczem wywieźli je na autach ciężarowych do
Niemiec. Znajdował się tam teleskop 40-calowy, podwójny astrograf,
nowy astrograf do powtórnej obserwacji stref A. G., fotoheliograf,
3 spektrografy gwiazdowe, wielki celostat, nowy instrument do pomiarów klisz, podobny instrument Repsolda, mikrofotometr, 2 zegary astronomiczne i całkowite wyposażenie laboratorium. Dalej uległy wywiezieniu: cała biblioteka, ok. 9 000 negatywów, centrala elektryczna i warsztat konstrukcyjny. Budynek obserwatorium uległ następnie zniszczeniu, pozostały tylko wypalone mury. Także park obserwatorium uległ
całkowitej dewastacji. Trzeba dodać, źe w pobliżu nie było żadnej bitwy,
tylko Niemcy dokonali egzekucji na dużej liczbie cywilnej ludności,
bez względu na wiek i płeć.
Pg.
W sprawie Kabaidu

W ostatnim numerze "Uranii" (nr 72-4) podaje p. F. K. interesujące
informacje, otrzymane w Sztokholmie od dra G. B er e n c s i, a dotyczące meteorytu, który opadł w pobliżu miasteczka Kaba, na Węgrzech,
15 kwietnia 1857 r. Meteoryt miał zawierać organiczne substancje (bitumiczne).
Opis tego meteorytu odnalazłem w podręczniku nieco przestarzałym,
lecz obszernym. (Ferdinand S i e g m u n d, Durch die Sternenwelt, Hartlebens Ver)ag, Wiedeń 1880). Wśród kilkudziesięciu opisów meteorytów
obserwowanych i badanych jest dłuższa wzmianka o Kabaidzie. W o~o
licy m. Kaba, 15 kwietnia 1857 r., istotnie opadł aerolit wagi 71/2 funta
kształtu sferoidalnego.
Szczegółową analizę chemiczną przeprowadził
W o h 1 c r. Obok węgla, żelaza, ·niklu, miedzi, tlenku żelaza, magnezji,
potasu, tlenku manganu, kwasu krzemowego, kobaltu i fosforu, stwierdzono obecność łatwo topliwej substancji, zbliżonej do wosku ziemnego
(ozokerytu), niewątpliwie organicznego pochodzenia. Tak więc informacja
dra Berencsi polega na prawdzie.
Natomiast meteoryt ten nie jest odosobnionym, ani też pierwszym
tego rodzaju. Autor podaje ponadto trzy meteoryty, których analiza wykazała obecność materii organicznych.
W r. 1834 B er z e l i u s poddał badaniu meteoryt, który opadł dnia
15 marca 1806 r. w pobliżu Alais, we Francji, znajdując w nim organiczną substancję, której odparowane kryształki wydawały woń aromatyczną.

w pobliżu Bokkeveld w Afryce
bolid, w którym H ar r i s znalazł 0.25%
substancji bitumicznej, woskowatej.
Dnia 14 maja 1864 r. w pobliżu wioski Orgueil, dep. Garonne we
Francji, spadł duży meteoryt, odnaleziony w 20 odłamkach, opisany
W r. 1838, dnia 13

października,

południowej, spadł okazały
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szczegółowo

przez L e v e r r i e r'a. Odłamki badane przez chemika
obecność próchnicy (huminy).
Inny autor, dr M. W. M e y c r, (Kometen u. Meteore), (Kosmos, Stuttgart), podaje również podobne wypadki:
13 czerwca 1822 w Krystianii, spadł meteor, zawierający masę bitu-

c l o e z'a,

wykazały

miczną.

17 grudnia 1824, żywiczna masa opadła koło Neuhaus w Czechach,
z przeciągającej tam "kuli ognistej", natomiast w r. 1898 znaleziono
w wiedeńskim Praterzc podobną żywiczną masę, która wedle M e un i e r'a, była pochodzenia kosmicznego.
Tenże autor podaje, że w kilku wypadkach w meteorytach znajdowano węgiel bezpostaciowy, który, jak wiadomo, powstaje tylko z substancji organicznych.
Z braku miejsca podaję tylko krótkie dane, jednak zainteresowanym
osobom chętnie podam szczegóły, dotyczące tych badań i .ich techniki.
Pytanie dra Berencsi, czy byłby to dowód istnienia życia organicznego we Wszechświecie - zadawało sobie już kilku uczonych minionych czasów. Kabaid nic był jednak pierwszym meteorytem, w którym
stwierdzono obecność substancyj organicznych.
J. Strzemieński

' Odkrycie 5-go księżyca planety Urana

;

