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WŁADYSŁAW TĘCZA

NAUKA O NIEBIE W CHINACH
N a ogół uważa się, że Chiny wytworzyły samodzielnie bez
obcych wpływów wysoko rozwiniętą naukę o zjawiskach niebieskich, jednak w świetle badań astronomii Majów - sprawa
ta wydaje się być mocno wątpliwą. Jeżeli idzie o czas powstania chińskiej astronomii, europejscy badacze XIX wieku obliczyli na podstawie położenia punktów równonocy względem
gwiazdozbiorów chińskich map nieba, że na skutek ruchu
precesyjnego, stan taki na niebie mógł istnieć przed 20 tysią
cami lat.
Stąd więc pochodzi mniemanie o ogromnym wieku chiń
skiej astronomii. Wydaje się jednak, że pod tym względem
europejscy uczeni byli bardziej chojni od swych chińskich
kolegów, którzy powstanie nazw gwiazdozbiorów oraz podziału
roku oznaczają na 3 tysiące lat przed Chrystusem. Ten czas
wydaje się być z różnych względów bardziej prawdopodobny.
Małą ilość zachowanych wiadomości o najstarszej chińskiej
astronomii, często przypisuje się zarządzeniu cesarza w r. 213
przed Chr. spalenia wszystkich książek, które ukazały się przed
objęciem władzy przez niego. Prawdopodobnie jest to tylko
częściowo słuszne, gdyż wyrok całopalenia objął głównie dzieła
o nauce K o n f u c j u s z a, a po szybkim upadku tej dynastii
rozpoczął się powszechny pęd do gromadzenia książek objętych
tym wyrokiem.
Właściwie astronomię chińską bardzo trudno rozważać
oddzielnie od spraw religii i rządzenia państwem, tak bardzo
przenika ona w te dziedziny. Naturalnie takie związanie astronomii z religią i władzą państwa przyczyniało się do pilnych
obserwacyj nieba, lecz, narzucając równocześnie pewne tradycyjno-dogmatyczne tłumaczenie zjawisk, usztywniało ogromnie stan wiedzy, hamowało swobodny polot umysłu i uniemożliwiało pogląd przyrodniczy. Analogicznie u wszystkich ludów, u których władza i religia były związane z astronomią,
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rozWIJaC się ona mogła zawsze tylko wewnątrz zakreślonych
przez te czynniki granic. a doszedłszy do nich, cz~sto przeradzała się w zabobon i szalbierstwo.
Jak wszędzie, tak i w Chinach pierwsze zastosowanie astronomii dotyczyło rachuby czasu. Na skutek obserwacji długości
dnia oraz regularnego pojawiania si~ w tych samych miejscach
nieba pewnych łatwo dostrzegalnych konstelacyj gwiazd, przyjęto już 21 wieków przed Chr. okres 366 dni jako długość roku.
Tak określony rok utrzymał się aż do 350 roku przed Chr.,
kiedy przyjęto wartość 365\14 dni.
Rok był podzielony początkowo na dwie pory, następnie na
cztery, trwające po trzy miesiące księżycowe każda. Ponieważ
tak określone pory nie wyczerpywały całego roku, więc co
pewien czas dodawano jeden miesiąc dla wyrównywania rachunku zgodnie z rzeczywistością i taki dodatkowy miesiąc
dolaczano przy końcu roku. W różnych czasach stosowano rozmaite reguły określające kiedy należy włączyć ten dodatkowy
miesiąc. W II wieku przed Chrystusem w ciągu 19 lat dodano
7 miesiGCY dodatkowych. Określona wedle tej reguły długość
roku różniła się bardzo niewiele od znanej przez nas obecnie.
Z tego podziału wynikało, że początek pory roku był okre§Jany przez odpowiednią fazę Księżyca. Dokładne określenie
tej fazy, a co za tym idzie, początku pory roku, nie było możliwe dla przeciętnego śmiertelnika; musieli to czynić astronomowie. Nadworny gwiaździarz ze specjalnym ceremoniałem
oznajmiał cesarzowi datę rozpoczęcia nowej pory roku, by ten
mógł we właściwym czasie odprawić odpowiednie modły.
Foczątek roku liczono od nowiu Księżyca. Za początek roku
uważano nów przypadający najbliżej gwiazdy Spika w gwiazdozbiorze Panny. Dla łatwego określenia tego nowiu uważano
ostatnią pełnię z prawej (zachodniej) strony tej gwiazdy jako
ostatnią w roku, a następną po lewej (wschodniej) stronie jako
pierwszą roku następnego. W ten sposób określony początek
roku wypadał na nasz grudzień.
Dobę dzielono w Chinach na 12 podwójnych godzin, które
mierzono przy pomocy zegara wodnego. Podstawą zegara wodnego jest zasada, że ilość wody wyciekającej przez otwór przy
stałej jej ilości w naczyniu jest proporcjonalna do czasu, czyli
mierząc ilość wody, która wyciekła z naczynia mierzymy ten
czas, naturalnie po odpowiednim skalibrowaniu naczynia. Typowy chiński zegar wodny składał się dla większej regularności
chodu z kilku naczyń ustawionych jedno nad drugim, przez które
przepływała woda zbierając się w dolnym zbiorniku. W zbiorniku znajdował się pływak podnoszący przy wznoszeniu się
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poziomu wody skalibrowany drążek z drzewa, którego CZGŚĆ
wystająca nad odpowiedni poziom wskazywała godzinę. Dobę
dzielono przeważnie na 100 części czyli każda taka część wynosiła o 6 / tn minuty mniej od naszego kwadransu.
Niebo gwiaździste było podzielone przez astronomów chiń
skich na wiele konstelacyj, które na ogół ani pod względem
nazw, ani granic nie pokrywały się z greckimi, a nawet różniły
się miqdzy sobą zależnie od epoki czy autora danej mapy nieba.
Nazwy były przeważnie wzięte z życia codziennego lub też od
różnych urzędów

dworu cesarskiego co odpowiadało przekona-

Chińskie narz~dzia

astronomiczne ze

średniowiecza.

niu, że na niebie istnieje ustrój analogiczny do ustroju cesar-stwa chińskiego.
Bardzo pilnie obserwowano ruchy planet i starano się sobie
zdać sprawę z !ch okresowości w celu przewidywania przyszłyt:h położeń planet na niebie. Za punkt wyjścia, od którego
liczono momenty obserwacyj (coś podobnego do dnia zerowego
u Majów), przyjmowano przez bardzo długi czas, bo aż do
roku 1280 po Chr., rok 143 231 przed Chr.!! W tym czasie wedle obliczeń chińskich astronomów - wszystkie planety
miały znajdować się razem. Moment ten nie był więc wzięty
(tak jak u Majów dzień zerowy) z obserwacji, lecz został otrzymany na drodze kalkulacyjnej.
Ze względu na tę ogromną ilość lat, którą tak śmiało żon
glowali chińscy gwiaździarze, warto zastanowić się nad tym
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bliżej. Astronomia obecna, mimo nieporównanie większej precyzyjności przyrządów mierniczych oraz metod obliczania orbit
opartych na wyższej matematyce, nie jest w stanie określać
dokładnie położeń planet w tak odległych czasach. Zważywszy,
że przewidywania ruchu planet na krótki stosunkowo okres
czasu, jakim jest jeden rok, nie bardzo się chińskim astronomom udawały, musimy ich kalkulacje na tak wielki okres czasu
wstecz określić co najmniej jako wielką zarozumiałość i brak

krytycyzmu.
Wskutek częstego niesprawdzania się w Chinach przepowiedni
astronomicznych zdawano sobie czasem sprawę ze swej nieudolności, lecz znowu, nie chcąc dopuścić tak przykrej oceny
swych umiejętności, przerzucano "winę" na same planety
i stworzono teorię, że poruszają się one wedle własnej woli
lub też, że na ich ruch mają wpływ zdarzenia na Ziemi. Była
to sprytna wymówka, tym sprytniejsza, że wspaniale dostosowana do ducha państwowej religii. Taki stan utrzymywał się
bardzo długo, jeszcze w XII wieku po Chr., mimo, że od stuleci
przenikały już do Chin zdobycze astronomii z zagranicy.
T s a i- y u an-t i n g na skutek niezgodności zaćmień z przewidywaniami wypowiada sceptyczną uwagę: "Niebo, które
jest ożywione i posiada swobodę, porusza się tak, jak mu się
podoba. Rzeczą astronomii jest te ruchy obserwować, lecz nie
może ich ona przepowiadać. Nigdy nie da się obliczyć dokład
nego kalendarza naprzód. Można powiedzieć, że kalendarz jest
dobry jeżeli rok, do którego się odnosi, już minął". Być może,
że w tym oświadczeniu znajduje się bardzo wiele uwielbienia
dla "boskości" nieba, niewątpliwie jednak wyraża ono świa
decwo ubóstwa dla stanu ówczesnej astronomii chińskiej.
Można się dziwić, że kraj, w którym całe życie było tak
ściśle związane ze zjawiskami na niebie, gdzie prawie każdą
ważniejszą czynność uzależniano od ciał niebieskich, stosunkowo tak wolno rozwijał swą wiedzę o nich. Być może, że
przyczyna tkwi w specyficznym charakterze narodu chińskiego,
w którym wszelkie przemiany zachodzą niezmiernie wolno, być
może również, że właśnie to ścisłe związanie astronomii z religią uniemożliwiało pojawianie się nowych myśli w tłuma
czeniu zjawisk niebieskich. Chińska nauka o niebie stanowiła
najistotniejszą część państwowej religii, której ideą była zupełna zależność między zjawiskami na niebie a zdarzeniami
na Ziemi.
Ze względu na nieruchomość Gwiazdy Polarnej, dokoła
której obracają się na niebie wszystkie inne, uważano ją za
istotę rządzącą i kierującą całym niebem, identyfikując ją
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z bóstwem S z a n g -l i. Taką rolę, jak Gwiazda Polarna na
niebie, spełniał na Ziemi cesarz, uważany zresztą aż do ostatnich czasów cesarstwa za reprezentanta nieba i noszący tytuł
Syna Niebios. Tak pojęta rola cesarza odbija się nawet w piśmie, gdyż znak pisarski na słowo cesarz tworzą: trzy poziome
kreski, które oznaczają niebo, człowieka i Ziemię; kreska pionowa łącząca je, to osoba cesarska, łącząca dopiero te trzy elementy w jedną harmonijną całość. Jak Gwiazda Polarna rzą
dziła niebem znajdując się na jego środku, tak i cesarz, rzą
dząc Chinami, które uważane były za środek Ziemi, rządził
właściwie całą Ziemią. Z takich przesłanek wyy.rodzi się ogromne znaczenie kierunków świata odbijające się w całym życiu
Chin. Ponieważ Gwiazda Polarna była na północy, uważano,
że cesarz powinien patrzeć na południe, natomiast poddani
winni być zwróceni twarzą do cesarza, a więc na północ . Ta
reguła była ściśle zachowywana w budowie zamków, świą
tyń, a nawet domów prywatnych. Ceremoniał religijnych uroczystości określał również dokładnie, w którą stronę świata
ma być zwrócony kapłan w każdym momencie nabożeństwa.
Lud chiński dotąd jeszcze często posługuje się w codziennym
życiu pojęciami kierunków świata zamiast sposobami używa
nymi przez nas dla określenia kierunku jak: w lewo, w prawo,
w przód, w tył .
Od bardzo dawnych czasów istniały w Chinach stanowiska
dworskich astronomów, a nawet coś w rodzaju cesarskiego
instytutu astronomicznego, którego założenie przypisywano
mitycznemu cesarzowi J a u, około 22 wieki przed Chr. Instytut ten dzielił się na kilka oddziałów, a jeden zajmujący się
rachubą kalendarza, zatrudniał aż 92 wyższych urzędników.
Cały instytut posiadał kilkuset pracowników należących do
dworu cesarskiego i zażywających wielkiego poważania. Każdy
astronom ze względu na znaczenie swej wiedzy, tak dla władzy
państwa jak też dla religii, łączył w swej osobie godność religijną i państwową. W późniejszych czasach instytut ten nosił
nazwę bardzo dobrze odzwierciedlającą nastawienie astronomii.
Był to mianowicie "Urząd dla posłusznego ustalania zgodności
z niebem", gdyż właśnie zadaniem astronomii było poznanie
ruchu ciał niebieskich w tym celu, by można było całe życie
dostosować do stanu nieba, jak również z tego stanu wyciągać
wnioski o przyszłości.
Ażeby żadne zjawisko nie uszło uwadze była zorganizowana
stała służba obserwacyjna. Cały widnokrąg niebieski był podzielony na 5 części, wschodnią, zachodnią , północną, połud-

URANIA
niową i środkową. Każda z nich była obserwowana od zmroku
do świtu przez innego astronoma, który obok stale dokonywanych obserwacyj dotyczących ruchu gwiazd i planet, notował
spostrzeżenia zjawisk niezwykłych, jak meteory, komety, pierścienie dokoła Księżyca i inne. Każdego ranka obserwacje były
przedkładane przewodniczącemu, a następnie wpisywane do
roczników. Tak gromadzono materiał, na podstawie którego
teoretycy-rachmistrze usiłowali obliczać wygląd nieba w przyszłości, inni zaś znowu wyciągać wnioski co do znaczenia tych
zjawisk dla stosunków ziemskich.
Dopóki na ni€bie działo się wszystko "normalnie", to znaczy
zgodnie z przewidywaniem, dopóty uważano, że na Ziemi jest
wszystko w porządku, czyli w harmonii z niebem. Jeżeli natomiast na niebie zachodziły jakieś zjawiska uważane za niezwykłe, jak zaćmienia, komety, jasne meteory, lub też "nieregularności" w ruchach planet, za które uważano pozorne zatrzymanie się planety lub jej ruch wsteczny; wówczas uważano
to za znak, że życie na Ziemi odbiegło od praw nieba i zakłóca
jego harmoni~. Wierzono, że takie zakłócenie na niebie, w razie
nie usunięcia jego przyczyny na Ziemi, może się potęgować
i w konsekwencji powodować katastrofalne skutki na Ziemi.
Jak więc widzimy, zależność była tu całkowicie obustronna,
stosunki ziemskie działały na niebo i odwrotnie. Najważniej
szym tego rodzaju zjawiskiem było zaćmienie Słońca, które
uchodziło za szczególnie niepomyślny znak, świadczący o błę
dach cesarza i członków rządu. Wówczas dla przebłagania nieba
cesarz musiał odbywać posty i składać ofiary, oraz wydawać
zarządzenia, niemniej jednak nie traktowano tego jako objawu
determinizmu zdarzeń ziemskich. Uważano ten moment za
niepomyślny i grożący katastrofalnymi skutkami w razie nie
podjęcia natychmiast odpowiednich środków zaradczych.
Niezmiernie ważną rzeczą było · - wedle tych wierzeń wiedzieć w należytym czasie o zbliżającym się zaćmieniu, aby
cesarz mógł na czas zareagować i ochronić państwo przed gniewem nieba. Chociaż więc przewidziane zaćmienie było czymś
niekorzystnym, jednak nie tak przerażającym, jak zaćmienie
zjawiające się nieoczekiwanie. Zaćmienie takie wywoływało
powszechną grozę w państwie Złotego Smoka, a cesarz zamykał się w odosobnieniu i poszcząc, rozmyślał nad przyczyną
nieszczęścia. Można sobie wyobrazić, jak wówczas ministrom
i dworakom drżały łydki ze strachu w oczekiwaniu, na kim
się to wszystko skrupi. Czasami cesarz zwoływał swą radę
i chcąc na kogoś przerzucić winę, zapytywał chytrze jakie
błędy poddanych są powodem zaćmienia; rada zaś odpowiadała
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dowcipnie, że zawsze błędy poddanych mają swe żródło w błę
dach władcy.
Ponieważ takie zdarzenie uderzało przede wszystkim w osobę
cesarza, nic więc dziwnego, że niepowiadomienie go o zaćmie
niu uchodziło za jedno z najcięższych przestępstw i karane
było śmiercią. Ze prawo to nie było jedynie tylko pogróżką,
świadczy zachowany opis wyroku śmierci na dwu nieszczęsnych
astronomach dworskich Hi i Ho, którzy, jak brzmi uzasadnienie
wyroku, "winu hołdując, zaniedbali zawiadomić cesarza o zaćmieniu".

•

Wygląd chiński ego

j_

l

obserwatorium z XIII wieku w P ekinie.

Jak więc widzimy i wówczas już zawód astronoma miał oprócz blasków - poważne cienie i dla celów niebieskich należało siG wyrzec ziemskich radości.
Zaćmienie, które było przewidziane, a nie zdarzyło się, stanowiło objaw pomyślny. Możliwe więc, że fakt wielkiej ilości
niesprawdzonych przepowiedni zaćmień (od roku 200 przed Chr.
do 1300 po Chr. około 70% !) należy przypisać zarówno niedokładności metod, jak też i ostrożności astronomów, którzy
w wątpliwym wypadku woleli przewidzieć ich raczej za dużo,
niż za mało .

lO
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Słońce i Księżyc doznawały szczególnej czci i były identyfikowane: Słońce z pierwiastkiem męskim Yang, Księżyc zaś
z żeńskim, Yin. Wierzono, że ze wzajemnej ich zależności pochodzą zmiany pór roku, a mianowicie uważano, że lato jest
okresem przewagi Słońca, gdyż jest ono w tym czasie najwyżej na niebie, z tego samego powodu zima, był to czas przewagi Księżyca.
Spośród planet szczególną czcią otaczano Jowisza, którego
czczono razem z bogiem rolnictwa. Właściwie cześć oddawana
Jowiszowi odnosiła się do niego raczej jako do władcy następ
stwa cyklu 12 lat (przybliżona wartość obiegu Jowisza dokoła
Słońca), z których każdy rok wywierał specjalne wpływy na
zasiewy i zbiory.
• Między znaczeniem wpływu poszczególnych ciał niebieskich
na stosunki ziemskie, istniała hierarchia odpowiadająca ziemskiej. Zaćmienia Słońca wskazywały na błędy cesarza, Księ
życa na złe sprawowanie się ministrów, zaś "zaburzenia"
w ruchu planet miały świadczyć, że źle się coś dzieje w stosunku książąt do poddanych. Oczywiście wiemy obecnie, że
nie było żadnych "zaburzeń", lecz wówczas nie umiano sobie
zdać sprawy ze zjawiska ruchu wstecznego planet, tkwiąc
naturalnie w przekonaniu, że Słońce porusza się dokoła nieruchomej Ziemi.
Z planet jedynie Mars uchodził za zdecydowanie złowróż
bną, przynoszącą wojnę i choroby; inne planety miały natomiast przeważnie wpływ pomyślny. Duże znaczenie przypisywano pozornemu zbliżeniu się na niebie kilku planet rozumując, że skoro jedna planeta wywiera wpływ, to dopiero musi
się on potęgować podczas takiego zbliżenia. Istniały prawidła
jak sumują się względnie eliminują wzajemnie wpływy planet
zależnie od położenia. Zbliżenie wzajemne Jowisza i Saturna
wróżyło długotrwałą posuchę. Jeżeli natomiast schodziły się
trzy planety razem, uchodziło to za nieomylną 0znakę zbliża
jącej się wojny. Ponieważ jednak takie zjawisko jest bardzo
rzadkie, natomiast w dawnych Chinach wojny bywały stosunkowo często, więc też nic dziwnego, że taka przepowiednia
mogła uchodzić za nieomylną. Niezależnie od tego wpływu
i znaczenia, jak gdyby ogólnego na cały kraj, czy też jego wład
ców, wierzono, że niebo wywiera również wpływ na życie
każdego zwykłego śmiertelnika, który, aby uniknąć różnych
grożących mu nieszczęść, powinien dostosować się całkowicie
do woli niebios. Naturalnie, aby się móc dostosować, należało
znać tę wolę, jak również korzystne czy niekorzystne okresy
w życiu, inne dla każdego osobnika. Dla oznaczenia tego wszyst-
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kiego służyło wiele reguł, często zazdrośnie strzeżonych
przez wtajemniczonych, którzy wytworzyli z czasem klan zawodowców w tej dziedzinie. Uzależnienie człowieka od niebios
obejmowało całe życie od kolebki dosłownie aż do grobu, gdyż
wybranie odpowiedniego miejsca na grób stanowiło problem,
który rozwiązać mógł jedynie znawca spraw nieba. Aby podołać temu ogromnemu zapotrzebowaniu musiał istnieć cały
.sztab tego rodzaju "astronomów" udzielających, oczywiście za
opłatą, owych zbawiennych rad ..Jak wielu było takich prywatnie praktykujących astrologów dają nam pojęcie pamięt
niki Marca P o l o *), który liczbę ich w samym Pekinie okre-·
śla na 5000!
Mimo tak rozpowszechnionego wróżbiarstwa z gwiazd nie
znajdujemy w Chinach starożytnych tej najistotniejszej cechy
astrologii jaką jest właściwy horoskop. Wprawdzie pamiętniki
Marca Polo dowodzą czego innego, lecz odnoszą się one do
dużo późniejszej epoki i nie są zresztą zbyt wiarygodnym
źródłem.