Z obserwatorium McDonalda (Fort Davis, U. S. A.) donoszą o wykryciu nowego ciała niebieskiego w naszym układzie planetarnym. Jest nim
5-ty z kolei satelita planety Urana, dotychczas astronomom nieznany.
Odkrycia dokonał G. P. Ku i p er (z pochodzenia Holender) przy pomocy wielkiego teleskopu lustrzanego o średnicy 210 cm. (Jest to trzecie
z rzędu co do wielkości" narzędzie . astronomiczne wśród obecnie czynnych). Satelitę odszukano dnia 15 lutego 1948 r. przy pomocy fotografii
dokonanej w ognisku Cassegraina, które ,daje na zdjęciu zawsze większą
skalę, niż krótsze od niego ognisko Newtona. Fotwierdzenie uzyskano
na dwóch zdjęciach dnia l marca 1948 r. Wynik, 'który przez 4 tygodnie
był "tajemnicą zawodową" tego obserwatorium, opublikowano dopiero
15 marca.
Dane o nowym satelicie, na razie bez nazwy, są jeszcze bardzo skąpe.
Okrąża on swą macierzystą planetę bardzo szybko, bo raz na 30 godzin,
w odległości ok. 120 000 km, a więc 2 razy mniejszej, niż odległość
Ariela, dotychczas znanego najbliższeg? satelity Urana, a 3 razy mniejszej, niż Księżyc w odniesieniu do Ziemi. Kierunek jego ruchu nie został
podany, zapewne jest wsteczny, jak pozostałych księżyców Urana.
Wizualnie nie można go dostrzec tym teleskopem, natomiast obraz
jego można uzyskać przy pomocy fotografii już po upływie 2-3 minut.
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Satelita był odległy od planety zaledwie o 9 sekund łuku, czyli o 4-5
pozornych tarcz planety. Posiada jasność 17-tej wielkości gwiazdowej,
czyli, że blask jego jest ok. 25 000 razy słabszy od biasku Urana, który
jako obiekt 6-tej wielkości gwiazdowej przy dobrych warunkach dałby
się nawet dostrzec okiem nieuzbrojonym. Jeżeli przyjmiemy, że albedo
(zdolność odbijania światła słonecznego) powierzchni nowego satelity
jest podobne, jak Urana, otrzymamy na " fotometryczną" średnicę księ
życa ok. 300 ~m. Byłby to więc najmniejszy satelita Urana, nic więc
dziwnego, że tak długo pozostawał niedostrzeżony.
Układ Urana dawno nic był terenem odkryć. Przed niemal 100 laty
W. L a s s e l w r. 1851 odkrył 3-go (Umbriel) i 4-go (Ariel) satelitę planety. Dwóch pierwszych satelitów, Oberona i Titanię, odszukał pierwszy
W. Herschel jeszcze w r. 1787.
Nowy księżyc Urana jest 30-tym w systemie planetarnym. Najliczniejszą plejadą księżyców, bo 11, otoczony jest Jowisz. Później idzie
Saturn (10), Uran (5), Mars (2), Neptun (l) i Ziemia (1). Merkury i Wenus
satelitów wcale nic posiadają.
J . G.
Odkrycie nowej komety (Honda-Bernasconi 1948

g)

O odkryciu nowej jasnej komety przez japońskiego miłośnika H o n d ę,'
w Komunikacie nr 3. Wkrótce okazało się, że odkrył ją
niczależnic B e r n a s c o n i (Włochy) , na skutek czego kometa otr:>:ymała
podwójną nazwę. Dr L. E. C u n n i n g h a m (Berkeley) obliczył elementy orbity komety, z których wypada, iż przeszła ona przez perihclium
(punkt przysłoneczny swej orbity) w dniu 16 maja b. r., w nicwielkiej
odległości od · Słońca (q
0.2093 jednostki astronomicznej). Nachylenie
orbity do ekliptyki wynosi 2~ 0 • Kometa obcenic oddala się od Słońca
i od Ziemi, wskutek czego jasność jej szybko się zmniejsza, pozostając
jednak wciąż w zasięgu dobrych lornetek polowych (w lipcu będzie się
wahała od 8 do 10 wielkości gwiazdowej). W czasie od 26. VI. do 20. VII.
kometa przemierzy gwiazdozbiór Łabędzia (w dniu 4, 5 i 6 lipca przejdzie ona nicdaleko na północ od gwiazdy Dencb). Dla obserwatorów
podajemy kilka jej przyszłych pozycyj (1948.0), według efemerydy, obliczonej na podstawie elementów Cunninghama.
Lipiec 4 rektascenzja 20h 44m, deklinacja + 47° 19' jasn. 7.8 mg
"
8
"
20h 16m,
+ 43° 39'
" 12
19h 55m,
+ 39° 57'
8.5 "
20
19h 25m,
-t 32° 54'
9.3
+ 26° 47'
10.0
" 28
19h 6m,
donieśliśmy

Zwracamy uwagę obserwatorów, że podane tu jasności komety są
oblicj!:one na podstawie przybliżonych wzorów i mogą znacznie różnić
się od rzeczywistych. Dlatego pożądane sq jak najliczniejsze obserwacje

..

.
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całkowitej jasności

komety (zobacz "Urania" nr 68/69, str. 58 oraz nr 70/71,
str. 96), które będą drukowane na łamach "Uranii". Nadsyłane obserwacje nie muszą być zredukowane, wystarczy podanie czasu oraz nawią11:anie jasności metodą Argelandera przynajmniej do dwu gwiazd;
koniecznym jest tylko rysunek szczegółowy najbliższego otoczenia komety z wyraźnym zaznaczeniem, które gwiazdy wzięto do porównania.
Pg.
Białe karły