Rozmaicie można by tłumaczyć to całkowite zespolenie
nauki o niebie z religią, państwem i życiem poszczególnej
jednostki, wydaje się jednak najbardziej prawdopodobne, że
pochodzi ono z natury samego kraju. Kraj ten co pewien czas
nawiedzały i nawiedzają żywiołowe katastrofy: posucha lub
powódź. Obie te katastrofy przychodziły od strony nieba. Kilkakrotnie w ciągu pokolenia wezbrane wody zalewają olbrzymie
połacie kraju, odbierając życie wielu tysiącom, a niszcząc dobytek milionów. Okresy suszy wypalają setki tysięcy kilometrów kwadratowych zasiewów. Trzecią plagą jest szarańcza.
Każda z tych klęsk jako następstwo stawiała przed milionami ludzi najstraszniejsze widmo głodu. Jeszcze obecnie, mimo
nowoczesnej komunikacji i służby informacyjnej, katastrofy
takie powodują tam co kilkanaście czy kilkadziesiąt lat śmierć
wielu tysięcy ludzi, można sobie wyobrazić, co działo się
w czasach, gdy na przestrzeniach tysięcy kilometrów jedynym
środkiem komunikacji był wóz zaprzężony w woły. Nic więc
dziwnego, że tak chłop, jak mieszkaniec miasta z trwogą
zwracał oczy ku niebu wypatrując jakichś znaków, z których
mógłby coś wywnioskować. Nic dziwnego, że nauka o niebie
przerodziła się w zabobon i skostniała w swym tradycjonaliżmie
na długie wieki. Pojawiają się wprawdze już w dawnych czasach w astronomii chińskiej usiłowania skierowania myśli na
tory przyrodnicze, lecz nie znajdują gruntu dla rozwoju.
*)

Podróżnik włoski

(1254-1323), pierwszy badacz Azji wsch.
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A. PIASKOWSKI

ŚWIATŁOSILNE

TELESKOPY ZWIERCIADLANE

Każdy, kto chociaż pobieżnie zapoznał się z konstrukcją
kamery fotograficznej wie, że jedną z zasadniczych właściwości
fotograficznego obiektywu jest obok określonej ogniskowej jego
światłosiła. Od światłosiły, czyli stosunku czynnej średnicy
obiektywu do długości jego ogniskowej, zależy czas naświetla
nia kliszy i w przybliżeniu jest on odwrotnie proporcjonalny
do jego kwadratu. Np. dla stosunku l : 2, wynosi 9 razy mniej
niż dla l : 6. Czas ekspozycji zależy jednak również od strat,
jakim podlega światło przechodząc przez bardzo nieraz złożony
obiektyw wielosoczewkowy. Straty te wynikają w pierwszym
rzędzie z absorpcji światła w szkle, szczególnie znacznej dla
długości fal najsilniej działających na nieuczulone na dłuższe
promienie klisze (ok. 4400 A). I tak np. dla szkieł huty Otto
S c h o t t, Jena i fali 4360 A (linia g widma słonecznego), przy
grubości płytki 10 mm, współczynniki absorpcji wynoszą:
szkło BK 7 (kron n g = 1,52623)-·0.03, szkło F 4 (flint. n=l,63829)0,04. Poza tym światło podlega również osłabieniu na skutek
refleksji na powierzchniach szkło-powietrze, zależnej od współ
czynnika załamania światła i kąta padania. Przy założeniu (dla
uproszczenia), że promień pada prostopadle do powierzchni,
otrzymamy dla jednej powierzchni:

Eaha = Eo
Po

uwzględnieniu

n-1
(
)
/l + l

2

obu tych strat otrzymamy wzór na procent

światła przechodzącego przez układ o łącznej grubości d cm
(średni wsp. załamania -....: n) i m powierzchni granicznych

powietrze -

szkło.

E = Eo[(n
gdzie a jest to

współczynnik

:n

r

1)2

(1-a)ct

absorpcji w l cm

szkła.

Soczewkowe układy optyczne składają się co najmmeJ
z dwóch rodzai szkieł: flintu i kronu, nie popełnimy jednak
zbyt dużego błędu przyjmując średni współczynnik załamania
n - 1,58 dla linii g.
światłosiła obiektywów fotograficznych odgrywa w astrofotografii bardzo znaczną rolę, nie tylko bowiem skraca czas
ekspozycji, ale w ogóle decyduje, czy słabe obiekty, jak mgła-
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wice czy gromady gwiezdne, wyjdą na kliszy, czy też nie.
Istnieje znaczna ilość doskonałych niekiedy obiektywów o dużej światłosile, wszystkie jednak posiadają tę wadę, że wskutek
nieuniknionych silnych krzywizn, soczewki ich posiadają znaczną grubość, a co za tym idzie silnie absorbują światło . Grubości
soczewek wzrastają z ich rosnącą średnicą, rosnące więc straty
na sile światła powodują, że istnieje w praktyce górna granica dla wielkości obiektywów. Dla dwusoczewkowych achromatów wynosi ona ok. 80 cm - dla wielesoczewkowych anastygmatów zależnie od konstrukcji jest znacznie mniejsza.
U obiektywów dochodzi trudność odlewania większych
tafli jednorodnego szkła optycznego, oraz szybko wraz
z rosnącą średnicą wzrastająca cena. Jeśli przyjmiemy cenę
czterosoczewkowego obiektywu Zeissa o świetle l : 5 i śred
nicy 120 mm za l, to cena obiektywu 160 mm wyniesie 2,2,
a analogicznego 400 mm około 20. Względy te powodują, że
niezmiernie rzadko stosuje się obiektywy większe niż 40 cm
średnicy, a w astrofotografii używa się często teleskopów ze
zwierciadłami parabolicznymi. Zwierciadła paraboliczne mają
jednak tą wad ę , że pole dawane przez nie jest bardzo małe,
rzędu kilku do kilkudziesięciu minut kątowych. Na przykład
teleskop w obserwatorium w Victorii (Kanada) o zwierciadle
184 cm średnicy posiada fotograficzne pole 36 ' (klisze 89 X 89
mm), a 150 centymetrowy reflektor na Mt. Wilson- 38 ' (klisze
M X 84 mm), do dokładniejszych zaś pomiarów tylko 15'
(33 X 33 mm) . Myliłby się więc ktoś, gdyby sądził, że do fotografii przy pomocy wielkich teleskopów używa się klisz znacznych rozmiarów, wymiary ich - jaki widzimy - nie przekraczają tych, jakie obecnie stosuje się w fotografii amatorskiej, czy zawodowej. Obrazy bowiem w większych odległo
ściach od osi zwierciadła wykazują silne deformacje, szczególnie silnie daje się odczuć błąd układów optycznych zwany
koma. Powoduje on, że obrazy gwiazd posiadają z jednej strony
jakby rozmyty warkocz (coma - łac. warkocz) . Tego rodzaju
niesymetryczność obrazów gwiazd na kliszach powoduje niemożność dokładnego wymierzania ich pozycji oraz oceny ich
jasności. Zdjęcia więc takie naukowej wartości dla astronomii
posiadać nie mogą . Dlatego też w celu powiększenia użytecz
nego pola przy jednoczesnym polepszeniu obrazów obmyślono,
począwszy od pierwszych lat XX wieku, szereg konstrukcji
teleskopów fotograficznych, o dwóch zwierciadłach wzajemnie
korygujących swe błędy (S c h war z s c h i l d t, C h re t i e nR i t c h e y, C o u d er i inne) . Trudność uzyskania jednak na
ogół silnie asferycznych powierzchni luster spowodowała, że
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nie zdołały się one rozpowszechnić. Dla przykładu podam dane
konstrukcji teleskopu Schwarzschildta o świetle l : 3 i ogniskowej równej 1,00 : średnica hyperbolicznego zwierciadła
głównego 0,33, jego ogniskowa 2,50, odległość od drugiego,
wklęsło-eliptycznego zwierciadła równa 1,25, średnica drugiego
zwierciadła 0,167 -ogniskowa 0,835, odległość drugiego zwierciadła od ogniska 0,50. Pole płaskie równe ok. 3°.
Decydujący dopiero wpływ na rozwój nowoczesnych instrumentów astrofotograficznych miał wynalazek optyka z obserwatorium w Bergedorf - Bernarda S c h m i d t a. W teleskopie swojej konstrukcji użył on zwierciadła sferycznego. Aberacja sferyczna kulistego zwierciadła usunięta była przez spe-
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cjalną szklaną płytę korekcyjną umieszczoną w środku
zwierciadła. Płyta ta, grubości zaledwie 6-8 mm

wizny

krzy(przy

średnicy 20-30 cm) nie wiele psuła symetrię układu, również
wprowadzona przez nią aberacja chromatyczna, od której w zasadzie zwierciadła są wolne, nie była zbyt silna i nawet przy
światłosile l : 0,8 nie zmuszała do używania płyt achromatycznych. Wadą natomiast konstrukcji Schmidta była znaczna dłu
gość tubusa, nieunikniona ze względu na umieszczenie płyty
korekcyjnej, oraz znaczne wykrzywienie pola (obraz uzyskuje
się nie na płaszczyźnie, lecz na powierzchni kulistej). Zmuszało
to do stosowania odpowiednio wypukłych klisz o promieniu
krzywizny równym mniej więcej ogniskowej.
Wady te jednak nie były zbyt dotkliwe, zwłaszcza w porównaniu z zaletami, jakie ta nowa konstrukcja przedstawiała:
możnością uzyskania światłosiły aż do l : 0,6 (maksymalne
światło parabolicznych zwierciadeł wynosi około l : 3), oraz
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olbrzymim polem: 8-20°. Wykrzywienie pola można znieść,
przed kliszą płaskowypukłą soczewkę o promieniu krzywizny ok. 0,3 długości ogniskowej zwierciadła.
Sposób ten używany był niekiedy i dawniej przy obiektywach
fotograficznych (P i a z z i i S my t h w 1873), pogarsza jednak obrazy, a tym samym zmniejsza pole do ok. 6-8°. Wykrzywienie pola usunęli niedawno w inny sposób niezależnie
od siebie F. B. W r i g h t i V a i s a l l a. Zmodyfikowali oni
pierwotną konstrukcję Schmidta przez umieszczenie płyty tuż
przed ogniskiem i zmianę krzywizny zwierciadła. Układ ten
posiada pole płaskie i długość tubusa prawie dwa razy krótszą
niż w konstrukcji pierwotnej. Przez naruszenie jednak pierwotnej symetrii wystąpił astygmatyzm a zmiana umieszczenia
płyty spowodowała znaczny wzrost aberacji chromatycznej.
W 1941 r. D. D. M a k s u t o w, z Państwowego Instytutu
Optycznego w Moskwie, na miejsce bardzo trudnych do wykonania asferycznych płyt korekcyjnych, zaproponował wprowadzenie silnie wygiętej soczewki spełniającej tą samą co
płyta rol~, a znacznie łatwiejszej do wykonania.
Teleskopy światłosilne dają daleko mniejsze straty światła niż
obiektywy fotograficzne. Np. "Biotar" Zeissa (konstr. W. Merle)
o sile światła l :lA, przy średnicy 200 mm posiadałby łączną
grubość soczewek 199 mm, a straty (7 soczewek 8 powierzchni szkło-powietrze) 71.2%. Analogiczny układ Schmidta,
o grubości płyty 6 mm, daje straty zaledwie 10%. (Zdolność
refleksji srebra przyjęta dla fali 4400 A= 90%). W połączeniu
z możliwością stosowania u teleskopów Schmidta jasności geometrycznych do l : 0,6, małe straty światła pozwalają na
uchwycenie na kliszy przy ich pomocy słabych obiektów już
przy ekspozycjach kilkadziesiąt sekund do kilku minut, podczas gdy dawniej trzeba było stosować dla osiągnięcia tych
samych wyników nieraz parogodzinne naświetlanie.
umieszczając tuż

FELIKS PRZYPKOWSKI

Rola

miłośników

i protektorów astronomii w jej rozwoju

Starożytny Grek, spojrzawszy na jasno rozświecone i obficie
pokryte gwiazdami sklepienie niebieskie, doznał tak wstrząsa
jącego zachwytu, że z głębi jego duszy wyrwało się określenie:
ó xócr:lO~- piqkno, ład, porządek. Te cechy świata zmuszają wielu
stojących na wyższym stopniu rozwoju inteligencji, wrażliwych
na piękno ludzi, do rozmiłowania się w astronomii i szukania
w niej wiedzy dla niej samej. Tak powstają zastępy miłośników
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i protektorów tej królowej nauk. Przeglądając karty historii
astronomii widzimy, że rozwój jej zawdzięcza często wiele ludziom na pozór zupełnie obcym tej wiedzy, posiadającym zgoła
inny zawód. Byli tu czasem tacy, którzy zaczęli swe studia jako
miłośnicy, ale z biegiem lat stali się astronomami zawodowymi.
Inni znów uprawiali swój zawód równolegle do studiów nad
nauką o ciałach niebieskich. Wiemy np., że Kopernik nie
był astronomem zawodowym, lecz duchownym oraz doktorem
prawa kanonicznego, mimo to jednak był najgenialniejszym
astronomem. K e p l er, będąc z wykształcenia teologiem, stwarzą znane prawa mechaniki niebieskiej. T y c h o de B r a h e
był początkowo adwokatem. H e w e l i u s z, C ar r i g t o n,
L a s s e l, K r i e g er, będąc właścicielami browarów, uprawiali z zapałem astronomię obserwacyjną, dokonując wielu
nowych, cennych dla nauki spostrzeżeń. Heweliusz zostawia
nam znakomite dzieło o topografii Księżyca i osadza na niebie
Tarczę Sobieskiego. Lassel odkrywa księżyce Neptuna (Trytona), Urana (Ariela i Umbriela). Między Jezuitami znajdujemy
nazwiska znane w astronomi: jak S e c c h i, S c h e i ner,
Ros a, C l a v i u s, Kir c h er, a u nas Andrzej Gawr oń
ski, twórca polskiej terminologii matematyczno-astronomicznej, późniejszy biskup krakowski. Fastor Dawid F a b r i c i u s
pierwszy zauważył zmienność gwiazdy o Ceti (Mira) i wspólnie z synem Janem odkrył obrót Słońca dokoła osi. Fastor
D o r f f e l pierwszy określa rzeczywistą (paraboliczną) drogę
komety z r. 1680. Minister ariański Stanisław L u b i e n i e ck i
pisze wielkie dzieło o kometach.
'
W młodości swej teologię studiowali astronomowie : F l a mm ar i o n, L i t t r o w (starszy), B rad l e y, C h a l l i s, C a cc i a t o re, L a c c a i l l, P a p e i inni. Muzykiem z zawodu był
H e r s c h e l, odkrywca Urana, muzykiem również był Szymon M a y er, zwany M ar i u s e m . W młodości swej Franciszek B e s s e l, B a i l y, byli subiektami handlowymi. Pierwszy
znany astronom, a drugi później nawet prezes Royal Astronomical Society. L e v e r r i e r był początkowo poborcą skarbowym, a jednak z uchyleń Urana odkrył - za pomocą jedynie
rachunku- planetę Neptuna, którego dopiero później odszukał
na niebie przez teleskop G a l l e. Malarzami byli: L a h i r
i G o l d s c h m i d t. Pedagogią zajmowali się: Jan L a m b er t ,
M a d l er, H e i s, D e l ambr e, a W e b er, nauczyciel ludowy (w młodości pasał krowy) znany jest w nauce jako obserwator plam na Słońcu i gwiazd zmiennych. Uczeń gimnazjum
kijowskiego B o rys i ak odkrywa gwiazdę Nową. Wieśniak
Krzysztof Ar n' o l d odkrywa kometę w r. 1682, zaś inny wie-
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śniak, Jan P a 11 i t z s c h, wyznacza okres zmiennosc1 Algola
w r. 1782 i pierwszy zauważa powrót komety Halleya w r. 1758.
Rolnicy z zawodu też dają swój wkład do nauki o niebie:

Stanisław

Lubieniecki (1623-1675), minister ariański , astronom-amator,
autor cennego dzieła o kometach.

Henryk B o g u s ł a w s ki zostaje dyrektorem obserwatorium
we Wrocławiu w r. 1843, Herkules D e m b o w ski mierzy
masowo odległości gwiazd podwójnych, Władysław S z an i a w ski posiadał własne obserwatorium astronomiczne
2
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w Przegalinach pod Siedlcami. Stolarz Asaph H a l l odkrywa

w r. 1877 księżyce Marsa (Phobos i Deimos), inny stolarz
Jan H ar r i s o n wykonał precyzyjny zegar, służący do określenia długości geograficznych. Ślusarz Karol Bru h n s zostaje w późniejszym wieku dyrektorem obserwatorium astronomicznego w Lipsku. Zegarmistrzami zawodowymi byli: W.
C. B o n d oraz H a n s e n i S c h i e l l e r u p. Inżynier-mecha
nik N a s m y t h wykonywa wartościową plastyczną mapę
Księżyca. Kupiec bławatny Gr o o m b r i d g e czynił spostrze.żenia nad gwiazdami stałymi. Fabrykant papieru W ar re n
de la R u e pierwszy zastosował fotografię w astronomii.
S w i f t, kupiec żelaza, odkrywa wiele komet. Lekarzami,
oprócz Kopernika, byli: Jan F a b r i c i u s, L a n d s b er g,
O l b er s, O p p o l z er, twórca znanego kanonu zaćmień, dalej
James S o u t h mierzący gwiazdy podwójne, D a w es i G ruit h u i s e n są chirurgami polowymi. W Polsce posiadał naukowo czynne własne obserwatorium astronomiczne lekarz
wolnopraktykujący w Płońsku, Jędrzej e w i c z. Farmacja
może poszczycić się S c h w a b'em, który odkrył okres plam
słonecznych oraz W i l s o n e m, który potem był profesorem
astronomii w Glasgowie.
Nie usiłujemy tutaj wyliczyć bynajmniej wszystkich miło
śników astronomii. Sądzę, że zacytowanych przykładów wystarczy na dowód, że złośliwe przysłowie: "Ne sutor ultra crepidam" musi dopuszczać bardzo wiele wyjątków.
Historia notuje również nazwiska kobiet miłośniczek astronomii, poczynając od V wieku. H y p a t i a wykładała astronomię w Aleksandrii. Uznana za heretyczkę, została ukamieniowana przez rozfanatyzowany tłum w r. 415. Zony lub siostry
wielkich astronomów pomagały niejednokrotnie w pracy swym
mężom lub braciom np.: Krystyna (córka chłopa) żona Tychona
oe Brahe, Małgorzata, żona Heweliusza, Maria (Eimert) żona
M ii l l e r a. Karolina Herschel brała czynny udział w pracach
brata swego Wilhelma. Agnieszka, Teresa i Magdalena współ
pracowały ze swym bratem astronomem Eustachym M a n f r e d i i dłuższy czas obliczały efemerydy bolońskie. Maria
K u n i t z ogłasza nowe tablice astronomiczne. Fani L e p a u t e
przez dziesięć lat obliczała efemerydy paryskie oraz wspólnie
z astronomem C l a i raut wyznaczyła w r. 1758 rachunkiem
orbitę komety Halleya. Księżna P u z y n i n a musiała polubić
astronomię skoro ofiarowała znaczną sumę na budowę obserwatorium astronomicznego w Wilnie. Rzadki to u nas przykład ofiarności prywatnej na cele czysto naukowe. Często
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jednak spotykamy się z taką ofiarnością u innych narodów.
Znamy-nieraz wielkie--obserwatoria, które budują z własnych
funduszów: L i ck, Y er k e s, D u d l e y, L a w s, M o r r is o n, M i t s c h e L Inni znów ofiarodawcy przeznaczali wielkie kwoty na wyprawy astronomiczne takie, jak zaćmienia
Słońca. Do nich należą: Car n e g i e, V a n d er b i l d t, R o ck e f e II er, C rock er, H o o ck er i inni. W Europie znanymi protektorami astronomii byli: bracia S i n a, dr R e m e i s,
N e w a II, T h o m p s o n, L a s s e l, Ku f n e r. Ostatnio dowiadujemy się, że prof. Charles H. S m i II e y z uniwersytetu

Medal sr·ebrny, wybity
na pamiątkq komety z r.
1680- 1681. której rzeczywistą,

paraboliczną,

amator
astronom, pastor Dorffel.

drogę

określił

(Ze zbiorów Przypkowskich
w

Jędrzejowie).

Browna (U. S. A.) przekazał na ręce prezesa Fundacji Kodla Uniwersytetu Krakowskiego optykę do teleskopu, którego zasadnicze lustro paraboliczne ma średnicę
50 cm*). Dar ten, jest tym cenniejszy, iż stanowić on będzie
znaczny postęp w przysłowiowo skromnym wyposażeniu naszych obserwatoriów.
Obserwatorium astronomiczne warszawskie wraz ze wszystkimi instrumentami i cenną biblioteką zostało podczas wojny
doszczętnie spalone. Inne nasze obserwatoria mają też znaczne
braki lub zgoła muszą być zakładane zupełnie od nowa. Uczeni

ściuszkowskiej

*)

Lustro to

nadeszło już

do Krakowa. (Przyp. Red.}.
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czekają na pracę, a warsztatów brakuje. Nie zapominajmy,
że mgławica pozagalaktyczna i atom, to członkowie jednej rodziny. Z energii atomowej, którą poznać musimy dobrze, mogą
się wyłonić, oprócz już poznanych, jeszcze takie nieznane siły,
które umiejętne użyte, mogą zapewnić ogólny dobrobyt ludzkości. Kto wie, czy w ogóle nie rozwiążemy zagadki życia przez
studia nad astronomią. Ktoby mógł przypuścić przed stu laty,
że będzie można kiedyś mówić o chemii gwiazd lub, że atom
może być rozbity, wyzwalając przy tym tak znaczną energię.
Astronomia, fizyka i chemia podały sobie obecnie ręce, by
pracować dla ogólnego naszego dobra.

ALEKSANDER

MICHAJŁOW

ASTRONOMIA W ZSRR
Rozwój nauki w Rosji jest ściśle związany z założeniem
w r. 1725 Akademii Nauk i wejściem do niej wielkiego uczonego Michała Ł o m o n o s o w a, który swymi genialnymi naukowymi wizjami wyprzedził na wiele Jat naukę światową owych
czasów. Łomonosow wykrył- w r. 1761- istnienie atmosfery
na Wenerze, udoskonalił astronomiczne i geodezyjne przyrządy, a ponadto stworzył teorię budowy komet, odpowiadającą
współczesnym poglądom.