.Jak wiadomo, wielkości mas globów gwiezdnych są naogół mało
od siebie, przeciwnie zaś liniowe rozmiary ich średnich wykazują
olbrzymią rozpiętość. Gdy bowiem masy gwiazd mieszczą się w dość
ciasnych granicach, przeważnie od 1032 do 10u g, to średnice tych ciał
wykazują o wiele większą różnorodność, począwszy od kilku tysięcy
a skończywszy na miliardzie kilometrów. w konsekwencji średnie gę
stości gwiazd muszą też być bardzo różne, od olbrzymich wartości w ogóle
na Ziemi nie spotykanych do gęstości mniejszych od "próżni laboratoryjnej".
W związku z tym co powiedzieliśmy, gwiazdy dzielą się na: "karły"
i "olbrzymy". Drugą ważną charakterystykę gwiazd stanowi ich barwa,
związana bezpośrednio z ich temperaturą: gwiazdy białe, to gwiazdy
gorące, gwiazdy żółte, to ciała o mniej wysokiej temperaturze powierzchniowej, wreszcie gwiazdy czerwone, to globy stosunkowo chłodne.
A teraz przedżmy do faktów obserwacyjnych. Astrofizycy umieją
obliczać średnice gwiazd o znanych odległościach z pomiarów całkowitej
ilości energii promienistej, przez nie wysyłanej oraz z ilości promieniowania wysyłanego przez jednostkę powierzchni gwiazdy, co znów wynika
z jej barwy. Rezultaty, do jakich doszli tą drogą, są ze wszech miar
ciekawe, a nawet zdumiewające.
.
Przytoczmy najpierw kilka liczb ze statystyki gwiezdnej, tą drogą
otrzymanej. Okazuje się, że gwiazdy-olbrzymy należą w Drodze Mlecznej
do prawdziwej rzadkości, natomiast głównych reprezentantów świata
gwiazd stanowią niewątpliwie karły, zwłaszcza karły czerwone, które
tworzą przytłaczającą większość naszej Galaktyki. I tak na l-go olbrzyma (średnica od 2 do 400 średnic Słońca) przypada 9 karłów żółtych
(Słońce), 15 karłów pomarańczowych oraz 200 karłów czerwonych (śred
nice dwóch ostatnich grup mieszczą się w granicach od l do 0.2 śred
nicy Słońca), oraz wreszcie 3 karły białe, których średnice są mniejsze,
niż 0.03 średnicy Słońca. W statystyce tej pewną osobliwość stanowi
zupełny brak gwiazd karłowatych o średnicach pośrednich pomiędzy
0.2 do 0.03 średnicy Słońca. Gwiazd takich dotychczas nie odszukano.
Zajmiemy się pokrótce niewątpliwie najciekawszymi przedstawicieróżne
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lami liwtata karłów, mianowicle k>o r ł a m i b lały m i. Te ltlipucie
gwiazdy maJ11 rozmiary zaledwie globu ziemsklqo. Odznaczają się

z ~klej ich temperatury powierzchnioWej (od 10 000
30 000'). Mimo dutej jasności
powierzchniowej posiadają, na skutek drobnych rozmiarów, bardzo nikłą
jamość absolutną, setki czy nawet tysiące razy mniejszą od jasności
absolutnej *) Słońca. W tej sytuacji białe. karły są z natury rzeczy bardzo trudne do wykrycia. Tote:t pierwszą trOjkę tych liliputów odkryto
dopiero w r. 1913 i 1917. Działaj, głównie dzięki systematycznym poszuldwanióm astronomów amerykańskich, G. R. Ku i per a i L u y t e n a,
anamy jUż 3 tuziny tych ciał. Nale:ty jednak przypuszczać, :te w rze:..
czywtatoKlllość białych karłów w Drodze Mlecznej jest znacznie większa,
gdy:t dalej od nas poło:tone gwiazdy tego typu są zupełnie niedostępne
naszym obserwacjom, jako clała bardzo słabo świecące. Przypuszcza się,
te występują one w rzeczywistości tak licznie, jak •arły żółte typu
olbrzymią jasnością powierZchniową, wynikającą

Słońca.

Osobliwie układają się 6rednle g~cl globów białych karłów. Gdy
bOwiem 1 cm• 1ak cłętkleco metalu, jak platyna, waty 2U gramów,
to takaż objętość materii zaczerpnlf:tej z towarzysz& Syrtuua (SyriUH B)
weł7łaby w warunkach ziemskich 180 kg, ~,próbka" zd analogiczna
przeniellona w ~ I'J)OIÓb z awtazdy "Wolf łW' na Ziemię wat:Yblby••• 80 ton. W nflrpku z taklt ~~~ materii tych llobów gwiezdnych, po uwqlędnieniu wielkości średnic łeb karłowatych globóW, otrzym~y następujlłce liczby poró1mawcze 118 nau:tenie 'iły cl~
na tcb powierzc:bni: "40 Erldani B" - 50000, "Wolf 45'ł•' - ·aoooooo.
pnyjmuJ11c na~le siły cłętkości na Ziemi jako równe 1.
Przyt:zyną wymienionych powyżej "niemożllwych" gęstości białych
brł6W jest nlew.atPUwle daleko poł\mięta jonizacja materii, wyftikaJ11ca
z ich wyąokiej temperatuty. Materia ta jest lepiej "upakowana.., gdytJiłdra atomowe plerwlas'tków są tam w znaeznej mierze pozbaw~one
Olłony elektronów l st11d przestrzennie bardzlej ilebie bliskie. :Materia
ta jest .- Jak wyrataJił się astrofizycy - ,,zdegenerowana" l nie jest
jut ,,pzem dollkonałYm".
Zgodnie z teorią wzgtt:dnoścł E i n s t e i n a wi<kna białych karłów,
wobec panująceao na ich powi~ tak silhelo pola grawttacyjneJO,
w,k'atujll blarcUo znaczne przesunięcie Iibii w kierunku czerwonej czę6ci
Widma.
J. a.
*) Junoścllt abSolUtnil piazdy ZOWieJD7 tę

jeJ

Jasność, jakąby po-

aiadała, ~ była przez nat obserwowana z odlełłolic:t 32.6 lat liwfata..
Junoścl absolutne ~d rilieuc:z~t lię przewainie w 11111licach • od
mJ do dO +1 JDł. Dla Sło6ca mamy: +Ul mJ, dla "Wolf •&7...