Wielkie znaczenie miało dla nauki w Rosji założenie Puł
kowskiego Obserwatorium. Zbudowano je w okolicach Petersburga w r . 1839; zaopatrzono w najlepsze narzędzia - m. in.
w 15-calowy refraktor, który przez wiele lat był największym
narzędziem tego rodzaju w świecie. Główne osiągnięcia tego
obserwatorium tyczą się wyznaczenia najdokładniejszych położeń gwiazd czyli ułożenia tzw. katalogów fundamentalnych.
Inny klasyczny dział astronomii, w którym Obserwatorium
Pułkowskie dokonało wielkich prac to wykrycie i pomiar
wizualnych gwiazd podwójnych. Ponadto Obserwatorium brało
znaczny udział w pracach geodezyjnych. W szczególności
przechodzący przez nie południk służył w ciągu wielu lat za
podstawę i początek rachuby długości geograficznych dla całego państwa rosyjskiego.
Dla wyznaczenia pozycyj gwiazd stosowano w Pułkowie
oddzielnie wyznaczania wzniesień prostych i deklinacyj za pomocą dwóch różnych narzędzi. Metoda ta posiada szereg zalet,
o których słynny astronom amerykański Simon N e w c o m b
wyraził się, iż pojedyncza obserwacja, dokonana pułkowskim
kołem wierzchołkowym dla wyznaczenia deklinacji gwiazdy, ma
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taką samą wartość naukową, jaką ma 20, 30 a nawet 40 obserwacyj kołem południkowym, poc~ynionych w obserwatoriach
innych krajów.
W pięćdziesiątą rocznicę swego istnienia Pułkowskie Obserwatorium zostało uzupełnione nowymi przyrządami oraz laboratorium do prac astrofizycznych. W szczególności zainstalowano tam 30-calowy refraktor, największy na świecie
w owych czasach. Pionier astrospektroskopii, astronom rosyjski
Aristarch Biełopolski, wykonał przy pomocy tego narzędzia
szereg doskonałych prac w dziedzinie wyznaczania szybkości
radialnych oraz w dziedzinie badań gwiazd spektralno-podwójnych. U schyłku ubiegłego stulecia, dyrektorem Obserwatorium
został słynny rosyjski astronom, badacz komet, Teodor B r ed i c h i n. Stworzona przez niego teoria form kometarnych,
rozwinięta ostatnio przez Sergiusza Orłowa, wyjaśnia więk
szą część zjawisk, które obserwujemy u tych zagadkowych ciał
niebieskich.
Od r. 1904 do programu prac Obserwatorium Pułkowskiego
zostały włączone także badania ruchów biegunów ziemskich.
W tym celu w Azji środkowej, na szerokości 39°8' założono
specjalną stację szerokościową, która weszła do sieci między
narodowych stacyj do badań wahań szerokości.
W r. 1908 otwarto na południu Rosji na Krymie, Oddział
Simeiski Obserwatorium Pułkowskiego. Oddział ten w krótkim
czasie wsławił się swymi pracami w dziedzinie gwiazd zmiennych, a w szczególności w dziedzinie wykrywania małych
planet i komet.
Położenie Obserwatorium Pułkowskiego na północy utrudniało dokładne obserwacje Słońca w zimie oraz obserwacje
gwiazd na południe od równika. W celu dokonywania tych
obserwacyj założony został Oddział Obserwatorium w Mikoła
jewie, na brzegu Morza Czarnego.
Drugie z kolei obserwatorium istnieje w Moskwie. Tutaj
rozwinęły się obserwacje zmierzające do wykrycia i badania
gwiazd zmiennych. Obserwatoria uniwersyteckie w Kazaniu,
w Charkowie, w Kijowie i w Odessie służyły nie tylko celom
dydaktycznym: prowadziły one bardzo cenne prace naukowe.
Obserwatorium w Kazaniu wzięło udział w ułożeniu Między
narodowego Katalogu Gwiazd, zainicjowanego przez Towarzystwo Astronomiczne. Rewolucja socjalistyczna spowodowała olbrzymie zmiany w całym układzie życia rosyjskiego,
a tak samo i w pracy naukowej. W ciągu 30 lat po rewolucji
socjalistycznej, astronomia radziecka, zarówno jak i cała radziecka nauka - osiągnęły bardzo poważne wyniki. Przeniknię-
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cie zasady planowości do prac naukowych spowodowało, iż:
przed ich rozpoczęciem są ściśle precyzowane zadania, środki
oraz terminy. Wykonywanie zaś prac jest należycie kontrolowane. Kolektywność prac zwiększyła się w znacznym stopniu.
Gdy poprzednio oddzielni uczeni pracowali nad naukowymi
zadaniami astronomicznymi, obecnie nad ważniejszymi naukowymi problemami pracują już całe zespoły i to nie tylko.
zespoły poszczególnych instytucyj, lecz nawet kilku obserwatoriów lub instytutów. Taka korelacja prac mogła dojść do
skutku dzięki poważnemu zwiększeniu ilości astronomów
w z. s. R. R.
W ciągu lat rewolucji zwiększyła się w Z. S. R. R. ilość
naukowych instytucyj, posiadających określone cechy oraz
wytknięte tematy prac. Powstał Instytut Astronomiczny (obecnie Instytut Astronomii Teoretycznej Akademii Nauk
Z. S. R. R.) w Leningradzie. Został utworzony Instytut Astronomiczny im. Sternberga w Moskwie. Zbudowano nowe obserwatorium górskie w Ahastumaniu na Kaukazie. Zorganizowano·
obserwatoria astronomiczne w Krywaniu oraz Stalingradzie,.
obserwatorium grawimetryczne w Połtawie, stację szerokościo
wą w Kitabie. Wydzielono jako wielkie samodzielne jednostki - Obserwatorium Uniwersytetu Leningradzkiego oraz
Obserwatorium im. Engelhardta pod Kazaniem. Ponadto pewne
obserwatoria już istniejące uzupełniły swe zaopatrzenie. Rząd
radziecki nie żałował środków na rozwój rodzimej astronomii,
troszczył się o nowe kadry astronomów, udzielając im środków
potrzebnych do owocnej pracy.
Oto niektóre gałęzie astronomii, w których przodują astronomowie radzieccy. Jest to przede wszystkim domena badań
gwiazd zmiennych. W r. 1946 Międzynarodowa Unia Astronomiczna zdecydowała przekazać tę dziedzinę Moskwie, mianowicie Radzie Astronomicznej Akademii Nauk Z. S. R. R. oraz
Instytutowi Astronomicznemu im. Sternberga. Analogiczna
decyzja była powzięta także w sprawie badań ruchu małych
planet; przekazano je Instytutowi Astronomii Teoretycznej
w Leningradzie.
Istotnych badań dokonano w dziedzinie kosmogonii. Mikołaj
P ar i j ski udowodnił, iż przy wzajemnym zbliżeniu się dwóch
gwiazd strumienie materii, wyrwane z ich wnętrza na skutek
wzajemnej grawitacji, nie mogą utworzyć planet o orbitach
które przypominałyby choć trochę orbity Jowisza lub Saturna.
Oderwane masy muszą bądź upaść z powrotem na gwiazdę,
bądź unieść się w przestrzeń. W ten sposób została ostatecznie
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obalona hipoteza Je ans a o pochodzeniu układu planetarnego,
która jeszcze niedawno cieszyła się ogólnym uznaniem.
Bardzo ciekawe są poglądy Bazylego Fesenkowa na powstawanie planet. Twierdzi on, iż rozwiązanie tego zagadnienia
leży nie w mechanicznym wzajemnym oddziaływaniu gwiazd,
lecz w procesach fizycznych, w reakcjach jądrowych, które
zachodzą w głębi Słońca. W ostatnich latach drugi uczony
radziecki, Otto S c h m i d t, opracował hipotezę meteorytową,
która z nadzwyczajną dokładnością wyjaśnia wiele z istniejących matematycznych zależności w budowie układu planetarnego.
Z wielkim powodzeniem i ciekawymi wynikami obserwowali astronomowie radzieccy całkowite zaćmienia słoneczne
(poczynając od r. 1927). Rozległa organizacja tych obserwacyj
nie znajduje precedensu w dziejach nauki. Wystarczy zaznaczyć, że dla obserwacji zaćmienia w r. 1936 zorganizowano
ponad 20 ekspedycyj naukowych, które ulokowały się wzdłuż
pasa zaćmienia całkowitego na przestrzeni ponad 7000 km od
Morza Czarnego do Dalekiego Wschodu.
Inwazja Niemiec faszystowskich wyrządziła znaczne szkody
astronomii radzieckiej. Obserwatorium Pułkowskie w czasie
blokady Leningradu znajdowało się pod nieustannym obstrzałem artylerii i bombardowaniem z powietrza. Niemcy dążyli
do starcia z powierzchni ziemi tej jedynej w swym rodzaju
instytucji naukowej. Główne narzędzia astronomiczne i część
biblioteki - m. in. rękopisy K e p l e r a - zostały zawczasu
wywiezione do bezpiecznych miejsc, lecz mechanizmy i wieża
wielkiego i 15-calowego refraktora, nowy teleskop słoneczny
wykonany przez P o n o m a r e w a oraz wszystkie gmachy
obserwatorium zostały przez Niemców zniszczone.
Nie lepszy los spotkał obserwatorium w Simeisie. W czasie
okupacji Krymu, Niemcy wywieźli 40-calowy reflektor, wysyłając go do Poczdamu, dokąd przybył w postaci złomu metalowego. Cofając się, Niemcy podpalili gmach obserwatorium
i nie pozwolili mieszkańcom na gaszenie pożaru.
Inne obserwatoria w miastach, okupowanych przez Niemców, tak samo ucierpiały w większym lub mniejszym stopniu.
Jeszcze przed ukończeniem wojny, rząd radziecki powziął decyzję odbudowy zniszczonych obserwatoriów w Pułkowie
i w Simeisie. Obserwatorium Pułkowskie buduje się na starym miejscu; gmach główny zostanie zrekonstruowany w poprzedniej postaci. Obserwatorium będzie znacznie rozszerzone
i uzupełnione nowymi nabytkami. Tak samo jak poprzednio,
charakter prac tego obserwatorium pozostanie w zasadzie

,
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astrometryczny, lecz z zastosowaniem najnowszych ulepszeń.
W szczególności będzie obszernie wykorzystana metoda automatycznej rejestracji przejść gwiazd za pomocą fotokomórki,
opracowana przez radzieckiego astronoma Mikołaja Pawłowa.

Na Krymie rozpoczęto budowę wielkiego obserwatorium
astronomicznego, które będzie zaopatrzone w potężny reflektor.
W Armenii, na południowym stoku góry Alagez, jest w budowie drugie obserwatorium, przeznaczone dla prac w dziedzinie astronomii gwiazdowej i budowy Galaktyki. Będzie tutaj

Ruiny Centralnego Obserwatorium w Pułkowie
zniszczonego przez Niemców w Jt· 1944, w czasie walk o Leningrad

ustawiony teleskop o średnicy jednego metra. W górach nad
Kazachstanu Ałma-Ata, jest w stadium organizacji
obserwatorium słoneczne. Wreszcie Ukraińska Akademia Nauk
buduje w pobliżu Kijowa obserwatorium badal'1 astronomicznych. Jednocześnie będą rekonstruowane obserwatoria uniwersyteckie w Moskwie, Kijowie, Charkowie i Odessie.
W ten sposób szkody wyrządzone przez wojnę astronomii radzieckiej, będą w najbliższej przyszłości nie tylko zlikwidowane, lecz zaopatrzenie obserwatoriów podniesie się na
wyższy poziom. Poważną rolę odegrają przyrządy o nowym
układzie optycznym, wynalezione podczas ciężkich lat wojenstolicą

URANIA

25
łączą
niedużo

nych przez Dymitra M ak s u t o w a. Jego teleskopy

w sobie wszystkie zalety

przyrządów, zajmujących
różnych celów, niewywrotnych

służących do
a jednoo prostej konstrukcji.
W tym krótkim szkicu mogliśmy tylko przelotnie wspomnieć o niektórych wybitnych osiągnięciach astronomii radzieckiej i dać ogólny zarys jej stanu obecnego oraz możliwości
rozwoju.

miejsca,
cześnie

(Przedrukowano z "Zycia Nauki", Nr 33-34, tom VI, 1948 r .).
Vl. F .

SIDEROSTAT,
LUNETA DO OBSERWACJI KSIĘZYCA I PLANET
Każdy, kto obserwuje niebo wie dobrze, jak męczące są
długotrwałe obserwacje za pomocą lunety. Często niewygodna
pozycja w czasie dostrzegania ma ujemny wpływ na wynik
badań, a nawet na ilość przeprowadzonych obserwacji.
Trudności te usuwa instrument zwany siderostatem (z łac .
.$idus - gwiazda, stare - stać) . Jest to ekwatoriał, którego
oś biegunowa pokrywa się z osią optyczną lunety, a na prostopadłej do niej osi deklinacyjnej umieszczone jest lustro płaskie,
które kieruje światło do obiektywu.
Konstrukcja siderostatu jest prosta, tania i specjalnie uży
teczna dla miłośników astronomii, nie mogących sobie pozwolić
na paralaktyczny teleskop w pawilonie z kopułą.
Oto kilka wskazówek do budowy takiego siderostatu. Do
lunety przytwierdzamy dwie listwy L, połączone poprzeczką P zaopatrzoną w płytkę metalową ~ otworem, która
kręci się na czopie C. Tubus otoczony jest pierścieniem O
wyposażonym najlepiej w ślimacznicę i ślimak dla ruchów
precyzyjnych i opiera się na dwóch łożyskach kulkowych Ł,
przytwierdzonych do stałej podstawy S.
Lustro Z jest umieszczone pomiędzy dwoma listwami na
podstawie zaopatrzonej w sektor T z podziałką deklinacji.
Oświetloną żarówką podziałkę odczytuje się za pomocą pryzmatu i małej lunetki. Kąt godzinny odczytuje się w punkcie R
na ruchomym pierścieniu w odniesieniu do O.
Ruchów lustra dokonuje się za pomocą nagwintowanego
pręta stalowego i odciągającej sprężyny.
Oś biegunową można połączyć z mechanizmem zegarowym,
przesuwającym instrument za ruchem pozornym gwiazd. Całość
przechodzi przez otwór w oknie skierowanym na południe.
·O bserwator znajduje się w ogrzanym pokoju, siedząc w wy-
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godnej pozycji, jak przy mikroskopie. Na stole okulary,
przybory do rysowania i notatek. Wszystko to odbywać się
może w czasie wielu godzin nocnych, bez żadnego zmęczenia
ze strony obserwatora.
Po skończonej obserwacji odkręcamy lustro oraz obiektyw
i całość urządzenia odwracamy. Przymocowany do listew pół
okrągły daszek blaszany K K ochrania przed deszczem podstawę lustra i sektor z podziałką.

Lustro płaskie, pokryte warstwą srebra musi być naturalnie optycznie doskonałe, a średnica równa co najmniej 1 2 / J()'
średnicy obiektywu.
Siderostat posiada naturalnie też swoje wady, a mianowicie:
l) Daje dostęp tylko do części nieba (głównie południowego),
a więc nadaje się przede wszystkim do obserwacji Księżyca
i planet, które w swych ruchach nie odbiegają daleko od
równika. 2) Lustro płaskie pochłania część światła i wymaga
co 3 lata ponownego srebrzenia. 3) Obraz oglądany w okularze
jest zmieniony w ten sposób, że prawa i lewa strona są odwrócone jak w lunecie normalnej, lecz góra pozostaje na górze
a dół na dole.
Ta ostatnia wada, bardziej pozorna niż rzeczywista, zanika.
w praktyce. Wystarczy bowiem używać do wykonywania ryl
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kalki, a następnie, odwróciwszy ją,
do zeszytu obserwacyjnego.
Siderostat najlepiej zaopatrzyć w obiektyw achromatyczny,
którego stosunek średnicy do ogniskowej wynosi l : 12, l : 15
lub l: 17.
Obiektywy, które nie dają bardzo wyraźnych obrazów, zyskują, gdy je przesłonić nawet do l : 20. Przesłonę łatwo zrobić wycinając krążek z czarnego kartonu o żądanym otworze
i umieszczając go na zewnątrz obiektywu.
Przy obserwacjach najlepiej posługiwać się okularami ortoskopowymi lub Kellnera, lecz okulary Huyghensa, które są
tańsze i łatwiejsze do nabycia, dają również b. dobre obrazy.
sunków

przeźroczystej

przerysowywać

Wszystkich wpłacających na konta czekowe P. T. M. A. lub
"Uranii", prosimy o d o kła d n e wyszczególnianie na odwrotnej stronie blankietów czekowych, na jaki cel przeznaczone są
poszczególne wpłaty. Nie przestrzeganie tego powoduje częste pomyłki i niepotrzebną zwłokę w wysyłce zamówionych wydawnictw. Nadto prosimy o wpłacanie na właści w e konto czekowe.
też

Administrac;a "Uranii"

KRONIKA
Zegar atomowy
Amerykańska prasa naukowa donosi o skonstruowaniu zegara opartego na całkiem nowej zasadzie - zegara atomowego. Dla uprzytomnienia sobie na czym polega nowość, można nawet powiedzieć - rewolucyjność zasady, na której oparty jest omawiany zegar, przypomnijmy
sobie po krótce zasady, na jakich były zbudowane nasze dotychczasowe
zegary. Czas wyznaczają astronomowie; przynajmniej do niedawna pomiary astronomiczne były jedynym "źródłem" czasu. Astronomowie
kontrolują zegary porównując je z obrotem Ziemi. Można powiedzieć,
że obrót Ziemi dokoła swej osi, dokonujący się w ciągu jednej doby,
jest tym zasadniczym zjawiskiem, które określa astronomicznie upływ
czasu. Obserwuje się przejście gwia:;:dy przez pewną linię na sferze
niebieskiej, przez tak zwany południk miejscowy i czas, jaki upływa
między dwoma kolejnymi przejściami, uważa się z definicji za jedną
dobę gwiazdową. Kwestia podziału tej doby na godziny, minuty, sekundy,
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jest

już

tylko

kwestią

odpowiedniego doboru

kółek

zębatych

i prze-

kładni.

Już kilkadziesiąt

lat temu wprowadzono do pomiarów czasu nową
Jako periodycznego zjawiska wymierzającego czas użyto drgań
płytki kwarcowej. Z badań fizycznych wynika, że płytka piezo-kwarcowa
0 danej grubości posiada pewną, charakterystyczną dla siebie, stałą
c~ęstość drgań i w czasie takich drgań mechanicznych przeciwległe
ściany płytki ładują się elektrycznie. Jest to tak zwane zjawisko piezoelektryczne. Skonstruowano urządzenia składające się z płytki piczokwarcowej i odpowiednich obwodów elektrycznych drgających, uruchamiające normalny zegar. Są to tak zwane zegary kwarcowe. Jak widzimy z powyższego, zjawiskiem wykorzystanym do mierzenia upływu
czasu jęst w zegarach kwarcowych pewna właściwość fizyczna kwarcu.
Dodajmy nawiasem, że dokładność zegarów kwarcowych jest bardzo
duża tak, że np. udaje się przy ich pomocy badać (niewytłumaczalne
jak dotychczas) opóźnienia i przyspieszenia w chodzie zasadniczego zegara astronomicznego, jakim jest Ziemia. Jak się mianowicie okazuje,
"zegar ziemski" potrafi się spóźnić lub przyspieszyć w ciągu roku o wielkość rzędu dziesiątych sekundy. Mają jednak zegary kwarcowe swoJe
wady, mianowicie częstość drgań płytki kwarcowej ulega z czasem
zmianie, płytki się starzeją, poza tym częstość drgań zależy też od
temperatury itp.
W skonstruowanym w Narodowym Biurze Wzorców w Waszyngtonie, zegarze atomowym, zjawiskiem okresowym mierzącym upływ
czasu jest proces atomowy, mianowicie obieg elektronu dokoła jądra
atomowego. Podobnie jak w zegarach kwarcowych, wyjściowym
urządzeniem wywołującym drgania elektryczne jest drgająca płytka
kwarcowa. Na drodze elektrycznej (a więc w zasadzie podobnej do stosowanej w odbiornikach radiowych) częstość tych oscylacji elektrycznych jest wielokrotnie zwiększona, aż w końcu otrzymuje się częstość
w przybliżeniu tak dużą, jak częstość odpowiadająca pewnej linii widmowej absorbowanej przez parę amoniaku. Otóż częstość drgań odpowiadająca tej linii widmowej amoniaku jest stała, niezależna od temperatury i innych czynników fizycznych, zawsze ta sama, i służy do kontrolowania częstości wymienionych drgań elektrycznych.
Zapewne jedynie olbrzymi rozwój techniki wytwarzania drgań elektrycznych ultrawysokiej częstości, dokonany w czasie wojny, umożliwił
wytworzenie drgań na drodze elektrycznej o częstości drgań cząsteczek
amoniaku.
Zgodność częstości drgań elektrycznych wytwarzanych w zegarze
·z drganiami charakterystycznymi dla owej wybranej linii widmowej
pary amoniaku jest kontrolowana przy pomocy urządzenia dobrze znanego fizykom, zwanego oscyloskopem. Fara amoniaku jest zamknięta
w zwiniętej w spiralę rurze miedzianej, długości około lO m, umieszczonej
zasadę.
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w zegarze. Dokładność, jaką pozwala uzyskać zegar atomowy, jest jak na razie - niezbyt duża, wynosi l : 20 000 000, co odpowiada dokladności

może być

t

dobowej około - 2co sekundy. Potencjalnie jednak, dokładność
o wiele większa, a mianowicie rzędu l: lO 000 000 000, co odpo1

wiada niepewności 100 OOJ sekundy na dobę. Tak więc , po Ziemi i płytce
kwarcowej, atom stał się wzorcem w pomiarach czasu.
SLP.
(Science News Letter, Vol. 55, Nro 3).
Zastosowanie teleskopu elektronowego w fotometrii gwiazdowej
Interesującą nowością z dziedziny instrumentów astronomicznych jest
skonstruowany niedawno we Francji teleskop elektronowy. Stanowi on
poniekąd odpowiednik astronomiczny mikroskopu elektronowego, o którym zapewne \vielu z naszych czytelników słyszało.
W ostatnich latach mogliśmy dokonywać dokładne pomiary fotometryczne odnoszące się także do gwiazd słabych dzięki fotocelce ze zwielokrotnieniem elektronowym. Jest to fotocelka, w której natężenie prądu
elektrycznego wywołanego padaniem światła zostaje wewnątrz komórki
zwielokrotnione drogą pewnych procesów elektronowych (wyzyskane
jest zjawisko wtórnej emisji elektronów). Ta metoda dokonywania pomiarów pozwala jednak tylko na obserwację każdorazowo jednej gwiazdy, obserwację wymagającą bardzo dokładnego i kontrolowanego nastawienia instrumentu astronomicznego.
Teleskop elektronowy, zachowując czułość spektralną fotocelki, daje
nam odbiornik bardzo czuły, którego rozlegle pole widzenia pozwala na
szybkie badanie całych kawalków nieba.
Teleskop elektronowy został skonstruowany we Francji w obserwatorium de Haute-Provence i tam też dokonano nim szeregu obserwacji.
Przyrząd posiada fotokatodę , której czułość spektralna sięga daleko
w podczerwień. Fotokatoda jest to warstwa światłoczuła, emitująca
elektrony pod wpływem padania na nią światła. Gdy światło gwiazd
pada na fotokatodę emituje ona elektrony, które następnie są zogniskowane przy pomocy soczewki elektrostatycznej na ekranie fluoryzującym.
Tworzą się tam widzialne obrazy gwiazd w kolorze zielonym.
Obok obrazu gwiazdowego powstalego w fotokatodzie, można umieścić na ekranie obraz sztucznej gwiazdy, której jasność można dowolnie
regulować przy pomocy klina fotometrycznego. W ten sposób przez
porównanie 2: obrazem sztucznej gwiazdy, można zmierzyć intensywność
światła gwiazdy obserwowanej. Pomiar ten ułatwia bardzo fakt, że ekran
fluoryzujący odtwarza oba obrazy w tym samym kolorze i o takim samym wyglądzie, niezależnie od składu spektralnego gwiazdy obserwowanej. Metodami czysto wizualnymi nigdy nie można tego uzyskać.
Gdy obserwacja odnosi się do gwiazdy słabej pomiar utrudnia jasne
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tło

ekranu. Zmniejsza ono widzialność gwiazdy i może ją nawet zrobić
To jasne tło wywołane jest przez elektrony odrywające się z całej powierzchni fotokatody pod wpływem ciepła. Aby usunąć
tę cieplną emisję i tym samym zwiększyć czułość teleskopu elektronowego,
należy oziębić fotokatodę. Dokonano tego umieszczając ją w rezerwoarze
oziębionym przez kawałki "suchego lodu" (zestalonego CO"). Należało
jeszcze zapobiec tworzeniu się mgły i szronu na oziębionych do temperatury -70° C powierzchniach, przez które przechodziłQ światło. Usunięto tę przeszkodę przez elektryczne ogrzewanie tych miejsc.
Teleskop elektronowy przy użyciu lustra o średnicy 80 cm, w warunkach, w których był używany , pozwalał obserwować jeszcze gwiazdy
wielkości wizualnej 14 mg.
całkiem niewidzialną.