-a
+1.5.8 ma, tzn.
m•~

te ta ostatnia lwiazda iest 20-000 razy mniej jasna, nit

.
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okresie zmian blasku

Amerykański astronom pracujący w Harvard Obscrvatory, S. G ap o s c h ki n, zauważył w czasie obserwacji gwiazdy zmiennej YY Eridani, że jedna z sąsiednich gwiazd (BD -10°863) jest słabsza, niż zazwyczaj. Przepatrzył on więc kilkaset klisz fotograficznych tej części
nieba, pochodzących z minionych lat. Okazało się, że gwiazda ta, w czasie 56 lat, który pokrywały zdjęcia, posiadała tylko jeden zanik blasku
o amplitudzie 0.8 mg, który miał miejsce w zimie 1943-44. Wskazywało
to niczbicie na fakt, że mamy tt~; do czynienia z gwiazdą zaćmieniową,
tj. złożoną w rzeczywistości z dwóch gwiazd, okrążających wspólny ich
środek masy i to w płaszczyźnie położonej równolegle do kierunku:
Ziemia-gwiazda. Jak dotąd, najdłuższy period wśród gwiazd zmiennych
zaćmicniowych posiadała gwiazda S Doradus, mianowicie 40 lat.
Minimum blasku u gwiazdy BD -10°863 trwa 321 dni (może mniej).
Sam spadek (wzgl. wzrost) odbywa się w ciągu około 25 dni (lub nieco
mniej). Posiadane zdjęcia blasku minimalnego tej osobliwej gwiazdy
pokrywają jedynie okres 80 dni, lecz jest on z pewnością znacznie dłuż
szy, gdyż brak zdjęć w czasie 7 miesięcy 1944 roku nie pozwala na
w~znaczcnie jego długości. Następne zdjęcia z września 1944 r. wykazują
gwiazdę już w normalnym blasku 8.5 mg. Według Henry Draper Catalogue gwiazda ta posiada widmo późnego typu Mb. W świetle powyż
szych faktów gwiazda BD -100863 jest zmienną typu zaćmieniowego
o periodzie ponad 55 (może nawet ponad 57) lat, o czasie trwania zać
mienia (D) maksymalnie 321 dni, fazy całkowitości (d) 270 dni, amplitudzie fotograficznej 0.8 mg i widmie (poza zaćmieniem) M6. Z interpretacji powyżej podanych liczb wynika, że BD -10°863 składa się
z dwóch globów nierównej wielkości, o stosunku średnic l : 10, okrąża
jących się nawzajem raz na 57 lat w bardzo znacznej od siebie odległości.
Należy przypuszczać, że po upływie lat kilkunastu, gdy obie gwiazdy
odsuną się od siebie na maksymalną odległość kątową na sferze niebieskiej, będzie można je bezpośrednio zaobserwować jako wizualną
gwiazdę podwójną. Byłby to pierwszy wypadek gwiazdy zaćmieniowej,
której składniki byłyby widoczne z osobna.
(Wedł. Bulletin of the Harvard College Observatory Nr 918)
. Pg.

Nowy rodzaj gwiazd Nowych: Nowe "powrotne"
Naliczono dotąd 6 Nowych, które przeszły przez maksimum swego
blasku dwa lub więcej razy. Do takich należy T Pyxidis, która miała
maksima w latach 1890, 1902, 1920 i 1945; U Scorpii (maksima: 1863,
1906, 1936); u czterech innych zaobserwowano tylko po dwa maksima:
T Coronae Borealis (1866 i 1946), RS Ophiuchi (1898 i 1933), Nova Sagittae No 2 (1913 i 1946) i Nova Sagittae No 5 (1901 i 1919).
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Zjawisko "powrotnego" maksimum Nowej Sagittae No 2 zaobserwopodczas szybkiego jego rozwijania się K. H i m p e l w Heidelberdze.
Mianowicie miał on to szczęście, że dnia 28 czerwca 1946 r. obserwował
naocznie od 21h 25m do 25h 32m (czasu uniwersalnego) wzrost blasku
tej Nowej o 2.6 mg, począwszy od ca. 10 mg, z szybkością 0.5 wielkości
gw. na godzinę. Następnego wieczoru, 29 czerwca, obserwował Himpel
samo maksimum (8.0 mg) o 21h (czasu uniw.), następnie zaś już stałe
opadanie blasku do 10.4 mg w dniu 25 lipca.
W obserwatorium harvardzkim przepatrzono wszystkie zdjęcia, zawierające okolicę tej Nowej od roku 1890, uzyskując w ten sposób jej
historię . I tak pierwsze maksimum miało miejsce 22 listopada 1913 r.
(7.0 mg). W 35 dni po maksimum Nova osiągła jasność 10.4 mg. W lecie
1914 r . jasność Nowej wahała się między 13.7 a 14.5 mg. Drugie maksimum osiągła Nowa w nocy z dnia 29 na 30 czerwca 1946 r. (7.7 mg)
i odtąd blask jej spadał stale, szybciej, niż to miało miejsce w r. 1913,
osiągając w 83 dniach po maksimum jasność 13.7 mg.
Van M a a n e n otrzymał na paralaksę tej Nowe j wartość 0".013, na
na zdjęciach czynionych za pomocą 100-calowego teleskopu na Mt Wilson.
Równocześnie znalazł on dla niej duży ruch własny 0".080 na rok, oraz
absolutną wielkość w maksimum + 2.8 mg.
Wszystkie wyżej wymienione Nowe "powrotne" posiadają wspólną
cechę, mianowicie małą , jak na Nowe, amplitudę 7 lub 8 wielkości gw.,
podczas gdy normalne Nowe mają przeciętną amplitudę bliską 13 mg;
ich periody, o ile wolno tu użyć tego słowa, wahają się od 12 do 80 lat.
(Wedł. Bulletin ot the Harvard College Observatory Nr 918)
Pg.
wał

KRONIKA P. 'f. A. M.
Po 12-tu latach przerwy (zob. "Urania" nr 50, r. 1936, VI) wznawiamy
P. T. M. A." w której pokrótce będziemy referować działalność
Towarzystwa.
"Kronikę