(Comptes Rendus, T . 225, p. 1129-30).

Ob<;erwatorium zbudowane przez jednego

SLP.
człowieka

Australijski astronom-amator, Kennth B e a m e s, skonstruował wła
60-centymetrowy teleskop zwierciadlany oraz kamerę Schmidta z lustrem 49 cm średnicy. Teleskopy te (oba umocowane na jednym
statywie paralaktycznym) ustawił pod kopułą, ok. 5 m wysoką, w swej
posiadłości w Linden, położonej na skalistym płaskowyżu Gór Niebieskich, w pobliżu miasta Sydney. Beames jest członkiem Brytyjskiego
Towarzystwa Astronomicznego (Oddział Nowa Południowa Walia) , które
w samym Sydney liczy 100 członków.
Instrument waży kilka ton i uchodzi za największy i najnowocześniejszy z teleskopów wybudowanych dotychczas w Australii. Istnieje
jeden tylko większy jeszcze teleskop w obserwatorium na Mt. Stromlo
w Canberra, pochodzący z Wielkiej Brytanii.
Syn farmera, Beames, powróciwszy z pierwszej wojny światowej,
odbył studia elektrotechniczne, po czym założył własny warsztat. Dopiero w wieku lat 30 zainteresował się astronomią i postanowił zbudować własny teleskop dużych rozmiarów. Dysk szklany, o średnicy 60
centymetrów sprowadził z Anglii. Beames zbudował sam maszynę szlifierską i zainstalował ją w suterenach własnego domu, na przedmieściu Sydney. W szlifowaniu i polerowaniu zwierciadła duże usługi oddała
mu jego żona.
Także montaż narzędzia został w całości zaprojektowany, wykonany i złożony przez tego mechanika-astronoma. Tubus reflektora był JUŻ
gotowy w r. 1939. Wojna przerwała jednak ostateczne wykończenie teleskopu. W czasie wojny Beames oddał duże usługi wojsku, wykonując
reflektory sygnałowe dla floty brytyjskiej. Po wojnie zajął się znalezieniem miejsca pod przyszłe obserwatorium i wybrał je po półrocznych
poszukiwaniach, nabywając 50 akrów ziemi w Linden, 600 m nad poziomem morza.
snoręcznie
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Główny tubus teleskopu ma średnicę 70 cm, część zawierająca lustro
ma l m długości. Pozostała część tubusa zbudowana jest szkieletowo
ze stali. Narzędzie porusza w kącie godzinowym motor, regulowany za
pomocą sekundowego zegara. Kamera Schmidta zmontowana jest równolegle do głównego tubusa.
(Sky and Telescope, 1949, luty)
Pg.

Jądro

mgławicy

pierścieniowej

w Lutni -

gwiazdą

zmiennną

w latach 1939-1946 mierzyli jasność gwiazdy, stanow Lutni astronomowie: F. Z a gar,
L. Rosino, G. Mannino, P. Tempesti i G. Galazzi. Okazało się, że zmienia
ona swą jasność w granicach 14m.3-16m.4.
Pq.
(Według Ri.~e Hvezd, 1949, IV).
We

Włoszech

wiącej jądro mgławicy pierścieniowej

Ras-alhague (alfa Ophiuchi) -

gwiazdą podwójną

Dr N. W a g m a n w obserwatorium w Allegheny (U. S. A.) zauważył.
gwiazda alfa Ophiuchi (drugiej wielkości gw.) wykazuje niewielki
-zmienny ruch własny o okresie 8,5 lat, wskazujący na obecność ciemnego
towarzysza w sąsiedztwie. Bliższe badania wykazały, że towarzysz ów
krąży dokoła ciała centralnego po orbicie, której oś większą widać
z Ziemi pod kątem zaledwie 0,"09. Przyjmując, na podstawie pewnych
danych, odległość tej gwiazdy od nas na 56 lat świetlnych i masę gwiazdy
głównej równą 2,8 masy Słońca, Wagman oblicza, że towarzysz jest
gwiazdą ciemną o masie porównywalnej z masą Słońca i znajduje się
w odległości ok. l miliarda kilometrów od gwiazdy centralnej, a więc
nieco dalej, niż Jowisz od Słońca. (Vide art.: .,Układy planetarne wokół
gwiazd", Urania, XVIII, str. 34).
Pg.
że

9 nowych

"białych karłów"

Jak wiadomo*), gwiazdy tego typu są bardzo trudne do wykrycia
z powodu nikłych rzeczywistych i, co za tym idzie, także pozornych
jasności. Z góry więc można liczyć na wykrycie tylko tych białych
karłów, które znajdują się blisko nas, a więc posiadają znaczny kątowo
ruch własny. Pod tym kątem widzenia przeszukiwano systematycznie
w ostatnich latach południowe niebo w obserwatorium w Cerdobie
w Argentynie. W wyniku odkryto 9 nowych gwiazd tego typu. Są to
wszystko obiekty od 13-17 wielkości gwiazdowej, a więc l 000-25 000
razy słabsze od najsłabszych gwiazd widocznych gołym okiem. Obecnie
liczba tych gwiazd, tak ciekawych dla nauki z powodu olbrzymich gę.stości materii z której są zbudowane, sięga 100.
J. G.
*) Vide: "Urania" XIX, str. 69.
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białych

karlach •)

Gdy A d a m s przed blisko trzydziestu laty podał wiadomość o odkryciu pierwszego białego karła, wzbudziło to wśród astronomów zrozumiałą sensację. Niedawno ogłoszono (Harvard-Announcement-Card 678)•
o nowym, niezwykle ciekawym odkryciu. Oto van B i e s b r o e ck zaobserwował karłowatą gwiazdę o indeksie barwy równym + 1m,3 (a wiQc
gwiazdę czerwoną) mającą fotograficzną jasność absolutną +2om,6. Fakt
ten zmusza nas do rewizji dotychczasowych pojęć o białych karłach,
oraz do wprowadzenia jednolitej ich klasyfikacji widmowej.
Gwiazdy zwykłe - a więc nie będące białymi karłami - dzielimy
na olbrzymy i karły. Jasność absolutna olbrzymów jest zawarta od
około -2m do om, zaś karłów od om do przypuszczalnie +10m, przy
czym gwiazdy o tej ostatniej jasności są wybitnie czerwone. Podając·
typ widmowy danej gwiazdy zaznaczamy zwykle przedrostkiem g (giantolbrzym) lub d (dwarf-karzeł) czy jest to gwiazda-olbrzym, czy też.
karzeł np. gK czerwony olbrzym, dG5- żółty karzeł (Słońce). Wydaje
się więc logicznym, aby białe karły oznaczać podobnie, najlepiej przez
dodanie przedrostka D (degeneracy- gwiazda zdegenerowana). Białe
karły, którycli widma nie zawierają żadnych linii, należałoby oznaczać
DC z podaniem temperatury powierzchni gwiazdy w tysiącach stopni.
"Normalne" białe karły, wykazujące linie absorpcyjne, oznaczylibyśmy
więc DA, DF itd.
Znamy zatem dziś gwiazdy o jasności absolutnej od +1om do +2om,
które nazywamy białymi karłami. Jednak obecność wśród nich gwiazd
różnych barw (białe, żółte i czerwone) dowodzi, iż całkowicie nielogiczne i nieuzasadnione jest używanie nazwy "biały karzeł". Z teg()
powodu należałoby raczej mówić o "ciemnych karłach".
Liczba znanych dziś białych karłów wynosi około 100. Jest to liczba
dosyć znaczna, jeśli zważyć trudności techniczne z jakimi musi walczyć
ich łowca; mała jasność absolutna białych karłów powoduje, że odkrycie
takiej gwiazdy jest przeważnie szczęśliwym przypadkiem. Wśród białych
karłów najliczniej występują karły rzeczywiście białe, typu DA, których
blask jest około 700 razy słabszy od słonecznego. Karły typów DB, oraz
DF, DG i DK występują znacznie rzadziej, przy czym ich jasność absolutna - tym mniejsza, im gwiazda jest bardziej czerwona - dochodzi
do niesłychanie małych wartości: gwiazda, odkryta przez van Biesbroeck'a jest tylko o 7m(!) jaśniejsza od Jowisza w pełnym blasku.
Trudno na razie powiedzieć, czy białe karły różnych typów są ze sobą
związane ewolucyjnie. W każdym razie białe karły nie tworzą na diagramie Russel-Herzsprunga ograniczonej, niewielkiej grupy, jak dawniej
przypuszczano. Przeciwnie, rozrzucone są one na bardzo dużej prze*) Patrz: "Urania" XIX, str. 69.
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strzeni diagramu (jasności absolutne od -+ 10m do + 2om, widma zaś
B doK).
Większość znanych białych karłów to gwiazdy pojedyncze, znamy
jednak gwiazdy podwójne, których jednym składnikiem jest biały karzeł,
zaś drugim gwiazda zwykła. Takimi gwiazdami są Syriusz, Procjon
i kilka innych. Niedawno jednak została odkryta gwiazda podwójna,
której o b a składniki są białymi karłami. Ich blask jest 1600 razy
słabszy od blasku Słońca , średnice globów są mniejsze od średnicy
Ziemi, zaś gGstość materii wynosi l 000 000 gfcm:•. Oddalone od siebie
o około 50 jednostek astronomicznych, dokonują jednego obrotu dookoła wspólnego środka ciężkości w ciągu 250 lat.
Jednym z głównych ośrodków astronomicznych, zajmujących się
interesującymi zagadnieniami bi~łych karłów, jest obserwatorium Stewarda w Tucson (Arizona, U. S. A.).
(Według: W. L u y t e n , Month!y Astronomica! Newspapers 31)
A. L.
~d

Nowe obserwatorium astronomiczne powstaje w Ameryce
Zaczęto już
budowę
nowego obserwatorium astronomicznego d ~ a
Uniwersytetu w Michigan, które stanąć ma kosztem 260 000 dolarów.
-Głównym narzędziem tego obserwatorium będzie teleskop Schmidta
o 24 calach otworu. Nowe obserwatorium będzie zbudowane w Stinchfield Woods, blisko Ann Arbor i w pobliżu nowej wieży radiowej na
Peach Mountain. Budowa zakończona zostanie w ciągu roku. Przeznaczeniem jego jest głównie praca dydaktyczna, jednakże będzie ono także
prowadziło badania naukowe, szczególnie nad strukturą Drogi Mlecznej,
a także nad ciałami systemu słonecznego.
(Według Popular Astronomy, Vol. 56. No 3)
Pg.

Związki

chemiczne na

Słońcu

Nie wiele tylko związków chemicznych może się tworzyć w wysokiej
temperaturze (6000° C), jaka panuje na powierzchni Słońca. Olbrzymia
większość związków chemicznych występujących na Ziemi przeniesiona
do temperatury 6000° C, rozpadła by się natychmiast na poszczególne
pierwiastki, a nawet z atomów wielu pierwiastków zostałyby oderwane
zewnętrzne elektrony uległyby one, jak mówimy, jonizacji. Mimo,
że z konieczności - chemia związków jest dla Słońca bardzo uboga,
od dawna już przewidywano i zaobserwowano istnienie na Słońcu
pewnych związków. Niedawno została ogłoszona przez B a b c o c k'a
lista zidentyfikowanych przez niego związków w widmie fotosfery
i plam.
Dobrze jest zdać sobie sprawę z trudności, na jakie napotyka się
przy identyfikowaniu jakiegoś pierwiastka czy związku na Słońcu.
3
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W wielu partiach widma słonecznego - odnosi się to zwłaszcza do widma pl r> m - praktycznie biorąc, w każdym miejscu zachodzi koincyd :::ncja mię dzy dowolnie wybraną długością fali a jakąś linią . Dopiero
zidentyfikowanie znacznej części systemu linij, czy też smug - jeśli
chodzi o związki (o istnieniu takiego systemu wiemy z danych obserwacy jnych laboratoryjnych lub z wyliczeń kwantowych) daje pewność,
że dany związek czy pierwiastek rzeczywiście na Słońcu istnieje.
Lista Babcock'a obejmuje 18 pozycyj, przy czym za związki chemiczne, w ogólniejszym tego słowa znaczeniu, są też uważane wielo-atomowe (w wypadku omawianego zestawienia: dwu-atomowe) drobiny
jak O~, C~ . Siedem związków zostało po raz pierwszy zidentyfikowanych
na Słońcu. Są to BH, MgF, SrF, YO, ScO, MgO, 0 2 • Specjalnie interesujące są trzy pierwsze związki, gdyż stanowią one jedyny przykład
występowania na Słońcu boru i fluoru. W omawianej pracy znajduje
się też lista 14 związków, których istnienie na Słońcu było sygnalizowane w rozmaitych czasach przez różnych astronomów, ale szczegółowa
analiza Babcock'a ich istnienia nie potwierdziła.
SLP.

Harvardzki program meteoryczny
Obserwatorium harvardzkie (U. S. A.) należy do najczynniejszych
obserwatoriów zajmujących się badaniem meteorów. Od r. 1!.136
obserwacje te prowadzi się tam systematycznie za pomocą "batC'rii"
kamer fotograficznych, równocześnie na dwóch stacjach. Nicktóre
z kamer zaopatrzone są w wirujące przesłony, których celem jest wyznaczenie czasu trwania lotu meteoru, a więc , przy znanej jego wysokości, jego względnej w stosunku do Ziemi szybkości. Od roku 1!.136
do 1942 uzyskano 30 takich podwójnych zdjęć. Kierownikiem tych badań
jest F . L. W h i p p l e, który opublikował orbity wielu meteorów oraz
podał metodę mierzenia gęstości górnych warstw atmosfery ze zr:ljęć.
Ostatnio do fotografowania meteorów zamiast zwykłych obieklywów
fotograficznych ma być zastosowany system optyczny zwany "SuperSchmidt", wynaleziony przez dra J. G. B ak er a. Tego rodzaju obiektywy podjęła się wyrabiać firma Pefkin-Elmer-Corporation.
Taki "obiektyw" składa się z dwóch płyt półkulistych ustawionych
symetrycznie względem zwierciadła sferycznego oraz płyty korekcyjnej , położonej na osi symetrii obu półkul. System ten posiada otwór
12 1/ t cala (30 cm), ogniskową 20 cm, efektywny stosunek (jasność) 0.85
i pole widzenia o średnicy 52 stopni. Obiektyw taki pozwala na fotografowanic meteorów do 4 wielkości gwiazdowej, podczas gdy dotychczasowymi kamerami udawało się fotografować tylko meteory l wielkości
gw. , czyli ilościowy efekt powinien być około 40 razy większy.
Przy budowie tych nowych kamer nie obyło się bez wielkich trudności, gdyż żadna z firm nie chciała się podjąć odlania szklanych płyt
spośród
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o kształcie półkul. Dopiero National Bureau of Standarts (Narodowe
Biuro Wzorców) podjęło się tego trudnego zadania.
W budowie kamer super-Schmidta wprowadzono szereg radykalnych zmian w stosunku do dawnych tego rodzaju narzędzi. Np. aby
dostać się do kasety z filmem, trzeba odjąć część systemu optycznego.
Aby to uczynić możliwym, półkulę zewnętrzną złączono ściśle z płytą
korekcyjną i zawieszono bardzo precyzyjnie wewnątrz obsady obiektywu.
W ten sposób umożliwiono umieszczenie próżniowej kamery filmowej

Schematyczny rysunek kamery typu "Super-Schmidt" przeznaczonej
do obserwacji meteorów.
w płaszczyźnie ogniskowej. Przy tych zdjęciach film musi być zakrzywiany w postać czaszy o promieniu krzywizny 20 cm i średnicy 17,5 cm.
Przesłona wirująca, jeśli jest umieszczona przed optycznym systemem, musi mieć b. duże rozmiary. Rozwiązaniem tej trudnoćici jest
umieszczenie małego, elektrycznie poruszanego wiatraczka tuż przed
filmem, przy czym oś jego musi przebijać zwierciadło sferyczne i pół
kulistą czaszę korekcyjną.

Stosuje się w super-Schmidtach krótkie ekspozycje rzędu 10-12 minut, co jest możliwe pomimo użycia wirującej przesłony, która znacznie
zmniejsza ilość światła. Czas zużywany na przeładowywanie kaset jest
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dość poważny. Istnieje mechanizm zwrotny, który zaczyna działać automatycznie z chwilą, gdy kończy się ekspozycja. Zatrzymuje on wirującą
przesłonę i zwraca całą kamerę w kącie godzinowym o 90" w celu
zmiany filmu. Niestety, tej ostatniej czynności nie można jeszcze wykonywać automatycznie. Po zmianie filmu kamera powraca, znów automatycznie, do pierwotnego swego położenia, celem rozpoczęcia nast<;pnej
ekspozycji.
W lipcu 1948 roku wyruszyły z Harvard Obsevatory (Cambridge,
Mass.) dwie ekspedycje na samochodach z przyczepkami, które udały
się do dwu miejscowości w Nowym Meksyku (wys. 1700 m nad p. m.).
Obie stacje rozmieszczono w odległości około 32 km w linii powietrznej
od siebie. Jedna znajduje się w miejscowości Soledad (20 km na wsch.
od, Las Cruccs), druga w Dona Ana, na północ od Las Cruces, tuż pod
górami Dona Ana. Wybór miejsca na stacje nastąpił po długim studium
warunków atmosferycznych w Stanach Zjednoczonych. Sąsiedztwo Las
Cruces posiada średnią ilość czystego nieba 5,5 godzin na noc . .Test to
maksimum, jakie można spotkać gdziekolwiek w Północnej Ameryce.
Jest okolicznością sprzyjającą, że przy tak krótkich ogniskowych kamer
jakość obrazów nie wchodzi w rachubę. Pierwsze obserwacje na obu
stacjach otrzymano w sierpniu 1948 r. w czasie roju Perseid, lecz stacje
nie były jeszcze wówczas w pełnym toku prac, ze względów technicznych.
Wyposażenie obu stacyj jest prawdziwie amerykańskie. Ekwipunek
każdej stacji składa się z wozu z kamerami, ustawionymi na platformie
i nakrywanymi ruchomymi pawilonikami, wozu z motorami elektrycznymi (generatory gazolinowe dostarczające prądu zmiennego 110 V),
ruchomego laboratorium z ciemnią fotograficzną, kwaterami mieszkalnymi i przeżroczystą kopułką z plexiglasu, umieszczoną na dachu. Jedną
parę kamer stanowią używane od wielu lat w Harvard Observatory kamery o otworach 38 mm, ogniskowej 152 mm. Druga para skonstruowana została z obiektywów wojskowych (lotniczych) o otworze 76 mm
i ogniskowej 190 mm. Trzecia para posiada obiektywy o 127 mm śred
nicy i 330 mm ogniskowej. Przesłony wirujące dają 20 przerw śladu
meteorycznego na sekundę. Muszą być one tak zbudowane, aby nie
wywoływały wibracyj, dlatego motory umieszczono na ziemi, a obrót
przesłony dokonuje się za pomocą giętkiego kabla. Wszystkie kamery
zmontowane są paralaktycznie. Tak montury jak i przesłony wprawiane
są w ruch za pomocą synchronicznych motorów jednofazowych prądu
zmiennego 110 V.
Połączenie obu stacyj jest ciągłe przy pomocy telefonu radiowego.
Stacje pracują we wzajemnym porozumieniu. W kopułce plexiglasowej
astronom obserwuje wizualnie jasne meteory w celu zanotowania momentów ich ukazywania się i następnego stwierdzenia identyczności
<Obserwowanego meteoru z drugą stacją (ślady na obu zdjęciach są
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na skutek paralaksy) oraz zanotowanymi momentami przez
w Las Cruces, współpracującą z obiema stacjami.
Grupa radiowa obserwatorium harvardzkiego zainstalowała tam stację
pracującą z częstotliwością 17,3 megacykli i zaopatrzoną w stale notujący odbiornik.
Opracowania tych wszystkich obserwacyj .pozwoliły już na wysnucie
pewnych wniosków co do gęstości i temperatur górnych warstw atmosfery ziemskiej. Otrzymano np., że gęstość atmosfery na średniej wysokości 75 km jest blisko 3 razy większa w lecie, niż w zimie. Gęstości,
otrzymywane na podstawie obserwacji przelotu meteorów, zgadzają się
dobrze z gęstościami uzyskanymi z pomiarów przy pomocy rakiet V-2
na wysokościach od 50 do 60 km, jednakże powyżej nich - nie wiadomo
z jakiego powodu - meteory dają stopniowo coraz to większe gęstości.
Z czysto a!'tronomicznych rezultatów tych badań wymienić należy
stwierdzenie f tdu, iż jasne meteory sporadyczne poruszają się po orbitach podobnych do orbit komet periodycznych. Po tych obserwacjach
spodziewać się można wykrycia sposobu, w jaki komety rozkładają się
na roje meteoryczne i czasu trwania takiego rozkładu.
"Atak" na meteory połączonymi metodami: wizualną, fotograficzną
i radarową powinien pozwolić na wysnucie daleko idących wniosków,
nie tylko co do meteorów i komet, lecz zapewne także asteroid, a nawet
samego układu słonecznego, jako całości.
(Według "Sky and Telescope", 1949, Luty).
Pg.