Zarząd

główny

Tymczasowy Zarząd główny (v. "Urania" 72-4, str. 3) odbył posiedzew dniach : 15. III., 8. IV., 28. IV., 2. VI. i 19. VI. 1948 r. (ostatnie na
Stacji Astronom. Uniw. Warsz. w Przegorzałach). Ustalono następujący
podział funkcji: prezes dr J. Gadomski, wiceprezes - dr J. Pagaczewski, sekretarz - dr J. Strzemieński, zast. sekret. - M. Mazur i E. Dobrowolski, skarbnik - dr L. Orkisz, bibliotekarz - A. Piaskowski, czł.
Zarz. - prof. A. Chromiński, Komisja naukowa - przew. dr S. Piotrowski, dr K. Kordylewski, dr L. Orkisz, Komisja rewizyjna - przew.
dr J . Ryzner oraz dr T. Kochmański i A. Śliwiński.
ąia
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czasopismo "Uranię" jako organ Towarzystwa oraz
"Uranii" jako bibliotekę Zarządu głównego P. T. M. A.
Uruchomiono szybkie komunikaty dla członków o aktualnych zjawiskach i odkryciach astronomicznych (dotychczas rozesłano 4).
Założono następujące oddziały Towarzystwa:
Zarząd gł. przejął

bibliotekę

Oddział

Warszawski

powstał dnia 23. III. 1948 r. w obecności 22 osób. Delegat Zarządu gł.,
dr J. Gadomski, wygłosił referat "0 zdobyczach astronomicznych w ostatnich latach". Prezesem został wybrany: prof. K. Dembowski. Do Zarządu weszli: sekretarz - T. Giithner, zast. sekr.- J. Kaczmarek, skarbnik - A. Lisicki, bibliotekarz - W. Doleżal, Komisja naukowa - inż.
mgr W. Szpunar, inż. S. Wolski i L. Zajdler. Odbyto 4 zebrania Zarządu.
Prowizoryczny adres oddziału: ul. Mokotowska 51153 m. 29, tel. skarbnika: 10-60-12. - Dnia 22. VI. 1948 r. odbył się w sali Y. M. C. A. popularny odczyt dra J. Gadomskiego pt.: "Komety" połączony z krótkim
referatem o narzędziach Kopernika. Oddział liczy dotychczas 33 człon
ków, rozporządza wypożyczoną lunetą azymutalną f. Utzschneider i Fraunhofcr o śrcdn. 74 mm ogniskowej 120 cm oraz lornetą "Binoctar" 7X50
z lekkiego metalu.
Oddział Krakowski

dnia 6. IV. 1948 r. przy udziale 23 osób na zebraniu organizacyjnym. Delegatem Zarządu gł. był dr J. Gadomski, wygłaszając na
wstępie referat pt.: "0 najnowszych postępach w astronomii". Koreferentem był dr S. Piotrowski. Do Zarządu weszli: prezes - dr L. Orkisz,
wiceprezes - prof. W. Horbacki, sekretarz - dr J. Strzemieński, zast.
sekr. - - M. Mazur i E. Dobrowolski, skarbnik - dr K. Kordylewski,
bibliotekarz - K. Szulcówna, czł. Zarz. - J. Waligórski, Komisja naukowa - dr S. Piotrowski (przcwodn.), dr K. Kordylewski i dr L.
Orkisz.
Oddział wykazał dużą ruchliwość i żywotność (przed wojną · oddziału
Towarzystwa w Krakowie wcale nic było). W dniach 18. IV. i 16. V. 1948 r. odbyły się dla członków pokazy nieba przez 20-cm refraktor
w Obscwatorium Astron. U. J. (dr K. Kordylewski i dr S. Piotrowski)
przy udziale 33 wzgl. 17 osób. Dnia 13. VI. 1948 zorganizowłlno w Muzeum
Narodowym w Sukiennicach pokaz narzędzi używanych przez Kopernika, odtworzonych przez drów F. i T. Przypkowskich w Jędrzejowie.
Objaśnif!ł dr K. Kordylewski dla 40 uczestników pokazu. W dniach
20. i 27. VI. 1948 r. odbył się w zameczku rektora Bohusza w Lesie Wolskim pokaz plam słonecznych przez lunety i odczyt o plamach słonecz
nych dra K. Kordylewskiego, połączony ze zwiedzeniem Stacji Astronomicznej Uniw. Warsz. w Przegorzałach oraz wystawy pamiątek po drze
zawiązał się
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Antonim~ Wilku, odkrywcy 4 komet polskich. W pierwszym terminie
uczestników 36 (deszcz), w drugim ponad 100 (pokaz plam słonecznych
na ekranie w przerwach pomiędzy chmurami). Oddział liczy obecnie
ponad 120 członków. Setny członek oddziału, woźny Seminarium matematycznego U. J., otrzymał jako premię książkę J. Jeansa, "Niebo".
Adres oddziału: ul. św. Tomasza 3017, tel. 538-92. Dyżury we wtorki
godz. 17-19.
Oddział

w Nowym

Sączu

został powołany do ży<;ia dnia 12. VI. 1948 r. Delegat Zarządu głównego
dr J. Pagaczcwski wygłosił pogadankę "O miłośnictwie astronomii". A.
Barbacki objaśniał ruchy planet przy pomocy małego planetarium przez
siebie skonstruowanego. Obecnych 10 osób. Zarząd ukonstytuował się
w składzie następującym: prezes - A. Barbacki, wiceprezes - J. Freisler, sekretarz i bibliotekarz - R. Szybiakówna, skarbnik ~ O. Rostocka,
Komisja naukowa - A. Barbacki, Komisja rewizyjna - K. Freisler,
A. Niemczyński i H. Tyrała. Oddział liczy 12 członków.
Adres oddziału: Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 60.

Oddział Wrocławski

został utworzony dnia 19. VI. 1948 r. Delegatem Zarządu głównego był
dr J. Mergentalcr, adiunkt Obserwatorium Astronom. Uniw. Wrocław.
Wybrano następujący Zarząd: prezes - dr J. Mcrgentalcr, wiceprezesS. Kaliński (obydwaj założyciele T. M. A. w Warszawic w r. 1921), sekretarz - P. Rybka, bibliotekarz - J. Paciorkówna, skarbnik - H.
Barylanka. Oddział liczy na razie 13 członków.
Adres: Wrocław, ul. Kopernika 11, Obserwatorium Astronom. U. W.