przesunięte
stację

radarową

"Łabędzie" promienie
Badania fizyków amerykańskich A H. C o m p t o n'a i L A G e tt i n g a wykazały pewne właściwości promieniowania kosmicznego, dotąd na ogół u nas mało znane. Spostrzeżono, że radiantem (miejsce,
z którego jak gdyby rozchodziło się promieniowanie kosmiczne) promieni kosmicznych jest konstelacja Łabędzia. W okresie jej kulminacji
w danej okolicy natężenie promieniowania jest największe, w związku
z czym północna półkula Ziemi otrzymuje więcej promieni kosmicznych niż południowa. W okolicy Przylądka Dobrej Nadziei (Capetown)
stwierdzono szczególne natężenie promieni kosmicznych w tych kilku
zaledwie godzinach, w których Łabędź znajduje się nisko nad północ
nym horyzontem. Przyjmując, że promienje kosmiczne pochodzą z poza
naszej Galaktyki, wymienieni badacze tłumaczą powyższe zjawiska tym, że
Ziemia wraz ze Słońcem uczestnicząc w ruchu obrotowym wokół środka
Galaktyki, biegnie ze znaczną prędkością właśnie w kierunku konstelacji Łabędzia, wskutek czego otrzymuje z tego kierunku znacznie wię
cej promieni kosmicznych, niż z innych stron. Badane rozpiętości
w natężeniu promieniowania kosmicznego wykazały, że prędkość Słońca
w jego ruchu obiegowym wokół środka Galaktyki wynosi około 300
kmjsek, zgodnie z wynikami dawniejszych badań.
J. S.
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KRONIKA P. T. M. A.
W roczniku XIX, str. 72-4 i 117 podaliśmy kilka wiadomości o Towarzystwie. Kronikę tę kontynuujemy.
Zebranie delegatów
odbyło się w dniu 29 stycznia 1949 r. w Pracowniach Obserwatorium
Astronomicznego Uniw. Warsz. w Krakowie przy ul. św. Tomasza 30,
przy udziale 21 delegatów reprezentujących 7 oddziałów. Prezes, dr J.
G a d o m ski, złożył sprawozdanie Zarządu głównego za rok 1948 z działalności Towarzystwa, które po roku powojennego istnienia może się
poszczycić założeniem 7 oddziałów w różnych miastach Folski z ogólną

ilością członków około 400. Zarówno pod względem ilości oddziałów,
jak i liczby członków, Towarzystwo przekroczyło stan w najlepszych
okresach swej przedwojennej działalności. Jako jeden z punktów porządku dziennego dr S . P i o t r o w ski wygłosił pogadankę pt.: " 0 fotometrii fotoelektrycznej", opartą na swych świeżo odbytych rocznych
-studiach w Harvard College Observatory w Cambridge (U. S. A.) oraz
na doświadczeniach uzyskanych w Obserwatorium Krakowskim.
Działalność Zarządu głównego w roku sprawozdawczym koncentrowała się przede wszystkim w zakładaniu nowych oddziałów, wydawaniu
kwartalnika "Urania", zachęcaniu członków do obserwacyj nieba oraz
zaopatrzeniu ich w książki, mapy i atlasy nieba. Kontynuowano wydawanie "Komunikatów" o aktualnych zjawiskach astronomicznych redagowanych przez dra J. Pagaczewskiego i M. Mazura. Komunikatów tych rozesłano członkom w okresie sprawozdawczym 12.
W dniach 4-5. X. 1948 r .- zorganizowano po pokonaniu znacznych trudności, udaną wycieczkę 20 członków autokarem do Czechosłowacji dla
zwiedzenia wysokogórskiego obserwatorium w Tatrach nad Skalnate
Pleso oraz obserwatorium meteorologicznego na szczycie. Łomnicy (p.
"Urania". XIX, str. 78) .
Główna Komisja naukowa przyznała pierwszą nagrodę w konkursie
obserwatorów (p. "Urania" XIX, str. 78) członkowi Oddziału Warszawskiego K. S erko w ski e m u za pracę obserwacyjną nad zmianą blasku
gwiazd: U Cygni, RT Cygni i R Cassiopeiae. Nagrodę w postaci lornetki
pryzmatycznej "Binoctar" Zeissa 7 X 50 wręczono na Zebraniu delegatów
do rąk prezesa Oddziału Warszawskiego.
Sprawozdanie skarbnika Zarządu głównego (dra L. Orki s z a) wykazało obrót 163 288 zł, r edaktora zaś "Uranii" - 352 947 zł.
Zebranie delegatów nadało jednogłośnie godność członków założycieli
następującym członkom: inż. S. K a l i ń ski e m u, dr. J. M er g e n t al er o w i, dr. J. Gadomskiemu i prof. E. S t e n z o w i oraz godność
członków honorowych: prof. F. Kęp i ń ski e m u, prof. E. Ryb c e,
prof. E. Stenzowi i dr. J. Gadomskiemu.
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Nowy Zarząd główny został wybrany w następującym składzie: prezes: inż. W. Ku c h ar ski; członkowie: A. B ar b a ck i, dr J. Gadomski, dr K. Kor dyl c w ski, M. Mazur, inż. H. N i e m i r ski, dr L.
Orkisz, dr J. Pagaczcwski, A. P i a s k o w ski, dr J. S trze m i c ń s k i.
Delegaci poszczególnych oddziałów złożyli ustnie sprawozdania z dziaw roku ubiegłym. Podajemy je po uzupełnieniu świeżymi danymi
w skrócie w chronologicznej kolejności powstawania oddziałów. Zarządy
tymczasowe skończyły swą kadencję, na ich miejsce zgodnie ze statutem miejscowe walne zebrania wybrały nowe zarządy.
l) O d d z i a ł W a r s z a w ski. Del. A. L i s i ck i zreferował trudności lokalowe i komunikacyjne w Warszawie, które nie pozwalają rozwinąć pełnPj działalności. Wygłoszono 2 odczyty popularne ("Urania'
XIX, str. 73), z których drugi, dra W. Z o n n a , pt.: "0 koronie słonecz
nej" odbył się na walnym Zebraniu w dniu 20 grudnia 1948 r. w Szkole
Głównej w Uniwersytecie Warszawskim. Oddział wszczął regularne informowanie prasy stołecznej o bieżących zjawiskach astronomicznych
(A. Lisicki). Prezes K. D e m b o w ski zorganizował na letnim obozie
Polskiego Związku żeglarskiego 12 odczytów obejmujących podstawy
astronomii oraz pokazy nieba. Nowy Zarząd ukonstytuował się w skła
dzie następującym: prezes: prof. E. S t e n z; członkowie Zarządu: K. Dembowski, W. D o leż a l, J. L e śni e w ski, A. Lisicki, inż. W. S z p u n ar,
inż. S. Wolski, dr W. Zonn.
2) Oddział Krakowski jest najliczniejszym i naj ruchliwszym.
Liczy 170 członków, tj. prawie połowę ogólnej liczby członków Towarzystwa. Sprawozdanie za rok ubiegły złożył prezes dr L. Orkisz.
Urządzono dwa pokazy nieba w Obserwatorium Astronom. Uniw. Jagiell.,
ponadto pokaz zrekonstruowanych narzędzi Kopernika w Muzeum Narodowym oraz dwukrotnie imprezę pt.: "Plamy na Słońcu" na Stacji
Astronom. Uniw. Warsz. w Przegorzałach, połączoną z odczytem dra K.
Kordylewskiego, pokazem plam przez lunety oraz z wystawą pamiątek
po śp. A. Wilk u. Mimo złej pogody frekwencja osiągnęła 140 osób.
Jesienią Oddział zorganizował wycieczkę koleją do Jędrzejowa dla zwiedzenia obserwatorium drów F. i T. Przypkowskich i bogatego muzeum
zegarów słonecznych. Oddział przejął na siebie zorganizowanie wycieczki
autokarem do czechosłowackiego obserwatorium nad Skalnah' Pleso.
Jesienią A. P i a s k o w ski wygłosił dla członków odczyt pt.: "Oko
jako narzędzie astronomiczne". Utworzono Koło młodzieżowe przy VIII
Państw. gimn. w Krakowie pod kierunkiem prof. W. Harbackiego
oraz zorganizowano takież Koło przy Oddziale. Dzięki subwencji
Wojewody Krakowskiego oraz ofiarności członków zakupiono i zaopatrzono w statyw lunetę paralaktyczną Zeissa o średnicy 80 mm
oraz nabyto lornetę Somet'a . Obrót kasowy wyniósł 251 274 złotych.
Biblioteka Oddziału liczyła 82 numerów inwentarzowych, liczba wypołalności
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życzeń 169. Na walnym Zebraniu w dniu 24. I. 1949 r. wybrano nastę
pujący Zarząd: prezes: dr L. Orkisz; członkowie Zarządu: E. D o b r o-

w o l s k i, W. H o r b a ck i, dr K. Kordylewski, dr S. P i o t r o w ski,
mgr R. S z a f r a ń c ów n a oraz mgr K. S z u l c ów n a. Na zebraniu
tym dr S. Piotrowski wygłosił odczyt pt.: "Wewnętrzna budowa gwiazd" .
3) O d d z i a ł w N owym S ą c z u liczy tylko 14 członków, wykazuje jednak dużą ruchliwość. Według sprawozdania del. A. B ar b a ck i e g o odbyły się tam następujące odczyty: 18. IX. 1948, A. Barbacki,
"Elementy astronomii", 16. X. 1948, J. F re i s l er, "Podróż po niebie",
8. I. 1949, B. Rom a ń ski, "Co daje nam astronomia" . Dnia 11. XII. 1948odbyło się walne Zebranie. Prezesem został nadal prof. A. BarbackL
4) O d dział Myśl e n i ck i liczy 28 członków. Delegat mgr T .
K a l i n o w ski złożył następujące sprawozdanie : posiedzeń Zarządu
odbyto 5, odczytów urządzono 7, pokazów nieba odbyło się 23. Oddział
liczy ponadto 61 osób miejscowego Koła Młodzieży. Oddział posiada
bibliotekę złożoną z 22 książek często wypożyczanych i pilnie studiowanych przez członków. Na walnym Zebraniu wybrano Zarząd w nastGpującym składzie: prezes: mgr T. Kalinowski; członkowie Zarządu: W.
Gawron, F. Gędłek, S. Jankiewicz.
5) O d dział YMCA - ł, ód ź liczy 18 członków. Według nad~:>sła
n ego sprawozdania zorganizowano następujące zebrania : 7. X. 19·1R r.
z odczytem pt.: "Poezja nieba", 18. X. 1948 - pokaz nieba przez lunety,
18. XI. 1948 pt.: "Z Zuławskim na srebrnym globie", 24. XI. 1948, inż.
H. Niemirski, "Paralaksa Księżyca". Co tydzień odbywano ponadto zebranta dyskusyjne. Oddział przystGpuje do budowy na gmachu YMCA
kopuły astronomicznej i zmontowania lunety o średnicy 15 cm.
6) O d d z i a ł W r o cła w ski został założony 19 czerwca 1948 r.
Z końcem tego roku liczył 25 członków. Odbyto l nadzwyczajne walne
Zebranie (z odczytem dra A. O p o l ski e g o pt. "Kongres Unii Astronomicznej w Zurichu"), jedno zwyczajne walne Zebranie, dwa zebrania
referatowe z odczytami J. M er g e n t a l e r a pt. "Amatorskie obserwatoria i obserwacje astronomiczne" i P . Rybki: "Meteory i ich obserwacje", dwa pokazy nieba (Słońce, Księżyc i Jowisz). Zarząd odbył
6 zebrań. Zorganizowano bibliotekę. Oprowadzano po Obserwatorium
Uniwersyteckim kilka wycieczek osób z poza Towarzystwa.
Obecnie oddział liczy 28 członków. Zarząd ukonstytuował się jak
następuje: prezes: dr J. Mergentaler, zast. prezesa: inż. L. W e b er,
członkowie Zarządu : P. Rybka, J. Kra w i e ck a , J. P a c i o r k ów n a ,
H. B ary l a n k a. Zorganizowano 4 zebrania referatowe. Obecnie przystępuje się do zorganizowania Koła Młodzieży. Są starania czynione
o uruchomienie planetarium.
7) O d d z i a ł ś l ą s k o - D ą b r o w s k i, najmłodszy z oddziałów,
odbył w dniu 16. I. 1949 w Gliwicach, w gmachu Politechniki, w obecności 16 osób zebranie organizacyjne, które zagaił delegat Zarządu głów-
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nego dr J. Pagaczcwski, wygłaszając odczyt pt.: ,.0 miłośnictwie' astronomii i o obecnym stanic popularyzacji tej wiedzy w Polscc". Do Zarządu
zostali wybrani: prezes: inż. T. A d a m ski, oraz członkowie: S. 3 ar a n o w s k i, .J. F a b r o w s k i, inż. R. J a n i c z e k, S. J o n d r o. .T.
Kas z a i H. W o ż n i c a. Oddział liczy 21 członków.
W najbliższej przyszłości projektowane jest wskrzeszenie oddziałów
w Poznaniu i Częstochowie. Poza wymienionymi 7 oddziałami, PTMA
liczy 51 członków niezrzeszonych, rozsianych po całej Polsce.

·OBSERWACJE
Propozycja

cA S

współpracy

obserwacyjnej ." P. T. M. A.

Folskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii otrzyod Sekcji Planetarne.1 Czechosłowackiego Towarzystwa Astronomicznego list z propozycją współpracy na polu obserwacji planet. List
ten przytaczamy w tłumaczeniu:
Zarząd główny

mał

"Planetarna sekcja Czechosłowackiego Towarzystwa Astronomicznf'go
proponuje Wam współpracę w dziedzinie obserwacji planet.
U nas obserwujemy regularnie Merkurego, Wenus i Marsa. Te ol.Jserwacje opracowujemy. Jeżeli posiadacie jakieś rysunki Merkurego, Wenus lub Marsa, prosimy o przysłanie nam ich .
.Jowisza i Saturna natomiast obserwujemy jedynie okolicznościowo.
Nasze rysunki poślemy Wam do opracowania.
Do

dy~pozycji

mamy

następujące

narzędzia:

Praga: Refraktor O 16 cm, 18 cm, 20 cm, 25 cm.
Reflektor O - 40 cm (dotąd nicuruchomiony).
B1·no:

się

Refraktor O - 1::1 cm.
Reflektor O 10 cm, 15 cm, 18 cm.

Piszcie nam po polsku, my do Was będziemy pisać po czesku - jRkoś
zrozumiC'my !
Kierownictwo sekcji planelarn:"'j
Karel Horka"
Zarząd główny

P. T. M. A., podając treść powyższego zaproszenia do
d<> wiadomości naszych obserwatorów, zachęca tych, którzy mają warunki po temu, a więc odpowiednio duże i dobre narzędzie,
aby w myśl apelu ćAS zaczęli pracować na tym polu. Jak wynika z pisma naszych zagranicznych Kolegów, idzie tu w pierwszym rzędzie
o obserwacje powierzchni Jowisza i Saturna, które nic wymagają tak
silnych narzędzi jak analogiczne obserwacje Merkurego, Wenw; czy
nawet Marsa.
W razie, gdyby znaleźli się u nas chętni, poważnic rzecz traktujący
obserwatorzy, Zarząd główny P. T. M. A. gotów jest wejść w porozuwspółpracy
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mienie z dyrekcjami uniwersyteckich obserwatoriów w Polsce, celem
umożliwienia tych obserwacyj przez większe narzędzia w okresach ich
mniej intensywnego wykorzystywania do prac programowych danego
obserwatorium. Zarząd P. T. M. A. prosi chętnych o zgłaszanie się.
Zarząd Oddziału Krakowskiego zakupił niedawno paralaktyczny refraktor Zeissa, który wkrótce będzie udostępniony członkom P. T. M. A.
na Stacji Astronomicznej Obserwatorium Warszawskiego w Przegorzałach dla dokonywania obserwacyj indywidualnych, po uprzednim porozumieniu się z kierownictwem Stacji.
Obserwacje gwiazd zmiennych

długookresowych

*

Jako temat pracy na konkurs obserwacji gwiazd zmiennych dłul:lo
okresowych wybrałem trzy wybitnie czerwone gwiazdy: RT Cygni
(widmo M2e, okres zmienności 19Qd), R Cassiopeiae (widmo M7e, okres
43Qd) oraz U Cygni (widmo R8, okres 46Qd). Ta ostatnia należy do najbardziej czerwonych gwiazd spośród znanych; jej indeks barwny przekracza w minimum blasku 6m.
Spostrzeżeń dokonywałem przy pomocy lornetki pryzmatycznej 8 X 40
f-my Spindler i Hoyer. Lornetka ta umożliwia obserwacje gwiazd do
l0,6m (w systemie harvardzkim). Taki zasięg można uzyskać przy ,.7.erkaniu", stosując optymalne powiększenie 25-krotne. Aby uzyskać powyższe powiększenie nasadzam na okular lornetki rurkę kartonową
długości 17 cm; na jej końcu umieszczam okular (Nr l) od mikroskopu.
Przy używaniu takiej ,.lunetki nasadkowej" konieczne jest oczywiście
umieszczenie lornetki na statywie.
Obserwacyj na konkurs dokonywałem w ciągu jesieni 1948 roku,
częściowo w Sobieszowie na Dolnym Śląsku, częściowo zaś w Warszawie, gdzie miałem dość dobre warunki pracy, gdyż balkon, z kt0rcgo
obserwowałem, można było dobrze zasłonić od świateł bocznych. Pomimo tego, aby widzieć gwiazdy poniżej lO-tej wielkości niezbędne było
jeszcze zasłonięcie oka tak, żeby wpadało do niego tylko światło z ,.lunetki nasadkowej" .
Gwiazdy zmienne obserwowałem metodą Argelandera w następujący
sposób. Nastawiałem linię oczu wraz lornetką równolegle do linii, łą
czącej gwiazdy zmienną i porównawczą. Przy nieznacznej różnicy jasności między gwiazdami raz jedna, raz druga gwiazda wydaje się jaśniej
sza. Jeżeli kilkakrotnie spoglądam na nie i jedna tak samo często jak
druga wydaje się jaśniejsza, to uważam gwiazdy za jednakowo jasne.
Gdy jedna gwiazda częściej niż druga wydaje się jaśniejsza, to oceniam
różnicę jasności jako l stopień (taki stopień odpowiada u mnie mniej
więcej 0,09 wielkości gwiazdowej). Jeżeli jedna gwiazda zwykle wydaje
się jaśniejsza od drugiej, ale niekiedy jasność ich wydaje się jednakowa,
*)

Praca nagrodzona na konkursie ,.Uranii".
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to rozmcę uważam za równą dwqm stopniom. Gdy jedna gwiazda stale
wydaje się jaśniejsza, ale różnica jest nieznaczna, to oceniam ją jako
3 stopnie.
Skal ę jasności gwiazd porównawczych ustalałem drogą wielokrotnych
porównań tych gwiazd między sobą. Tę skalę , wyrażoną w "stopniach"
przeliczyłem dla gwiazd RT Cygni i R Cassiopeiae na wielkości gwiazdowe. Na załą czonych wykresach każdy punkt jest średnią arytmetyczną
wyników kilku obserwacji w ciągu jednego wieczoru.
Czerwona barwa badanych gwiazd powoduje pewne trudności przy
opracowywaniu obserwacji. Trzeba tu uwzględnić, że na niebieskim tle
nieba czerwone gwiazdy wyraźniej się odcinają, niż niebieskie i białe.
Wskutek tego przy powiększeniu 25-krotnym, gdy tło nieba jest prawie
czarne, czerwone gwiazdy zmienne wydają się bledsze względem porównawczych białych gwiazd niż przy powiększeniu B-krotnym, gdy
tło nieba jest znacznie jaśniejsze .
Gdy gwiazda R Cassiopeiae była w pobliżu maksimum blasku, obserj ą nie tylko przez lornetkę , lecz również gołym okiem. Porównując w y niki tych obserwacji należy uwzględnić wspomnianą wyżej
różnicę jasności tła nieba (gołym okiem czerwona zmienna powinna
być widoczna wyraźniej względem gwiazd porównawczych) oraz "efekt
Purkiniego", polegający na tym, że gdy przy małym natężeniu światła
gwiazdy czerwona i niebieska wydają się być tej samej jasności , to
po jednakowym zwiększeniu natężenia światła obu gwiazd (np. przez
użycie większego teleskopu) czerwona wydaje się jaśniejsza. Przy obserwacjach gołym okiem efekt Furkiniego powinien wpłynąć na zmniejszenie jasności czerwonej zmiennej względem gwiazd porównawczych
i zmniejszać skutki różnicy jasności tła. Pomimo to moje obserwacje
wykazywały większą jasność zmiennej względem gwiazd porównawczych przy obserwacjach gołym okiem, niż przez lornetkę. Różnica dochodziła do 0,3m.
Otrzymana przeze mnie krzywa zmian blasku gwiazdy U Cygni ma
przebieg dość nieregularny. Przyczyną może być to, że - opierając się
na moich spostrzeżeniach - zakładałem , że jedna z gwiazd porównawczych jest zmienną. Gdyby to założenie było błędne , krzywa zmian blasku U Cygni miałaby inny przebieg, niż to widać z rysunku. Sprawa
ta nadal mnie interesuje i pracuję obecnie nad jej wyjaśnieniem.
W szczegółach wyniki moich obserwacyj przedstawiają się nastę
wowałem

pująco:

R Cassiope iae

Gwiazda R Cas jest zmienną długookresową o okresie zmian blasku
p = 429.8d i typie widmowym M7e. Zakres zmian blasku: maks. 4.8m,
min. 13.6m (według "Rocznika Astronomicznego F. Kępińskiego 1 W.
Szpunara na rok 1947). Obserwacyj dokonałem 80.
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Na załączonym wykresie krzywej . zmian blasku każdy punkt jest
średnią arytmetyczną wyników obserwacji z jednego wieczoru.

Is~r----------------------------------------------.s·
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10'~·~-----~~~.•------,~f..•,-----~~~~------~"~,-------łE.''------~m~• 10"

""

Z ry$unku możemy odczytać zaobserwowany moment blasku mak!:'ymalncgo {0):
Maks. - 194B XI !jd
J. D. 2432B61, 0-R
?d
oraz jasność maksymalną: 5.4m. Jak widać, blask gwiazdy nie osiągnął
w r. 194B swej średniej wartości, moment zaś największego blasku przypadł o 7d później, niż przewiduje to efemeryda (R) w przytoczonym
"Roczniku". Wzrost blasku przebiegał szybko, spadek zaś powoli.
U Cygni

U Cyg jest gwiazdą długookresowa o okresie p
460d, o typie
widmowym G7 (RB). ZasiGg zmian blasku: maksimum 6.1m, minimum
ll.Bm (według .,Rocznika Astronomicznego" na rok 1947).
Obserwacyj w ilości 95 dokonywałem metodą Argclandera. Na wykreste jako punkty normalne są oznaczone średnie arytmetyczne wyników obserwacji z każdego wieczoru.
Na podstawie moich obserwacyj, gwiazda porównania oznaczona
przeze mnie literą "b", jest prawdopodobnie zmienną długookresową.
Jest to gwiazda BD
47°2933 (Bm.2). Zaobserwowana amplituda zmian
wynosi 5 stopni, czyli prawic om.5.
Z rysunku odczytujemy zaobserwowany moment blasku maksy:nalnego (0):

Maks.