Oddział Myślenicki

założono

·dnia 27. VI. 1948 r. przy udziale 11 osób, w obecności delegata
dra J. Pagaczewskiego, który wygłosił odczyt "O miłośnictwie
astronomii i stanic popularyzacji tej wiedzy w Polscc". W skład Zarządu weszli: prezes mgr T. Kalinowski, wiceprezes - J. Gędlek,
sekretarz i bibliotekarz - T. Wyroba, skarbnik - S. Mrozowski, Komisja naukowa i kier. Koła młodzieży - mgr T. Slósarz, Komisja rewizyjna - W. Gawron, E. Wołoch i J. Osiński. - W. Holujowa oddała
do dyspozycji oddziału taras na płaskim dachu swej willi.
Adres: Myślenicc, ul. Zakopiańska 43.
Towarzystwo liczy obcenie 264 członków.
Zarządu gł.
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OBSERWACJE
Obserwacja częściowe~to zaćmienia Słońca dnia 21 września 1941
w Kabulu
Zaćmienie

to, którego pas całkowitości przebiegał przez południową
Radzieckiego i Chiny, było widoczne w Afganistanie jako
cz<;ściowe. ·wobec braku jakichkolwiek efemeryd, z powodu wojny, wyznaczyłem przyoliżone momenty zaćmienia, jedynie na podstawie ogólnikowej wiadomości radiowej, że zaćmienie zaczyna się na Kaukazie.
Błąd w ten sposób wyznaczonych momentów wynosił około 15 minut,
błąd czasu trwania zaćmienia zaledwie l minutę.
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Obserwacje zorganizowałem w dwóch grupach. Z jedną udałem się
na szczyt jednego z okolicznych wzgórz, Szer-Darwaza ("Lwie Wrota"),
wznoszącego się 420 m nad miastem, gdzie zaobserwowałem momenty
zaćmienia i wykonałem pomiary aktynometryczne promieniowania sło
necznego (Współrzędne miejsca dostrzeżeń: szer. geogr. 34°30'N, dług.
gcogr 69°13'E, wzniesienic 2218 m nad p. m.). Do spostrzeżeń służyły:
teodolit Zeissa, chronometr średni i aktynometr termoelektryczny.
Pierwszy kontakt nastqpił o 6h 44m 55s, ostatni zaś o Sh 54m 100. czasu
kabulskiego (prawdziwego słonecznego). Załączony rysunek przedstawia
przebieg natężenia promieniowania słonecznego w czasie zaćmienia; jak
wynika z krzywej, natężenie promieniowania w czasie największej fazy
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(około 0.7) spadło do 33% wartości normalnej. Niebo było bezchmurne.
Mimo wzniesienia się ponad warstwę dymów miejskich, zmętnienie
atmosfery, obliczone dla końca zaćmienia, było dość duże i wynosiło 2.44
(zmętnienie atmosfery suchej i idealnie czystej = 1,00). W tym samym
czasie promieniowanie słońca i nieba, rejestrowane za pomocą aktynografu na powierzchni poziomej w Obserwatorium Meteorologicznym
w Kabulu, spadło do 41% wartości normalnej; temperatura powietrza
obniżyła się o 2° C, a wilgotność wzrosła o 5%. Strata ciepła, spowodowana przez zaćmienie, wyniosła 47 kaloryj gramowych na cm 2 powierzchni normalnej względem promieni słonecznych.
Druga ekipa w osobach M o h a m m a d S a r w a r a (mego asystenta)
i pilota, wykonała w czasie zaćmienia lot wysokościowy w samolocie
wojskowym, który wzniósł się na rekordową dla lotniska kabulskiego,
wysokość 4 i pół tys. metrów nad miastem, a 6 300 m nad poz. morza.
Na tej wysokości M. Sarwar mógł widzieć na ciemno-błękitnym tle
nieba popielatą tarczę Księżyca, zakrywającego Słońce.
Nawiasem zaznaczę, że obserwacja nasza, o ile nam wiadomo, była
pierwszą w ogóle obserwacją zaćmienia słonecznego na tym terenie.