194B XII 12d

J. D. 2432B9B. 0-R
-t BOd,
tj. o BOd opóźniony w odniesieniu do "Rocznika". Przyrost blasku na ogół
szybszy, niż spadek.
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U Cyg
RT Cygni

Gwiazda RT Cyg jest zmienną długookresową o okresie p
lCJOd,4
typie widmowym M2e. Zakres zmian blasku: maksimum 6.3m, minimum 12 gm (według ,.Rocznika Astronomicznego'· na rok 1947). Obser-
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wacje w ilości 73 wykonano metodą Argelandera przy użyciu tych samych instrumentów co i R Cas i U Cyg.
Z wykresu odczytujemy zaobserwowany moment blasku maksymalnego (O):
Maks. - 1948 IX lOd
J. D. 2432805, 0-R = + 4d
oraz blask maksymalny 7m.4. Jak widać, maksimum z roku 1948 zaliczyć
należy do ciemniejszych. Przypadło ono zaledwie ok. 4d później, niż przewiduje efemeryda "Rocznika".
Krzysztof Serkowski, członek P. T. M. A
Zorza

północna

obserwowana w Krakowie

W nocy dnia '25. l. 1949 obserwowałem na Stacji Astronomkznej
Uniwersytetu Warszawskiego w Przegorzałach pod Krakowem zorzę
polarną. Zjawisko rozpoczęło się dokładnie o godz. l czasu uniwersalnego
i trwało kilkanaście minut, przy czym intensywność jego stale malała.
W fazie największego nasilenia zjawisko przedstawiało się jako jasna,
pomarańczowej barwy plama, przez którą przebijało się światło jasnych
gwiazd (drugiej wielkości, najjaśniejsze w Kassiopei), a na jej tle widać
było kilka, intensywnie pomarańczowych, prawie czerwonych pasów
pionowych. Zasunięcie się na północne niebo chmur przerwało widoczność zjawiska.
J. Pagaczewski
Zorza polarna zaobserwowana w dniu 25/26. I. 1949 r.
w Obserwatorium Meteorologicznym na Kasprowym Wierchu
Foczątek

obserwacji o godz. 19.10 (czasu uniwersalnego): zauważono
nad horyzontem północnym. O godz. 19.45 zaczęły wystę
pować słupy świetlne do wysokości około 25° nad horyzontem w kierunku
ku zenitowi. Poza tym na wysokości około 15° pojawiła się silna purpura. Szerokość pozioma całości zaróżowienia wynosiła około 50°. O godzinie 20.30 purpura częściowo zanikła; tak pozostawało do godz. 23.00.
O godz. 23.15 zjawisko wzrosło do maksimum. Słupy strzelające w górę
dochodziły do wysokości ok. 30° nad horyzontem. Wystąpiła tak silna
purpura, że ośnieżone stoki Tatr wyglądały, jak gdyby zaróżowione,
a gwiazdy 2-giej wielkości w gwiazdozbiorze Cassiopei słabo przez nią
przeświecały. Taki stan utrzymywał się do godz. 0.15 potem nasilenie
zjawiska zaczęło słabnąć. O godz. 0.40 zorza prawie zanikła - pozos1awało jednak silne rozjaśnienie nad horyzontem.
Słupy strzelające w górę znajdowały się przeważnie dokładnie na pół
nocy, występując równocześnie w kierunku północno-wschodnim i pół
nocno-zachodnim, jednak z większą tendencją na kierunek północno
wschodni. Około godz. 2 niebo przybrało normalny wygląd.
Władysław Lis, członek P. T. M. A.

silną jasność
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Obserwacja jasnego bolidu w dniu 4 grudnia 1948 r.

Obserwator: Tadeusz N i e m czyński (radiotechnik), miejsce obserwacji : Nowy Sącz , ul. Bandurskiego 8.
W dniu 4 grudnia 1948 r., o godzinie 15 minut 54 czasu uniwersalnego, zauwa żyłem przelot jasnego meteoru. Wybiegł on z okolicy gwiazdozbioru Pegaza, przeszył prawie cały widoczny horyzont i znikł w okolicy Woźnicy (Capella lub przedłużenie w kierunku Kastor-Polluks) .
Zjawisko trwało około 6 sekund. Bolid posiadał wielkość pozorną połowy
tarczy Księżyca w pełni , bardzo silny blask barwy jasno zielonej , podobny do barwy płomienia aparatu do spawania metali. C1ągnęła się
za nim smuga jakby dymu koloru sinawego widoczna w ciągu ok. 15
sekund po zniknięciu bolidu, po czym i ona zbladła i znikła. Z meteoru
odpadały iskry, które początkowo biegły wraz z nim, poczem opadały
w kierunku ziemi i gasły na podobieństwo rakiety świetlnej. Zadnej
detonacji nie słyszałem.
Bolid widzieli i obserwowali wraz ze mną: Bronisław Mróz, elektrotechnik, oraz jego koledzy i strażacy Miejskiej Straży Pożarnej.
T. Niemczyński, członek P. T. M. A.
PRZEGLĄD

WYDAWNICTW

W tygodniku "Razem" z dnia 9. II. 1949 nr 6 (33), Stefan M i r o w ski
w artykule "Wielki uczony i wielki Polak" kreśli zręcznie i krótko życio
rys K o p e r n i k a, podkreślając znaczenie jego działalności nie tylko
w dziedzinie astronomii, ale i innych znanych mu dobrze dyscyplinach.
Cały artykuł tchnie dużym pietyzmem względem naszego wielkiego uczonego. Autor kończy wzmianką o niedawnym otwarciu muzeum Mikołaja
Kopernika we Fromborku. Szkoda, że w artykule tym znalazło się kilka
zasadniczych błędów. Autor pisze między innymi: "Kopernik ... posłu
giwał się niezmiernie prymitywną lunetą". Nie mógł Kopernik używać
lunety do swych obserwacji, ponieważ zmarł w r. 1543, a luneta została
wynaleziona '" r. 1609. Dalej czytamy pod ryciną umieszczoną z pra\vej
strony od góry, że jest to : " Alegoryczny sztych francuski z XVIII w.",
a tymczasem sztych ten rysował Adolf B o y, a rytowal Jeremiasz
F a l ck (zmarł 1670 r.). Obydwaj artyści byli gdańszczanami, zaś Jeremiasz Falek bardzo często podpisywał się J. Falek Polonus. Rycina ta
z wyraźnymi ich podpisami jest umieszczona jako frontispicium w dziele
H e w e l i u s z a : "Machina Coelestis" z r. 1673. Nie może więc pochodzić z XVIII w., jak chce autor i również nie jest pochodzenia francuskiego, a przy tym autor widzi na tym sztychu oprócz Kopernika i Tyc h o n a de Brah e jeszcze K e p l er a i G a l i l e u s z a. Sądząc z zachowanych portretów nie ma tu ani Keplera ani Galileusza, a t:aczej
można się domyślać H i p p ar c h a i P t o l e m e u s z a. Dalej autor
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pisze. że wieś Kopernik leży nad Nysą na Dolnym śląsku. Wieś Kopernik nie leży nad Ny są, lecz w odległości około 8 km na południowy
zachód cd miasta Nysa , a więc na Górnym, a nie na Dolnym Śląsku.
Artykuł ilustrują cztery fotografie w tekście i jedna na frontowej stronie
numeru pisma , przedstawiająca efektowny widok na katedrę frombor!'ką
i jej najbliższą okolicę.
F. P.
Robert A. N a e f, Der Sternenhimmel 1949. Aarau (Szwajcaria) . NaH. R. Sauerli:inder l\. Co. 1948, stron 107 + liczne ilustracje.
Mamy przed sobą 9 rocznik tego małego dziełka, wydawanego pod
protektoratem Szwajcarskiego Towarzystwa Astronomicznego, dającego
amatorowi olbrzymi wybór zjawisk astronomicznych, tak powtarzają
cych się okr0sowo, jak i wyjątkowych, możliwych do obserwacji jeden
jedyny raz. Bardzo oryginalny jest sposób, z jakim Naef p :·~,·po;nina
o zjawiskach mających nastąpić, względnie podaje fazy zjawiska, np.
rozwój zmian blasku jakiejś gwiazdy zmiennej.
Tekst uzupełnia duża ilość rysunków, a więc znajdujemy przede
wszystkim mapy nieba na okres dwumiesięczny, oraz inne rysunki jak
np. schematy zaćmień Słońca i Księżyca.
Szczegółowy kalendarz na każdy miesiąc podaje dane tyczące Słoó.ca,
Księżyca, planet oraz jaśniejszych planetoid, główniejsze roje gwiazd
spadających, minima Algola oraz maksima ważniejszych gwiazd długo
okresowych z Mirą Ceti na czele.
Bardzo przejrzysta i pouczająca jest mapka powierzchni Księżyca
ujęta schematycznie (na wewnętrznej stronie okładki). Wiele miejsca
poświęca autor księżycom Jowisza, ich konfiguracjom, zaćmieniom oraz
przejściom przed tarczą planety. Kalendarz Naefa powinien się stać
podręcznym vade-mecum każdego astronoma amatora.
Pg.
kład
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Ryciny na okładce:
Messier 81, spiralna galaktyka w gwiazdozbiorze Wielkiej Nied7wiedzicy, według zdjęcia największym tele.> kopem świata na Mount Palomar. Odległość 3 miliony lat świetlnych, oceniona jasność rzeczywista
3 miliardy razy większa, niż jasność Słońca. (Sky and Telescope, czerwiec 1949).
Obserwatorium słoneczne Me Math-Hulbert'a uniwersytetu Michigań
skiego. W niższej kopule znajduje się teleskop o średnicy 60 cm połą
czony ze spektroheliografem. Służy on do dokonywania przy pomocy
kamery kinematograficznej ruchomych zdjęć zjawisk słonecznych,
zwłaszcza protuberancji. Wyższa wieża zawiera instrument służący do
mierzenia szybkości materii słonecznej w kierunku pfomienia widzenia.
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,Ko~,:-uły ludowego obserwatorium astronomicznego na Peti·inie w Pradze

(do artykułu M. Mazura: Peti·in -

Królestwo siódmej muzy)

WŁADYSŁAW

TĘCZA

BABILOŃSKIE SĄDY i PRZESĄDY

O GWIAZDACH

Materiałem pisarskim, używanym w starożytności na terenie
Mezopotamii, były gliniane cegiełki, na których ostrym narzę
dziem wyciskano znaki kształtu klina. Cegiełki te następnie
wypalano. Dzięki trwałości tego materiału zachowało się wiele
zabytków piśmiennictwa tego kraju i im to zawdzięczamy stosunkowo dużo wiadomości z różnych dziedzin życia bardzo
odległych epok Babilonii.
Od połowy zeszłego stulecia, kiedy po wielu mozołach
udało się odcyfrować pismo klinowe, nagromadziło się wiele
wiadomości dotyczących tamtejszej astronomii, a zwłaszcza jej
:zdegenerowanej postaci - astrologii. Również znaczną część
wiadomości posiadamy od Greków, którzy byli uczniami babilońskich mistrzów, a zwłaszcza od żyjącego w III wieku przed
Chr. kapłana-astronoma, Berozosa.
Na podstawie wielu wyników, uzyskanych przez badaczy
kultury babilońskiej, możemy przypuszczać, że nauka o niebie
znajdowała się w Babilonii na najlepszej drodze do wspaniałego rozwoju jako nauki przyrodniczej, gdyby znowu zwią
zanie jej z religią nie sprowadziło jej na manowce zabobonu
i przerodziło ją ostatecznie w astrologię.
Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa już na 5 tysięcy lat
przed Chr. były dokonywane na terenie Babilonii stałe obserwacje nieba. Wprawdzie grecki astronom Hipparch uważa, że
Babilończycy już 270 tysięcy lat czynili dokładne obserwacje,
jeszcze zaś większy wiek przypisuje im Cycero, nie ma jednak
żadnych danych, aby te fantastyczne liczby uważać, chociażby
w przybliżeniu, za słuszne. Konkretne daty posiadamy od
Kallistenesa, który zebrał dla Arystotelesa obserwacje babilońskie sięgające 2300 lat przed Chr.
Dla wszystkich ludów rolniczych jednym z najważniejszych
problemów jest rachuba czasu, toteż i na terenie Mezopotamii,
której podstawą bytu było rolnictwo, stosunkowo wcześnie
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uporano się z tą sprawą. Rachubę czasu opierano zasadniczo
na miesiącu księżycowym, którego początkiem był nów. Ponieważ miesiąc synodyczny, czyli okres od nowiu do nowiu,
trwa ponad 29 112 dni, więc też jedne miesiące miały 29, inne 30 dni. Rok liczył 12 takich miesięcy, wcześnie jednak zorientowano się, że jest on krótszy niż to wynika ze zmiany pór,
więc co pewien czas dla uzgodnienia rachuby z rzeczywistością
dodawano trzynasty miesiąc.
Podobnie jak gdzie indziej dni dodatkowe, tak i tutaj ' ten
dodatkowy miesiąc uchodził za szczególnie pechowy. Zdaje się,
że właśnie tu odnajdujemy pochodzenie tej powszechnie znanej
feralności trzynastki. Jak głęboko zakorzenił się ten zabobon
świadczy fakt, że dotąd jeszcze na niektórych ulicach są domy
mające zamiast numeru 13 numer lla, stanowiąc zarówno
pomnik trwałości chaldejskiego zabobonu sprzed tysięcy lat
jak i ciemnoty ich właścicieli.
Czas, w którym należy włączyć dodatkowy miesiąc, ustalano na podstawie obserwacji wschodu Plejad. A więc znowu
na podstawie obserwacyj gwiazd kontrolowano długość roku
opartą na miesiącu księżycowym. Przyjęta reguła, że na 19 lat
należy dodać 7 miesięcy, daje długość roku jedynie tylko o 7
minut większą od znanej obecnie!
W życiu codziennym stosowano tydzień pięciodniowy, zaś
dla celów religijnych - siedmiodniowy. Prawdopodobnie od
Babilończyków pochodzi oznaczenie dni tygodnia znakami
Słońca: O, Księżyca: (IJ i pięciu znanych wówczas planPt,.
Merkurego: ~ , Wenus : ~, Marsa : c), Jowisza: 2j. i Saturna: 1).
Odpowiednio więc dni tygodnia miały oznar.7:enia: niedziela-O,
poniedziałek-- ([ , wtorPk- c), środa ~ , czwartek 21-,
piątek ~, sobota 9. Być może, że wspomniany pięcio
dniowy tydzień pochodził od pięciu planet z opuszczeniem
1
Słońca i Księżyca.
·
Dobę dzielono na 24 godzin, a dla mierzenia czasu używano
zegarów słonecznych i wodnych. Zachowały się również wykazy gwiazd, zawierające różnice czasu ich przejścia przez
południk. Były to, podobnie jak w Egipcie, pewnego rodzaju
zegary gwiazdowe.
Ze względu na potrzeby rachuby czasu, jak również dla
wymagań astrologii, dużo trudu poświęcano badaniom ruchu
Księżyca i zjawisk z nim związanych. Obserwowano wielokrotnie zaćmienia Księżyca i z czasem ustalono, że istnieje okres
czasu, po którym każde zaćmienie powtarza się w podobnych
okolicznościach pod względem wielkości i miejsca na niebie.
Okres ten, znany pod nazwą "Saros", wynosi 233 miesiące sy-
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nodyczne, czyli 6585 1/3 dni, to jest 18 lat i 11 1/a dni. Ażeby
uchwycić stosunkowo tak długi okres, a następnie wyznaczyć
go tak dokładnie, musiano dokonywać obserwacyj zaćmień
przez całe pokolenia, zwłaszcza, że przecież nie każde dało
się obserwować ze względu na warunki atmosferyczne. Przy
pomocy tego okresu można było, mając zaobserwowane jakieś
zaćmienie, przepowiadać momenty przyszłych, odległych od
niego w czasie o ten okres; mając więc wszystkie momenty
z tych 18 lat można było obliczyć moment dowolnego zaćmie
nia. Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa okresem Saros posługiwali się również kapłani egipscy; nie wiemy jednak, czy
był on przejęty od Babilończyków, czy też był wynikiem wła
snym. W postaci obliczonego w ten sposób okresu Saros mamy
typowy przykład wyniku otrzymanego z wieloletnich obserwacyj jedynie drogą rachunkową, bez znajomości ogólnych
praw rządzących ruchem ciał niebieskich. Niemniej jednak nie
brak jest w Babilonii usiłowań wyjaśnienia w sposób przyrodniczy przyczyn obserwowanych zjawisk; usiłowania te,
chociaż przeważnie fałszywe, stanowią jednak pierwsze próby
dojścia do sedna rzeczy.
Za przyczynę zaćmienia Księżyca nie uważano jego wejścia
w cień Ziemi, lecz przypuszczano, że często zjawiające się dokoła niego pierścienie w pewnym momencie zamykają się, zasłaniając tarczę Księżyca. Również oryginalne jest, przekazane
przez Berozosa, tłumaczenie zmian faz Księżyca . Wedle niego
jedna ze stron Księżyca, pod wpływem zbliżenia do Słońca
rozżarza · się, podczas gdy druga pozostaje ciemna. Podczas
obiegu dokoła Ziemi, Księżyc zwraca rozżarzoną stronę coraz
bardziej ku Ziemi aż do momentu pełni, a następnie odwraca
ją znowu ku Słońcu. Znaną jest również, podana przez Seleukosa, teoria przypływów morskich jako powodowanych wpły
wem Księżyca. Oczywiście nie może być tu mowy o jakichś
wpływach grawitacyjnych, mówi on jedynie, że przypływ
i odpływ są powodowane przez "niepokoje w powietrzu", wywołane przez Księżyc.
Ten sam astronom głosił w Babilonie naukę, że Ziemia
obraca się dokoła swej osi, poruszając się równocześnie dokoła Słońca. Nie wiemy, czy była to jego własna koncepcja,
czy też zapożyczona od Aristarcha z Samos, który tę tezę głosił
już 100 lat wcześniej, również bez widocznego wpływu na
przekonania szerszego ogółu.
Także zjawiska komet posiadały swoje tłumaczenie, a nawet
dwie różne zasadniczo teorie. Wedle jednej z nich, komety są
io zagęszczenia powietrza, wedle drugiej są to ciała tego samego
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rodzaju co i planety, a stają się widoczne dopiero gdy zbliżą
się dostatecznie do nas. Jest rzeczą bardzo charakterystyczną,
że podczas, gdy ta druga teoria w zasadzie słuszna - nie
uzyskała prawa obywatelstwa w ówczesnych przekonaniach.
to pierwsza, fałszywa, utrzymała się aż do 17 wieku po Chr.
Od bardzo dawnych czasów notowano w Babilonii różn e
spostrzeżenia dotyczące planet, dokładniejsze jednak obserwacje datują się dopiero od czasu, gdy za płaszczyznę odniesienia
zaczęto stosować równik niebieski lub odnosić położenia planet
do gwiazd. Również bardzo dawne jest pochodzenie nazw
gwiazdozbiorów od różnych zwierząt rzeczywistych lub mitycznych.
Przeważnie uważa się, iż bodźcem badania nieba była
powszechnie wyznawana w Babilonii wiara, że zjawiska zachodzące na niebie mówią coś o przyszłych zjawiskach na
Ziemi. Z tej. wiary wzięło początek owe słynne na cały świat
chaldejskie wróżbiarstwo z gwiazd czyli astrologia, a świetnie
zapowiadająca się astronomia zeszła z czasem do roli jej narzędzia. Czy sami astrologowie podzielali tę wiarę, wydaje się
raczej wątpliwe, z większym prawdopodobieństwem można
przyjąć, że na ogół stosowali oni zasadę "świat pragnie być
oszukiwanym - niechaj więc będzie".
Jakkolwiek by było, faktem jest, że to przez wszystkie
wieki niepokojące ludzkość pragnienie uchylenia rąbka tajemnicy okrywającej przyszłość stało się w starożytności przyczyną skrępowania polotu w dziedzinie astronomii, chociaż
z drugiej strony skierowywało zainteresowanie ogółu · ku niebu
i przyczyniało się do pilnych jego obserwacyj.
Bardzo charakterystyczny dla ludzkości jest pociąg do wszelkiego rodzaju wróżbiarstwa, objawiający się na przestrzeni
wszystkich wieków i wszystkich krajów. Największą "powagą"
pod tym względem cieszy się astrologia, która w pojęciu przeciętnego IEtika posiada naukowe podstawy w postaci astronomii.
Szkodliwy wpływ tego zabobonu objawia się wciąż jeszcze,
chociażby w takim smutnym fakcie, że liczba ludzi interesujących się astrologią (nie w sensie historycznym czy krytycznym) jest wielokrotnie większa od interesujących się astronomią.

Sława babilońskiej astrologii obejmowała cały świat starożytny i średniowieczny, a nawet dotrwała do naszych czasów,
gdy setki tysięcy rozmaitych szarlatanów, począwszy od jar-

marcznych wydrwigroszy

aż

do eleganckich ,,mistrzów" przyjmieni się mistrzami astrologii

mujących wytworną klientelę,
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chaldejskiej. Po prostu wydaje się to czasami nie do wiary,
a jednak tak jest. Głupstwo jest wieczne!
Jako najważniejsze zjawiska w sensie astrologicznym ucho-·
dzily fazy Księżyca, zaćmienia, pierścienie dokoła Księżyca
czy Słońca, zejścia się planet na niebie oraz w ogóle· ich wzajemne położenie. Naturalnie wszystko było zależne przede
wszystkim od położenia Słońca pośród gwiazd, a więc od tego,
w jakim ono znajdowało się "znaku" czyli gwiazdozbiorze
zwierzyńcowym.

Dla znalezienia poszukiwanego związku między zdarzeniami na niebie i na Ziemi, stosowano coś w rodzaju, jakbyśmy
to teraz nazwali, metody statystycznej badania następstwa czasowego. Mianowicie obserwowano i notowano różne zjawiska
niebieskie oraz następujące po nich ważne zdarzenia ziemskie,
gromadząc w ten sposób "materiał" dla wyprowadzenia ogólnych prawideł.
Wiara w znaczenie i wpływ gwiazd łączyła się z wiarą
w bóstwa, z którymi często indentyfikowano różne ciała niebieskie. Z czasem planeta poświęcona danemu bóstwu przejmowała jego charakterystyczne cechy i stosownie do tego
nabierała odpowiedniego znaczenia w astrologii. Tak np. planeta Mars była związana z N erg alem, bogiem zarazy i przyczyną nieszczęścia, planeta Wenus to znowu Isztar, bogini
miłości. Wiara w te właściwości planet rozpowszechniła się
wraz z astrologią babilońską po całym ówczasnym świecie
i wywarła wpływ na nazwy planet.
Początkowo astrologia zajmowała się raczej ogólnymi przepowiedniami dotyczącymi losów całego kraju czy też jego
władców. W ten sposób kapłani uprawiający ją musieli sobie
zapewnić znaczny wpływ na rządy kraju i być może, tu właśnie
znajduje się przyczyna powstania astrologii. Znacznie później
dopiero rozwinęło się przepowiadanie losu poszczególnych ludzi
na podstawie położenia ciał niebieskich związanych w specjalny sposób z daną osobą. Można przypuszczać, że intratność
tego przepowiadania odgrywała niemałą rolę w rozwoju tego
procederu.
Odcyfrowanie zabytków pisma klinowego dostarczyło wielu
"prawideł" ujmujących zależność między wyglądem nieba
i zdarzeniami ziemskimi. Przeważnie . odnoszą się one do stanowiska planet jako do przyczyn, skutki zaś na Ziemi obejmują bardzo obszerny zakres, po prostu nie ma takiej dziedziny życia, na którą niebo nie miało by wpływu. Prawidła
te były np. tego typu: jeżeli Wenus takiego a takiego dnia
pokaże się na wschodzie, będą duże opady powodujące zni-
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szczenia, jeżeli znowu innego dnia na zachodzie, to wrozy to
zamieszki w kraju, lecz zbiory będą pomyślne. Zgodnie ze znaczeniem złowróżbnego Marsa czas, w którym wzmagała się
jego widzialność, uchodził za niepomyślny. Pomoru bydła należało się ' spodziewać, jeżeli pojawi się Księżyc otoczony kołem,
wewnątrz którego znajdzie się Jowisz.
Szczególnie duże znaczenie przypisywano pozornym zbliżeniom się planet, które to zbliżenia przeważnie groziły wielkimi klęskami. Już w poemacie opiewającym przygody mitycznego bohatera Gilgamesza, powstałym przeszło 2 tysiące
lat przed Chr., jest mowa o potopie, który poprzedziło zejście
się Słońca, Księżyca i innych planet. Również wspomniany już
Berozos uważa, że jeśli wszystkie planety zejdą się w gwiazdozbiorze Raka, t6 nastąpi pożar świata, jeśli natomiast w Koziorożcu, to potop.
Podobnie jak na planety przeszły właściwości bóstw z nimi
związanych; tak też i gwiazdozbiorom przypisywano cechy
zwierząt, których nazwy nosiły. Inaczej jednak było z gwiazdozbiorami pasa zwierzyńcowego; ich właściwości pochodziły od
cech czasu, w którym Słońce znajdowało się na terenie tego
"znaku", a głównie od znaczenia, jaki ten okres czasu miał
dla rolnictwa. Tak więc gwiazdozbiór Barana uchodził za pomyślny, gdyż Słońce przybierało w nim na aktywności (kwiecień), z przeciwnych powodów Waga miała opinię znaku niepomyślnego, jako że Słońce wstępując w ten gwiazdozbiór
traciło na sile, (październik). Gwiazdozbiór · Raka był również
niepomyślnym, gdyż Słońce znajdujące się w nim (lipiec) wypalało roślinność, grożąc zamienieniem kraju w pustynię, zwła
szcza tak urodzajnego kraju jak Mezopotamia.
Podobnie jak w Chinach, a częściowo również w Egipcie,
wszelkie nieoczekiwane "zaburzenia" w ruchu ciał niebieskich
były uważane za objaw gniewu bogów, który to gniew musiał
być przebłagany pokutą i modłami króla jako przedstawiciela
całego narodu. Można sobie wyobrazić, że kapłani-astronomo
wie, nie chcąc się narazić na gniew króla, któremu pewno
nie w smak była pokuta połączona ze ścisłym postem, dokła
dali wszelkich starań, by ich przepowiednie były jak najbardziej dokładne . Nie należy również niedoceniać wpływu, jaki
mogło mieć kapłaństwo na politykę dzięki przewidywaniom
takich niezwykłych zjawisk; łatwo przecież można było jakieś
niepożądane dla siebie zdarzenie czy zamiar połączyć przyczynowo ze zjawiskiem niebieskim uchodzącym za gniew bogów,
tym bardziej, że tłumaczenie związku przyczynowego spoczy-
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wało również w ich rękach. Wszystko to musiało wytwarzać
atmosferę wielkiego poważania dla stanu astronomów.

Powszechna wiara w istnienie wpływu ciał niebieskich na
zdarzenia ziemskie, oraz klasyfikacja gwiazdozbiorów, planet
i ich położeń, na korzystne i niekorzystne, stanowiło świetne
podłoże dla rozwoju przepowiadania z gwiazd losu poszczególnych jednostek, czyli astrologii w pełnym znaczeniu tego słowa.
Wykwitem babilońskiej astrologii były horoskopy. Horoskop
był to jakby plan nieba, przedstawiająćy położenie planet na
tle gwiazdozbiorów w momencie narodzin danej osoby. Był on
podzielony na 12 pól, z których każde posiadało określone
znaczenie. Taki rysunek stanowił podstawę dla właściwego
horoskopu obejmującego przepowiednię na całe życie, która
była wypadkową wpływów ciał niebieskich i ich położeń, tak
w momencie urodzenia, jak i w późniejszym czasie.
Zasadniczo uważano, że większy wpływ wywierały te planety, które w czasie urodzenia wznosiły się na niebie niż te,
które zachodziły. Reguł, wedle których określano horoskop,
była duża ilość, a nawet niektóre różniły się znacznie jako
pochodzące z różnych teoryj.
Ze względu na znaczną ilość komplikujących czynników
oraz równoczesny wpływ planet dobrych i złych, horoskop
miał zawsze dosyć dużą elastyczność, dzięki której można go
było zawsze ex post dostosować do stanu faktycznego, a nawet
wykazać, że na skutek takich a takich to czynników musiało
stać się właśnie tak jak się stało, a nie inaczej. W taki więc
sposób, jeżeli nawet nie udało się obronić słuszności jakiegoś
zbyt kategorycznego horoskopu, to zawsze sama astrologia wychodziła obronną ręką.
Niemniej jednak istniały również reguły określające wpływ
nieba całkiem jednoznacznie. Jeżeli dziecko urodzi się w czasie

wznoszenia się Księżyca, to będzie ono miało życie szczęśliwe
i długie, jeżeli natomiast urodzi się w czasie wznoszenia się
Marsa, będzie chorowite i żyć będzie krótko. Wschodzący podczas urodzenia Jowisz, a zachodząca równocześnie W en u s oznaczają, że człowiek ten będzie szczęśliwy, lecz opuści swą żonę!
Nie twierdzono tylko wyraźnie czy całe to szczęście nie będzie
polegać jedynie właśnie na opuszczeniu żony.
Mamy równiez dosyć niedwuznaczne określenie narodzin
uległego "pantoflarza", wedle reguły: jeśli Wenus wschodzi
a Jowisz zachodzi, to żona człowieka w tym czasie urodzonego
będzie potężniejsza od niego. Nie jest jednak na szczęście
dla astrologii - powiedziane, że tą cechą będą się odznaczali
tylko mężowie urodzeni w tak szczególnym okresie czasu, gdyż
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nieba rozciągał się na wszystkie dziedziny
i dobrze rozwinięty horoskop zawierał wszystko,
czego tylko dusza, naturalnie dobrze płacąca, pragnęłaby wiedzieć. Określał więc horoskop szczęśliwe i pechowe dni dla
różnego rodzaju przedsięwzięć, zdolności i szczególne cechy
charakteru, datę urodzenia odpowiedniej żony, a nawet organy
czy części ciała podatne specjalnie na choroby. W tym ostatnim przejawiał się wpływ gwiazd na medycynę, zaznaczający
się również w dokładnych przepisach, przy jakim stanie nieba
należy zbierać pewne zioła lecznicze by były skuteczne.
W babilońskiej astrologii istniały właściwie dwie teorie dotyczące horoskopu, wedle jednej używano za podstawę wróżby
stanu nieba w momencie urodzenia, wedle drugiej natonatomiast w momencie poczęcia. W powszechnym użyciu była
ta pierwsza, prawdopodobnie dzięki temu, że łatwiej można
było określić dokładnie datę urodzenia niż poczęcia. Wielu
jednak ówczesnych "uczonych" uważało horoskop wedle daty
poczęcia za jedynie miarodajny. Na podstawie danych astronomicznych zawartych w horoskopach można określić, że rozwój ich przypada już na trzy wieki przed Chr.
Niewątpliwie astrologia przyczyniła się również do zainteresowania astronomią, i to byłby jej jedyny wpływ dodatni
w nauce o niebie.
życia, więc też

ANDRZEJ LISICKI

GWIAZDY ZMIENNE
Chcąc

podkreślić

wybitne cechy jakiegoś przedmiotu metody porównania. Mówimy np., że coś jest
"jasne jak słońce". W pismach Szekspira spotykamy porównanie innego rodzaju: "niezmienny, jak Gwiazda Polarna".
Może się zdawać, że jest to zwrot taki, jak i każdy inny. Zastanówmy się jednak nad formalnym, faktycznym sensem tego
porównania. Cóż m o że zmieniać _się w obrazie gwiazdy, lub
- uogólniając - na niebie? Każdy z czytelników łatwo domyśli się, że położenia wzajemne gwiazd i ich jasności.
Jednak dla ludzi średniowiecza fakt niezmienności "sfery
gwiazd stałych" nie podlegał najmniejszej kwestii. Grały tu
bowiem wielką rolę dwa czynniki: brak możności otwartego
przeciwstawienia się autorytetowi mędrców starozytnych,
a więc i ogólnie przyjętym poglądom na budowę świata (a nie
zapominajmy jak łatwo było w średniowieczu popaść pod zaczęsto używamy
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rzut herezji), a powtóre nie było możności wykazania na niebie
rzeczywiście zachodzących zmian. Wiemy przecież, jak drobne
są ruchy własne gwiazd i dlatego niemożliwością było wykrycie
ich niedokładnymi przyrządami średniowiecznych astronomów.
Natomiast zmiany jasności niektórych gwiazd mogłyby zostać
dostrzeżone, ale po prostu nikt nie zauważył istnienia takich gwiazd. Widziano wprawdzie, że od czasu do czasu, cał
kiem niespodziewanie rozbłyskują na niebie jasne gwiazdy,
nigdy nie widziane w tych miejscach przed rozbłyśnięciem -

Nowoczesny mikroskop

błyskowy

stąd nazwa gwiazd N owych ale nie przywiązywano do tego
zjawiska większej wagi.
Dopiero F a b r i c i u s o w i, pastorowi z Aurich we
Wschodniej Fryzji, zawdzięczamy odkrycie pierwszej gwiazdy
zmiennej. Mianowicie latem 1596 r. zauważył on na niebie
w gwiazdozbiorze Wieloryba gwiazdę drugiej wielkości, którą
wziął za Nową, zwłaszcza, iż nie zauważył nigdy, aby w tym
miejscu sklepienia nieba była widoczna jakakolwiek gwiazda
(lunetę zastosowano w astronomii po raz pierwszy w kilkanaście lat później). Gwiazda zauważona przez Fabriciusa stale
zmniejszała swój blask, aby po kilku miesiącach stać się w ogóle
niewidoczną.
Jakież jednak było jego zdumienie, skoro po
blisko trzynastu latach - wiosną 1609 r. - zauważył znów

60

URANIA

tę samą gwiazdę w tym samym miejscu na niebiel Ze względu
na tak dziwne własności "znikania" i powtórnego "ukazywania się" - Fabricius nazwał ją "Cudowną" Wieloryba - Mira
Ceti. W okresie owych trzynastu lat dzielących obie obserwacje, Fabricius niejednokrotnie obserwował niebo, ale "Cudownej" na nim nigdy nie spostrzegł. Rzecz dziwna jednakf
Byli astronomowie, którzy w tym samym czasie zaobserwowali
na niebie "Cudowną", ale widać ich obserwacje pochodziły ze
zbyt krótkiego okresu czasu i były bardzo nieliczne i zapewne
dlatego nie zauważyli zmian blasku: w atlasie nieba, wydanym
w 1602 r . przez B a y er a - Mira jako gwiazda niezmienna
figuruje pod nazwą o Ceti. Nazwa ta przyjęła się później
w nauce. "Cudowną" -gwiazdę (niezmienną) o jasności 5rnzawiera także atlas "Coelum stellarum christianum" S c h i ll er a; atlas ten wyszedł z druku w 1627 r. Widać więc, że
odkrycie pierwszej gwiazdy zmiennej - o Ceti - było po
prostu kwestią przypadku.
Od chwili wynalezienia lunety astronomicznej w 1610 r.
rozwój astronomii postępował w coraz szybszym tempie, wzrastały też dokładność i systematyczność pomiarów i obserwacji.
W drugiej połowie XVII wieku H e w e l i u s z i H o l w a r d a
stwierdzają okresowość zmian blasku o Ceti, przy czym okres
ten według nich wynosi około 330 dni. Wreszcie na przełomie
XVIII i XIX wieku stwierdzono istnienie minimum blasku tej
gwiazdy, konstatując ostatecznie, że nie znika ona zupełnie,
lecz tylko blask jej bardzo silnie się zmniejsza (około 8 wielkości gwiazdowych, tj. 1600 razy).
Już w kilkadziesiąt lat po odkryciu Fabriciusa M o n t an ar i odkrywa w okresie 1667-1670 zmienność blasku Algola - ~ Persei. W kilkanaście lat później zauważono zmienność X Cygni. Do końca XVIII wieku poznano jeszcze gwiazdy
zmienne: ~ Lyrae, l) Cephei, oraz f.L Aquilae. Były to jednak
ciągle jeszcze rzadkie na niebie obiekty i być może dlatego
właśnie ~ zajmowano się nimi tylko sporadycznie.
Dopiero A r g e l a n d e r w połowie XIX wieku zapocząt
kował regularne obserwacje gwiazd zmiennych. Podał on mianowicie metodę obserwacji jasności gwiazd przy pomocy porównywania gwiazdy badanej z innymi, przyjętymi za gwiazdy
o stałym blasku. Metoda Argelandera, czysto wizualna, operuje
tzw. stopniami jasności. Jeśli dane dwie gwiazdy różnią się
blaskiem tak nieznacznie, że różnica między nimi jest ledwo
widoczna - to mówimy, że różnica ich jasności wynosi l stopień. Przy nieco większej różnicy blasku mówimy o 2 stopniach itd. Oczywiście wielkość takiego stopnia zależy od spraw-
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ności oka obserwatora i wynosi od 0.25 mg dla początkującego,
do kilku setnych wielkości gwiazdowej dla wprawnego obserwatora. Zwykle - aby uniezależnić obserwacje od wielkości
stopnia- dokonujemy dwóch porównań danej gwiazdy zmiennej: z gwiazdą jaśniejszą i ciemniejszą, o znanych jasnościach
a*) i b. Jeśli jasność gwiazdy zmiennej oznaczymy przez v,
a ilość stopni jasności do gwiazdy jaśniejszej i ciemniejszej
przez m i n - związek ten zapisujemy zwykle w postaci

amvnb

-

•

to

jasność

gwiazdy zmiennej wyrazi
na+mb
v = ---m+ n

się

prostym wzorem:

Wydawać się może, że metoda Argelandera jest mało dokładna, jednak przy pewnej wprawie można dojść do wyznaczania jasności z dokładnością do
0.1 mg, o ile bowiem oko
ludzkie -nawet wyćwiczone - nie potrafi określić bezwzględ
nej jasności źródła światła, o tyle niewielką różnicę jasności
dwóch źródeł światła wyznacza z dość dużym przybliżeniem. Dokładność zależy od różnicy barw gwiazd porównywanych, spo-

±

sobu ustawienia oka w lunecie, warunków obserwacyjnych,
a nie mało też i od samopoczucia obserwatora. Jest to zatem
metoda dość subiektywna.
Warto może zauważyć tutaj, że twórcą metody Argelandera - w sensie chronologicznym - jest szwedzki astronom
War g e n t i n, który w latach 1751-1782 obserwował zmienną
o Ceti. Stosował on szeroko metodę porównywania jasności
gwiazd w celu znalezienia momentu maksimum blasku tej
zmiennej . Dziennik obserwacyjny Wargentina odnalazł N o rd e n m ark w roku 1940 w sklepie antykwarycznym w Sztokholmie. Wargentin jednak metody swojej szerzej nie rozpowszechnił.

Argelanderowi zawdzięczamy nie tylko szerokie wprowadzenie i rozpowszechnienie metody obserwacji gwiazd zmiennych, ale także zaprowadzenie jednolitej nomenklatury tych
gwiazd. Jest zrozumiałe, że gwiazdy posiadające już przed
odkryciem własne nazwy, jak B Lyrae, czy o Ceti - nie potrzebowały oddzielnych nazw. Ale trzeba było dla gwiazd słab
szych, nie oznaczonych greckimi literami, wprowadl':ić specjalny nowy system znakowania. Za Argelanderem zaczęto
więc zmienne oznaczać dużymi literami alfabetu łacińskiego,
*)

Litery a, b , v -

oznaczają

tu liczbowe

wartości jasności

gwiazd.
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poczynając od R. Nazwy takie nadawano w kolejności odkrywania zmiennych w danym gwiazdozbiorze: R Aquilae oznacza zatem pierwszą zmienną odkrytą w gwiazdozbiorze Orła,
U Cygni- czwartą w Łabędziu itd. Wkrótce jednak pokazało
się, że w wielu gwiazdozbiorach jest więcej zmiennych, niż
liter od R do Z. Tak więc zaczęto dalsze zmienne oznaczać
dwiema literami: RR, RS, RZ, SS, ... SZ, . . . YZ, ZZ. Tych
kombinacyj także wkrótce zabrakło wskutek wielkich ilości
odkrywanych ciągle gwiazd zmiennych. Wrócono przeto do
początku alfabetu i użyto oznaczeń AA, AB, . . . AZ, BB, . . . BZ
itd. aż do QZ. Ale nawet i tych nazw było w niektórych
gwiazdozbiorach za mało, mimo, że liczba ich wynosi pokaźną
ilość 334. Po wyczerpaniu się zapasu literowych nazw zaczęto
używać po prostu liczb do oznaczania gwiazd zmiennych danego gwiazdozbioru: V 335 Sagittarii oznacza 335-tą zmienną
(Variabilis) w Strzelcu. W niektórych gwiazdozbiorach mamy
dziś już ponad 800 gwiazd zmiennych.
Jak przebiega proces "wprowadzenia" jakiejś gwiazdy do
rodziny gwiazd zmiennych? Jeśli ktoś zauważy zmienność
blasku gwiazdy uważanej dotąd za stałą - to ogłasza swoje
odkrycie w naukowej literaturze astronomicznej. Właściwa komisja Międzynarodowej Unii Astronomicznej nadaje gwieź
dzie nazwę prowizoryczną: np. 4 . 1938 oznacza czwartą gwiazdę
podejrzaną o zmienność w 1938 r. Jeżeli który z obserwatorów
potwierdzi fakt zmienności gwiazdy - to otrzymuje ona stałą
nazwę jako gwiazda zmienna sprawdzona i zostaje wciągnięta
do katalogów gwiazd zmiennych. Argelander w roku 1844 znał
18 gwiazd zmiennych. Katalog Miillera i Hartwiga z 1920 r.
zawiera ich 2054, zaś ostatni katalog z r. 1948 liczy blisko
11 000 zmiennych.
Tak szybki wzrost ilości zarejestrowanych gwiazd zmiennych zawdzięczać należy zastosowaniu do ich masowego wykrywania ).netod fotograficznych. Jeśli jednakowo długo eksponując fotografujemy tę samą część nieba w pewnym odstępie
czasu i jeśli dla niektórych gwiazd na obu fotografiach obrazy
są różne to wtedy prawdopodobnie gwiazdy te są zmienne.
Należy więc dwie lub więcej klisz z tej samej części nieba
porównać ze sobą . Do tego celu służy "mikroskop błyskowy" .
W aparacie tym oglądamy w polu widzenia okularu mikroskopu
na przemian dwie klisze tego samego wycinka nieba, zdjęte
w pewnym odstępie czasu jedna od drugiej przy pomocy tego
samego narzędzia i o . tym samym czasie ekspozycji. Dzięki
specjalnemu urządzeniu optycznemu oglądamy w ten sposób
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w szybkim tempie to jedną to drugą kliszę. Przy odpowiednim
ustawieniu obu klisz większość obrazów gwiazd będzie spokojna; jeśli jednak na kliszach mamy gwiazdę zmienną - to
uzyskany obraz w mikroskopie będzie wyraźnie " mrugający".
Możemy jednak tę samą część nieba zdjąć szereg razy na
jednej kliszy w ten sposób, by obrazy z jednej ekspozycji były
nieco przesunięte w stosunku do obrazów ekspozycji drugiej.
Jeśli obrazy pewnej gwiazdy wykazują zmianę blasku między
czasami ekspozycji - to oczywiście gwiazda ta jest zmienna.
Jednak metoda ta, zwana metodą obrazów wielokrotnych, daje
się stosować tylko do tych części nieba, które wykazują niezbyt wysoki stopień zagęszczenia gwiazd.

• • • • • •

••••••
••• • ••
• • • • • •

• • • •• •• ••

• • •

Metoda wielokrotnej obserwacji fotograficznej gwiazdy zmiennej
na tej samej kliszy.