Edward Stenz

Instrukcja dla obserwatorów meteorów

Dla użytku czytelników powtarzamy za "Uranią" nr 54, r. 1937
IV - instrukcje dla obserwatorów meteorów, które służą do usystematyzowania podawanych przez nich szczegółów tych dostrzeżeń, dostępnych w całej pełni dla miłośników nieba.
Aby ujednostajnić materiał obserwacyjny oraz uczynić go bardziej
przydatnym do wyznaczania orbit jasnych meteorów (jasnych gwiazd
spadających, kul ognistych) prosimy odpowiedzieć w każdym wypadku
na poniższe o s i e m pytań (chociażby tylko częściowo, ale sumiennie)
i powstały w ten sposób meldunek przesłać pod adresem naszej redakcji.
l. Obserwator. Nazwisko, zawód, dokładny adres.
2. Czas obserwacji. Rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta.
3. Miejsce obserwacji w chwili spadku meteoru. Możliwie najdokładniejsze wskazówki (najlepiej dołączyć szkic sytuacyjny miejsca,
ulic itp. z wyraźnym. zaznaczeniem punktu, w którym znajdował się
obserwator). Kicrunek północny należy wrysować na szkicu z pomocą
mapy lub planu.
4. Punkt końcowy drogi meteoru, tj. punkt nieba, w którym meteor
zgasł lub znikł. Opis tego najważniejszego dla meldunku miejsca należy
podać według jednej lub kilku następujących wskazówek:
a) według przedmiotów ziemskich (dalekich miejscowości, gór, grup
drzew, ulic, wież i innych łatwo podpadających przedmiotów, bu-
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dynków), najlepiej ze szkicem; miejsce zgaśnięcia meteoru zaznaczyć
silnym punktem;
b) według kierunków świata, Pn, Pd, W, Z, Pn-W, Pd-Z itd. i przez
ocenienie wysokości, jak: "między horyzontem i zenitem, dokładnie
w środku", albo: "dwa razy tak daleko od horyzontu jak od zenitu"
albo "prawie dokładnie nade mną, nieco ku zachodowi" itp.;
c) przez wymierzenie kąta na mapie między kierunkiem ku miejscu
zgaśnięcia meteoru a jednym z głównych kierunków, Pn, Pd, Z lub W
z pomocą szkolnego kątomierza, z dokładnością do stopnia. W razie
'użycia kompasu, zaznaczyć to. - Pomiar wysokości meteoru ponad
horyzontem w stopniach również przy pomocy papierowego kąto
mierza.
U w a g a. Kątomierz do tego celu powinien być inaczej opisany.
Zamiast O" piszemy 90°, i zamiast 90° (u góry) piszemy 0°. Jeśli pod- .
kleimy go i do punktu środkowego umocujemy nitkę obciążoną cię
żarkiem (pion), będziemy mogli celować wzdłuż jego podstawy jak
wzdłuż lufy karabinu ku punktowi mierzonemu. Należy zrobić odczyt
raz z jednej strony, następnie po obróceniu przyrządu o 180° i 'Wziąć
średnią arytmetyczną z obu odczytów;
d) według gwiazd. Szkic. Jeśli możliwe, podać rektascenzję i deklinację
według dobrej mapy nieba, w najgorszym razie według Księżyca
lub Słm'lca. Jeżeli meteor przed czasem naturalnego zniknięcia został
skryty przez górę, dom lub tp., należy to specjalnie zaznaczyć i ostatni
widoczny punkt jego drogi nad górą, domem etc. równie dokładnie
opisać, jak gdyby to był rzeczywisty punkt zniknięcia.
5. Początek drogi meteoru, tj. punkt nieba, w którym meteor zapło
nął, albo został po raz pierwszy zauważony. Dokładnie według a), b), c)
albo d) opisanych w punkcie 4. - Czy meteor biegł przez zenit, ku
wschodowi, zachodowi itp., od tego ostatniego? Czy pierwszy punkt
był punktem rzeczywistego zabłyśnięcia meteoru czy nie?
6. Szkic obserwowanej części drogi. Strzałka, której nachylenie odpowiada obserwacji. Czy cała obserwowana . część drogi była tak długa
jak Wielki Wóz razem z dyszlem, lub 2-, 3- razy tak długa, albo 1/t razy
tak długa itd.? - Długość w centymetrach sznurka trzymanego w wyciągniętej ręce odpowiada w przybliżeniu ilości stopni na niebie. Ta
okoliczność może być zużytkowana przy obliczaniu punktów drogi meteoru względem horyzontu albo gwiazd i Księżyca.
7. Czas trwania zjawiska w sekundach. Najlepiej szacować w ten
sposób, że natychmiast po zaobserwowaniu uzmysławiamy sobie według
sekundnika zegarka długość trwania zjawiska. Szczególnie pewne oceny
mogą być jako takie oznaczone.
8. Ogólny opis. Głowa meteoru, ~;>ozorna wielkość (w porównaniu
do jasnych gwiazd, ewent. Księżyca), kształr, zmiany kształtu, barwa,
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zmiany barwy, jasność, intensywność światła (oślepiająca, słaba), ogon
z meteorem, pozostawiony ślad i czas jego trwania, rozpad,
detonacja (zjawiska głosowe). Ile minut zjawiska głosowe po zauważeniu
światła?, stan pogody: czyste niebo, lekko mgliste, silnie mgliste, miejscami chmury itp. Inne uwagi, osobiste (wrażenie własne, wrażenia
innych osób, ich adresy, wycinki z gazet).
Mamy nadzieję, że ten "meteoryczny kwestionariusz" przyc7.yni się
do uściślenia i ujednostajnienia danych obserwacyjnych, podawanych
jak dotąd, dość chaotycznie. Prosimy kwestionariusz powyższy przechować i w każdym poszczególnym wypadku z niego skorzystać. Dokonane
obserwacje wydrukujemy w "Uranii".

złączony

Nasz pierwszy konkurs dla obserwatorów
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii ogłasza pierwszy konkurs na pracę obserwacyjną z dziedziny gwiazd zmiennych.
War u n ki konkurs u:
obserwacji, dotyczący jednej z gwiazd
zmiennych o długim okresie, dokonanych metodą Argclandera. Ciąg
taki powinien pokrywać obie gałęzie krzywej zmian (wzrost i spadek
blasku), umożliwiając w ten sposób wyznaczenie momentu maksimum

l. Praca powinna

obejmować ciąg

jasności.

2. Obserwacje winne być opracowane, oraz winien być sporządzony
wykres na papierze milimetrowym, ilustrujący wynik obserwacji.
3. Rękopis pracy winien być napisany czytelnie, najlepiej na maszynie.
4. W konkursie mogą brać udział wy l ą c z n i e członkowie P. T. M. A.
5. Praca musi być złożona Zarządowi głównemu Towarzystwa do dnia
30 listopada 1948 r.
Jury konkursu stanowić będzie Komisja naukowa Zarządu głównego
oraz Komitet redakcyjny "Uranii".
Nagrody za najlepsze ciągi obserwacyjne (największa ilość wieczorów
obserwacyjnych, największa ilość niczależnych od siebie porównań w cią
gu jednego wieczoru, najdokładniejsze obserwacje oraz najlepsze ich
opracowanie) będą rozdzielone przez jury konkursu, w wypadku rozbieżnych zdań rozstrzygnie losowanie.
Nagrody:
l. l o r n e t k a p r y z m a t y c z n a,

2.

,,

.J.

Najlepsze
Bliższych

książka

J. Jeansa

"Wszechświat",

"Niebo".

Przewidziane są również nagrody pocieszenia.
ciągi obserwacyjne będą ogłoszone drukiem.
wyjaśnień i szczegółowych wskazówek (ewent. mapki okolic
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gwiaz zmiennych) udzieli sekretariat Towarzystwa, ul. św. Tomasza 30,
w każdy wtorek od godz. 17 do 19, albo listownie.
Dla ułatwienia w:v.boru podajemy obserwatorom czasy przybliżone
maksimów gwiazd długookresowych:
Ornikron Ceti - 4. IX., S. Herculis - l. IX., chi Cygni - 8. IX.
PUZEGLĄD

WYDA WNJCTW

St. S z e l i g o w ski : Komety i meteory. (Państw. Zakł. Wyd. Szkol.,
Warszawa 1947, str. 43).
Biblioteczka Fizyczno-Matematyczna, wydawana przez P. Z. W. S.
narasta szybko. Liczy obecnie już 10 tomików, z których połowa jest
poświqcona tematom astronomicznym. Jeden z ostatnich tomików tej
serii stanowi opowieść o kometach i meteorach dra S. Szeligowskiego
z obserwatorium w Toruniu. Jest to jedyna z pośród książeczek astronomicznych, napisana na niższym poziomie (nie licealnym) i z tego powodu może być z korzyścią przeczytana przez każdego, kto pragnie się
czegoś dowiedzieć od fachowca w formie zupełnie przystępnej i dla
każdego zrozumiałej na temat zjawisk, które w naszym układzie planetarnym należą może do najciekawszych. Wykład jasny, dostępny,
zawiera omówienia wszystkich terminów naukowych i zjawisk, które
nie są ogółowi powszechnie znane. Podany materiał naukowy, jak na
tak skromny rozmiar ksi<lżeczki) bardzo znaczny. Niewątpliwie praca
ta spełni dobrze swój cel.
Z obowiązku recenzenta muszę wymienić kilka drobnych usterek,
które oczywiście nie zmniejszają bynajmniej wartości pracy. Wynikają
one nicraz z nieznajomości najnowszej literatury, której brak tak dotkliwie wszyscy odczuwamy.
I tak str. 8, wiersz 1-3: w XX wieku obserwowano gołym okiem
nie 3 komety, lecz co najmniej 5, dochodzi bowiem tutaj kometa Whipple-Fedtkc-Tcvzadzc ą942 g), która była dostrzegana okiem nieuzbrojonym prawic przez 3 miesiące (1943 I 18-IV 11), osiągając jasność
3 wiclk. gw. Doliczyć tu również należy niezwykle okazałą kometę
z końca ub. r.: 1947 n, która osiągnęła -5 wielk. gw. (Ta ostatnia pojawiła się już po druku książeczki). Str. 15, w. 16 od góry zamiast
.. ~yfry" winno być "liczby", gdyż dopiero zespoły cyfr arabskich
stanowią "liczby". Str. 29, gdzie wspomniano imiennie o odkrywcach
5 komet polskich, należałoby tu wymienić konsekwentnie także tak
wytrwałych i produkcyjnych rachmistrzów komet, jak: M. Kamień
ski, F. Kęp i i1 ski i F. Koc b ck e. - Str. 32, w. 4 i 5 od g. zamiast "w powietrzu" winno być "w atmosferze ziemskiej", gdyż na wysokości, na której zapalają siq meteory, mieszaniny gazów, zwanej powietrzem, nie ma. - Str. 34, w. 15 od g. należałoby objaśnić dlaczego
właśnie jesień jest najkorzystniejszym okresem do obserwacyj meteorów
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na północnej półkult globu._: Str. 35, w. 10 od g.: rekord P i c car d a został pobity w r. 1935 przez "Explorer II" w U. S. A. (22066 m). Str. 36,
w. 11 od g.: obecnie nic 10, lecz 12/13 sierpień jest datą największego
nasilenia roju Perseid. Wreszcie drobna uwaga natury osobistej: w bibliografii na końcu książeczki, nazwisko moje wydrukowano dwukrotnie
z dwoma błędami.
J. G.
1
Martin D a v i d s o n, Elements of Mathematical Astronomy (Whit
a Brief Exposition of Relativity) Hutchinson's Scicntific And Technical
;
Publications, London-New York, 1947, stron 224.
świetna ta książka powinna by znaleźć się w ręku każdego zaawansowanego miłośnika astronomii. W prawie elementarny sposób (bez wyż
liZej matematyki) wprowadza ona w najważniejsze problemy astronomii
matematycznej. Autor z góry założył sobie dać podręcznik łatwy, przeznaczony przede wszystkim dla miłośników, obeznanych z matematyką
w zakresie gimnazjalnym, dla których podręczniki uniwersyteckie są za
trudne. Mnóstwo wykresów i rysunków ilustruje znakomici~ tekst.
Każdy rozdział ilustrowany jest nadto kilkoma odpowiednio dobranymi
przykładami praktycznymi. W języku polskim zupełnie brak książki
tego rodzaju.
W części drugiej książki Davidsona znajduje się krótki, elementarny
wykład teorii względności. Autor wprowadza do swego wykładu matematykę, gdyż uważa, że wykład całkowicie pozbawiony podkładu matematycznego, często zostaje niezrozumiany, a co gorsza, zostawia czytelnika z fałszywymi pojęciami. Rozdział ten może stanowić doskonały
wstęp do studium teorii wględności wyłożonej w bardziej awansowanych
podręcznikach, które są nieraz niczrozumiałe bez nicktórych wstępnych
wyjaśnień.

Pg.

Na prośbę British Council zawiadamiamy naszych czytelników, że
wszelkich informacyj w sprawach związanych z nauką brytyjską udzieli
British Council, Biuro informacji Nanl:owych, Warszawa, Górnoślqskn 39.
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