Niektóre rodzaje gwiazd zmiennych można wykrywać baich widma sfotografowane przy pomocy pryzmatu
obiektywowego. Widma bowiem niektórych zmiennych zawierają charakterystyczne pasma, po których można je odróżnić
od gwiazd o blasku stałym.
Badanie gwiazd zmiennych polega w dużej mierze na dokładnym wyznaczeniu okresu zmian blasku, a zatem momentów minimów czy też maksimów. Trzeba więc zająć się mierzeniem jasności gwiazd zmiennych. Czynimy to często metodą
Angelandera lub fotometrami klinowymi, gdzie zmienny blask
gwiazdy porównujemy z blaskiem gwiazdy porównawczej za
pomocą gwiazdki sztucznej, osłabianym przy pomocy klina ze
szkła ciemnego, odpowiednio dó jasności gwiazdy zmiennej.
Znacznie więcej obiektywnymi metodami fotometrii gwiazd
jest fotometria fotograficzna i fotometria komórką fotoelekdając także
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tryczną. O ile pierwsza metoda, mimo konieczności żmudnych
redukcji, daje stosunkowo mało dokładne wyniki i na ogół nie
nadaje się do gwiazd o bardzo krótkim okresie zmian blasku,

o tyle komórka fotoelektryczna daje wyniki nieomal bezpośrednie i o bardzo dużej dokładności, a stosować ją możemy
nawet do szybko-zmiennych gwiazd.
Znane dziś gwiazdy zmienne można podzielić na szereg
grup, zależnie od geometryczno-fizycznych przyczyn zmienności, długości okresu i przebiegu zmian blasku, a także i widma.
Możemy więc przede wszystkim wyróżnić gwiazdy, w których
zmiany blasku zachodzą rzeczywiście; zmiany te związane są
z fizycznym stanem gwiazdy (cefeidy, gwiazdy Nowe). Jednak
dla całego szeregu gwiazd zmiana blasku jest tylko pozorna:
są to gwia~dy zakryciowe. Już z ich nazwy widać, źe gwiazdy
te składają się z dwóch (lub czasem więcej) globów, krążących
dookoła wspólnego środka masy i wzajemnie przesłaniających
się: są to gwiazdy zmienne geometrycznie.
Zależnie od przebiegu zmian blasku możemy wyróżnić następujące typy gwiazd zmiennych:
l. zakryciowe,
2. cefeidy,
3. Nowe i niby- Nowe,
4. długookresowe,
5. czerwone, półregularne,
6. nieregularne.
W następnych artykułach zajmiemy się dokładniejszym
omówieniem każdej z tych grup gwiazd.
MACIEJ MAZUR

PETI{IN -

KROLESTWO SIODMEJ MUZY

ĆAS - czyli ćeskoslovenska spoleC:nost astronomiekei
jest bratnim nam towarzystwem, skupiającym prawie wszystkich miłośników nieba w Czechosłowacji. O historii jej i rozwoju pisał tu nie będę, gdyż uczynił to lepiej J. Kle p e s t a jeden z trójcy założycieli ĆAS'u - w swym artykule zamieszczonym w URANII (XIX, str. 91). Chciałbym wyrazić tu raczej
osobiste wrażenia, jakie odniosłem w czasie mego trzymiesięcznego pobytu tegorocznego w Czechosłowacji.
A więc najpierw ~ co ujrzałem?
Każdemu, kto przyjeżdża do Pragi, rzuca się w oczy panujące nad miastem wzgórze. I nic dziwnego. Bowiem wierzchołek jego wznosi się prawie 150 m ponad lustro malowni-
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czej Wełtawy, po której uganiają setki rybitw i tysiące dzikich kaczek. Wzgórze to, położone tuż na lewym brzegu rzeki,
pokryte jest lasem-parkiem, z którego na szczycie wystrzelają
w niebo dwie iglice masztów radiostacji, oraz nieco grubawa,
nieforemna, ale za to potężna wieża. Wiedziałem już, że góra
ta, to Petl-in. Tam to znajduje się Lidova Hvezdarna l"AS'u.
Ale na próżno starałem się odszukać wzrokiem jej kopuł!
Obserwatorium bowiem mieści się w starej, parterowej straż
nicy, zbudowanej przez Marię Teresę przy murach okalających
miasto, zakrytej od strony północnej, tj. śródmieścia, gęstwiną
drzew i krzewów. Za to przeciwna, frontowa strona obserwatorium jest zupełnie otwarta i przylega do ogromnego, róża
nego sadu. Widziałem - niestety- tylko długie kopce i balet
kiwających się na wietrze chochołów róż: była zimG\. Na szczyt
Petl·ina wyjeżdża się ze śródmieścia kolejką linową, taką, jaka
jest w Zakopanem na Gubałówce lub :w Krynicy. Nic przeto
dziwnego, że do tak uroczo położonego zakątka napływają
tłumy ludzi, łaknących estetycznych wrażeń. Kwietne kobierce
i kwitnące sady, rozległe widoki i gwiazdy ...
Obserwatorium jest otwarte dla zwiedzających w każdy
pogodny wieczór. Zdarza się więc nieraz, że w ciągu jednego
pogodnego dnia i wieczoru- o ile to jest niedziela lub święto
przewinie się przez kopuły gwiaździarni, których jest trzy, do
pięciuset osób. O tym, że nie są to dni odosobnione, najlepiej
świadczy ogólna ilość zwiedzających w roku ubiegłym, która
dochodzi do osiemnastu tysięcy! A jeśli dodamy do tego jeszcze
około 25 tysięcy zwiedzających wystawę astronomiczną , jaka
była tam urządzona w drugiej połowie zeszłego roku, to istotnie otrzymamy liczby godne astronomii.
Nic dziwnego. Bowiem CAS może się poszczycić ponad
3 200 członkami. Z tego w samej tylko Pradze jest ich z górą
tysiąc!

Łatwo sobie przeto wyobrazić, jaki musi panować ruch
w obserwatorium podczas różnych zebrań, pogadanek, odczytów. Soboty są tam dniami "schadzek" dla członków Towarzystwa tak, jak np. w Krakowie - wtorki. Zbierają się poszczególne sekcje, których jest kilkanaście, koło młodzieży zawsze najliczniejsze - i zarząd. Gwar jak w ulu, praca wre.
Np. jednego wieczoru zastałem około . trzydziestu młodych
ludzi - zarówno chłopców jak i dziewcząt, a nawet z przewagą tych ostatnich pilnie pracujących nad statystyką meteorów. Ta gałąź astronomii jest bowiem szczególnie rozwinięta w Czechosłowacji. Zajmują się nią nie tylko fachowi
astronomowie, lecz także szerokie rzesze amatorów i miłośni-
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ków nieba. Ci ostatni zajmują się oczyw1sc1e głównie obserwacjami meteorów. Stowarzyszeni w sekcji meteorów, liczącej
około 400 członków, rozsiani są po terenie całej Czechosłowacji,
stanowiąc doskonałą sieć obserwacyjną. Owocem tych "poło
wów" spadających gwiazd jest już przeszło 200 tysięcy obserwacji. Centralą tej akcji jest oczywiście PetHn, chociaż najwięcej obserwacji dokonuje Skalnate Pleso.

Astrograf o średnicy 210 mm
185 mm średnicy -

sprzężony

z refraktorem
na PetHnie

Nie tylko jednak do meteorów zabrano się z zapałem. Inne
sekcje pracują równie gorliwie. Np. sekcja słoneczna, która
prowadzi systematyczne obserwacje powierzchni Słońca, a więc
przede wszystkim plam, posiada kilka punktów obserwacyjnych,
rozrzuconych w różnych zakątkach kraju. Ponieważ prawie
zawsze trafi się gdzieś przynajmniej odrobina pogody, ma
przeto sekcja obsewacje prawie z każdego dnia w roku. Opracowany materiał przesyła się do Zurichu, gdzie mieści się centrala tych badań, oraz wykorzystuje się dla celów własnych,
sporządza mapy powierzchni Słońca.
Także sekcja planet posiada bogaty dorobek obserwacyjny.
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Tu amatorzy zajmują się również przede wszystkim obserwacjami powierzchni. Oczywiście, że do tego celu potrzebne są
duże lunety. c':'AS takie właśnie lunety posiada. Hvezdad1a
na Fetfinie dysponuje sprzężonym zeissowskim refraktorem
o obiektywie wizualnym 185 mm średnicy i 342.5 cm ogniskowej; fotograficzny obiektyw tego narzędzia posiada średnicę
210 mm, ogniskową zaś tej samej długości, co i wizualny. Narzędzie to kupiła ĆAS po pierwszej wojnie światowej w Wiedniu, po selenografie R. K 6 n i g u. Trzeba tu dodać, że były
to pierwsze lata istnienia CAS'u i - jak podają - stan kasy
wynosił wówczas zaledwie 15 tysięcy koron, cena zaś owego
astrografu 110 tysięcy koron. Do wybrnięcia z tej sytuacji
przyczyniła się hojność kilku takich instytucyj, jak bank
i gmina miasta Pragi, a przede wszystkim ówczesnego prezydenta republiki - T. G. M a s aryk a.
W sąsiednich kopułach umieszczono mniejsze lunety: w zachodniej ustawiony jest Merz o średnicy obiektywu 16 cm
i ogniskowej 160 cm, zaś we wschodniej szerokokątny szukacz
komet Zeissa, który przy 200 mm średnicy obiektywu posiada
tylko 137 cm ogniskową. Zupełnie jednak nowym nabytkiem
gwiaździarni jest teleskop o 40-centymetrowym lustrze. Na
razie luneta ta stoi w jednej z sal obserwatorium, gdzie była
eksponatem na wystawie astronomicznej. Z wiosną tego roku
mieli Czesi przystąpić do budowy dla niej nowego, oddzielnego pawilonu. I, być może, z końcem tegorocznego lata narzędzie to zostanie uruchomione.
Nie są to jedyne duże narzędzia CAS'u, niektórzy bowiem
jego członkowie posiadają wcale pokaźne prywatne obserwatoria, wyposażone w piękne, dobre refraktory i teleskopy. Ale
o nich innym już razem.
A. PIASKOWSKI

MIKROMETR PIERSCIENIOWY W RĘKACH MIŁOSNIRA
ASTRONOMII
Obok trudnych w użyciu, a przede wszystkim bardzo kosztownych, więc niedostępnych na ogół dla amatora instrumentów astrometrycznych, stosuje się do oznaczania położe
nia na niebie gwiazd czy też planet tak zwane mikrometry
różnicowe. Instrumenty te odznaczają się na ogół nader prostą
konstrukcją, nie wymagają ustawienia paralaktycznego lunety,
ani też napędu zegarowego, dostępne są więc bez trudności
nawet dla słabo sytuowanego miłośnika astronomii, zaopatrzo-

68

URANIA

neg.o w najmniejszą chociażby lunetę. Przy ich pomocy określa
się różnicę współrzędnych równikowych dwu gwiazd: jednej,
której współrzędne znamy z katalogu czy też atlasu nieba i drugiej, której położenie na niebie chcemy dokładnie określić.
Dokonać

tego możemy porównując czasy ich przejścia (wskutek pozornego ruchu sklepienia niebieskiego) przez wycinek
pola widzenia o określonym kształcie i znanych rozmiarach
kątowych. Do najprostszych mikrometrów tego typu należy
mikrometr pierścieniowy zwany też niekiedy kołowym. Tworzy
go koło wyryte diamentem na płytce szklanej względnie przyklejony do niej pierścień metalowy. Płytka umieszczona być
musi dokładnie w przednim ognisku okularu, aby przy nastawieniu lunety na nieskończoność pierścień widoczny był wyraźnie ·równocześnie z obrazem gwiazd. Jest to jeden z nieodzownych warunków dokładności pomiaru, ruguje on tak zwany błąd paralaksy. Dlatego więc odległość: płytka - okular
musi być w przyrządach tego typu starannie regulowana, bez
tego mowy nie ma o dokładności wyników. Drugim, równie
ważnym warunkiem, jest możliwie stabilne ustawienie lunety
z uniknięciem najdrobniejszych nawet jej drgnięć tak, by
pierścień nie zmieniał wskutek nich swego położenia względem
obserwowanych gwiazd. Wymaga to stosowania szczególnie
masywnych statywów; większość trójnogów lunet amatorskich
do tego celu się nie nadaje. Najlepszym rozwiązaniem jest tu
umieszczenie instrumentu na czas obserwacji na słupie betonowym lub drewnianym wkopanym w ziemię. Sposób ten
dostępny jest niestety jedynie dla amatorów mających do swej
dyspozycji ogród czy też jakiś spokojny plac. Zwrócić należy
również uwagę na staranne wyważenie lunety w obu jej osiach,
która musi się utrzymywać w nadanym jej położeniu nie wskutek tarcia łożysk osi, ale powodem tego musi być istotne zrównoważenie momentów sił. Dobre rozwiązanie tego zagadnienia
w znakomity sposób usuwa niepożądane drgania lunety.
Czasy przejścia gwiazd przez pierścień mierzyć możemy zwykłym zegarkiem kieszonkowym, przynajmniej raz dziennie regulowanym starannie według sygnałów radiowych. Należy tylko
nauczyć się dobrze liczyć tyknięcia zegarka jakie upłyną od
chwili zniknięcia względnie ukazania się gwiazdy na brzegu
pierścienia do chwili kiedy wskazówka sekundnika wskaże .
pełną sekundę. Porównując połoiŻenie gwiazdy przy "n"-tym
i "n + l "-szym tyknięciu można jeszcze w przybliżeniu określić
ułamek sekundy jaki upłynął między odpowiednim tyknięciem
a zniknjęciem wzgl. ukazaniem się gwiazdy na brzegu mikrometrycznego pierścienia (nazywa się ten sposób "metoda słuchu
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i wzroku"). Pozwala to osiągnąć dokładność w czasie do około
0.1 sek.; niestety metodę tę da się stosować jedynie przy zegarkach tykających nie częściej niż 2 razy na sekundę. Poza
chronometrami, na ogół dla miłośnika nie osiągalnymi, zegarki
takie spotyka się niezmiernie rzadko (na ogół zegarki tykają
4-5 razy na sekundę, a więc zbyt szybko, jak dla naszych
celów) i amator musi szukać innych sposobów.
Względnie najbardziej godną polecenia wydaje się być metoda liczenia; ale nie cyfrowego, jak np. ,,jeden", "dwa", "trzy"
itd., lecz literowego, gdyż litery wymawia się w czasie jednakowym, jako, że są jednosylabowe, czego zupełnie nie można
powiedzieć o cyfrach (np. "trzy" wymawia się dwa razy krocej
niż "cztery"). Jeśli np. doliczymy od chwili zniknięcia gwiazdy
A

Schemat obserwacji gwiazdy przy
pomocy mikrometru pierścieniowego.
Brzegi pierścienia oznaczono liniami
przerywanymi.

B
do pełnych sekund (np. czas 20h 47m 25 5 ) do litery "l" i wiemy, w wyniku licznych prób w tym kierunku, że liczymy
przeciętnie 16 liter na 5 sekund, to możemy sobie łatwo obliczyć, że zniknięcie to miało miejsce o 3.7 sek. wcześniej, a więc
o godzinie 20 minut 47 sekund 21.3. Dokładność mimo prostoty metody jest stosunkowo dość duża i wynosi około ± 0.25
sekundy w zależności- oczywiście- od szybkości i jednostajności liczenia. Chód dobrego zegarka da się wyregulować tak, że
zmiany dobowe nie przekroczą ± 30 sek. Przy czasach przejścia gwiazdy, trwających np. 5 min., spowoduje to błąd około
0.1 sek., leżący już poniżej osiągalnej dokładności, łatwy zresztą do uwzględnienia, o ile zegarek spieszy się lub opóźnia
jednostajnie. Przy większych zmianach dobowych zadowolić
się trzeba krótszymi czasami przejścia, a co za tym idzie,
mniejszą średnicą kątową pierścienia.

Czas podawany przez radio jest czasem słonecznym śred
nim, przy obliczeniach należy więc przeliczyć go na czas gwiaz.
dowy. Ponieważ doba gwiazdowa jest krótszą od średniej sło-
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necznej o 3 min. 56 sek., do każdej minuty czasów przeJSCia
gwiazd dodać należy poprawkę 0.16 sek., do ułamków minuty
odpowiednio mniej.
Różnice współrzędnych obliczamy z łatwo zrozumiałych
wzorów. Różnica w rektascencji (6 AR) równa jest różnicy
czasów przejścia przez średnicę AB mikrometru (patrz rysunek) prostopadłą do równika niebieskiego (i do drogi gwiazd) .
1
6 AR= i + l 2

2

t3

+l

4

2

tv t 2, t 1 , t~ są to wartości średnie z czasów zniknięcia i ukazania się gwiazd na brzegu pierścienia, przy czym t 1 i t 2 dotyczą pierwszej gwiazdy, a t 3 i tł drugiej.
Różnicę w deklinacji (6 b) obliczamy, opierając się na twierdzeniu Pitagorasa. Znak plus czy minus wewnątrz nawiasu
zależy od tego czy obie gwiazdy przechodzą po obu stronach
środka mikrometru, czy też po tej samej.

r oznacza tu promień pierścienia w jednostkach czasu. Obli-

czamy go każdorazowo z następującego wzoru: 15 r cos b = R.
R - oznacza tu promień w jednostkach łuku; obliczamy go
raz na zawsze dla danej lunety i okularu (R zależy od powięk
szenia) na podstawie możliwie wielu obserwacyj przejść gwiazd
o znanych różnicach deklinacji (dane z Rocznika Astronomicznego). Zaobserwowane czasy przejść wstawiamy w powyższe
wzory obliczamy z nich R. b jest deklinacją gwiazdy o znanych współrzędnych. Dla wyrugowania błędu wywołanego niedokładnie kołowym kształtem pierścienia, po dokonaniu obserwacji skręcamy płaszczyznę mikrometru o 90° i powtarzamy
pomiar, biorąc następnie średnią z obu pomiarów.
Wzory powyższe zakładają prostolinijny ruch gwiazd, stosować je w1ęc można jedynie w pobliżu równika niebieskiego,
mniej więcej po 40 stopni z każdej jego strony. Przy obserwacjach w dużych odległościach od zenitu uwzględniać należy
starannie wpływ refrakcji astronomicznej*), przy niewielkich
wysokościach nad horyzontem wywołującej znaczne błędy.
W celu powiększenia dokładności pomiaru powtórzyć go należy
*) Refrakcja astronomiczna polega na załamywaniu się w atmosferze
ziemskiej promieni świetlnych nadchodzących z ciał niebieskich. (Przyp.
red.).
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parokrotnie, mając na uwadze, że n-krotne powtórzenie obserwacji zmniejsza błąd n razy. Przy bardzo starannych obserwacjach precyzyjnymi instrumentami waha się on około 1",
przy obserwacjach amatorskich zadowolić się trzeba mniejszą
dokładnością i dokładność 10" do l' można uznać już za
b. dobrą. Zamiast specjalnego mikrometru używać można od
biedy po prostu blendy pola widzenia okularu lunety czy też
lornetki. Pomiar taki obarczony będzie błędem znaczniejszym,
a wielu okularów np. szerokokątnych (u lornetek) w ogóle do
tego celu użyć się nie da.
Istnieje natomiast możliwość przerobienia okularu lornetki
opatrzonej podziałką do mierzenia odległości w okular mikrometryczny. Nie należy jednak próbować robić tego samemu,
przeróbki dokonać może jedynie dobry mechanik precyzyjny.
Po podaniu dokładnych danych co do okularu, koniecznych
wskazówek dla jego przeróbki dostarczyć może na żądanie
autor niniejszego artykułu za pośrednictwem Redakcji.
Metodą powyższą oznaczać można położenie gwiazd, komet
i planet; do pomiaru średnic pozornych planet, Słońca i Księ
życa sposób ten mniej SiG nadaje, błędy zazwyczaj są bardzo
znaczne, a sam pomiar trudny.
JAN GADOMSKI

METEORY
W ostatnich dziesiątkach lat wzmogło się wśród astronomów
zainteresowanie problemem meteorów. Zagadnienie jest o tyle
trudne i skomplikowane, że ciała te z powodu bardzo znikomej
masy i rozmiarów uchylają się z reguły naszym obserwacjom
i jedynie w momencie przypadkowego zetknięcia się z atmosferą ziemską, wówczas gdy zapalają się jasnym światłem na
kilka chwil, mogą być zaobserwowane. Pojawiają się zawsze
nagle i nieoczekiwanie, co jeszcze bardziej utrudnia obserwacje.
Drogi ich zaobserwowane w odniesieniu do pierwotnych ich
dróg w przestrzeni kosmicznej są silnie spaczone przez: l) siły
grawitacyjne Ziemi oraz 2) opór atmosfery ziemskiej. Dopiero,
jeżeli zaobserwowaną drogę meteoru uwolnimy rachunkiem
od obu zakłócających wpływów, otrzymamy pierwotny tor
meteoru w przestrzeni, inaczej dla nas niedostępny.
Pierwsza udatna próba wyznaczenia rzeczywistych dróg
meteorów w przestrzeni w odniesieniu do Słońca wiąże się
z "polskim meteorem", jaki w postaci "kamiennego deszczu"
spadł dnia 30 stycznia 1868 r. pod Pułtuskiem. Jeszcze przed
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rozpadem na drobne odłamki był on widziany w całej Polsce,
a także częściowo w Czechach, Austrii i zachodniej Rosji. Astronom G a 11 e na podstawie zebranego materiału obserwacyjnego tego meteoru wypracował metodę rachunkową stosowaną
do dzisiaj wyznaczania dróg rzeczywistych tych ciał w przestrzeniach międzyplanetarnych. Współcześni astronomowie dysponują o wiele ściślejszym i obfitszym materiałem obserwacyjnym dla tych zjawisk, gdyż zastosowano tu ostatnio metody

Deszcz gwia:rd

spadających

fotograficzne przy pomocy szerokokątnych kamer fotograficznych ustawionych w różnych miejscowościach oraz także obserwacje radarowe. Te ostatnie pozwalają obserwować zjawisko
meteorów przebiegających przez atmosferę także za dnia i to
nawet pochmurnego nieba, co dotychczas było zupełnie niemożliwe .

Drogi meteorów względem Słońca okazują się po takich
obliczeniach albo eliptyczne albo hiperboliczne. Pierwsze wskazują, że mamy tu do czynienia z ciałami niebieskimi, przynależnymi trwale do układu słonecznego, drugie, że idzie tu
o obcych przybyszów nadciągających ku nam od sąsiednich
układów gwiazdowych.
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Szybkości ruchu tych ciał względem Słońca są w pojęciu
ziemskim znaczne. Meteory o drogach eliptycznych przeciągają
w pobliżu Ziemi z szybkością mniejszą niż 42 km/sek, meteory
zaś o drogach hiperbolicznych wykazują szybkości większe od
wymienionej wyżej szybkości granicznej, biegnąc nieraz z pręd
kością 60 czy nawet 100 km/sek. Oczywiście, że spotkanie tych
drobnych ciał z Ziemią przy takich szybkościach jest dla nich
katastrofalne. Duża energia kinetyczna meteoru zamienia się
wówczas momentalnie wskutek tarcia o cząsteczki atmosfery
ziemskiej na energię cieplną i świetlną, sam zaś meteor przeradza się w ciągu kilku chwil na ciało gazowe i w czasie tej
przemiany może być dzięki świeceniu zaobserwowany. Dzieje
się to zazwyczaj na wysokości ok. 100 km nad ziemią. Nieco
większe meteory o wadze kilogramów lub większej nie przeradzają się w całości na ciała gazowe, lecz przebijają się do
dolnych, gęstszych już warstw atmosfery, gdzie w odległości
kilkunastu kilometrów od powierzchni Ziemi rozbijają się
dosłownie jak o grubą płytę pancerną o zagęszczone przed sobą
gazy atmosfery, by potem spaść na powierzchnię Ziemi stosunkowo wolno według praw spadania. Niekiedy udaje się je
potem odszukać. Zowią się wówczas m e t e o r y t a m i i wę
drują do pracowni naukowych, następnie zaś do muzeów. Są
to jedyne ciała niebieskie, które możemy bezpośrednio {)Oddać
badaniom laboratoryjnym. W wyniku analizy chemicznej odnajdujemy w nich z reguły składniki analogiczne do skał ziemskich, rzadziej rodzime żelazo, na Ziemi nigdy w tym stanie
nie występujące.
Na kontynencie europejskim bogaty zbiór meteorytów posiada Muzeum Nauk Przyrodniczych w Wiedniu (v. "Urania"
nr 30). W dużej sali zgromadzono tam ponad 1000 sztuk rozmaitych okazów w sumie ponad 3000 kg wagi, odnoszących
się do prawie 700 różnych spadków tych ciał na około 900
dotychczas znanych. Wartość handlowa eksponatów tej sali
trudna jest do ustalenia. Wynosi ona w każdym razie miliony
dolarów. Bardzo bogaty zbiór meteorytów posiada British
Museum w Londynie.
W Polsce osobnego zbioru meteorytów nie posiadamy.
W Obserwatorium Astron. Uniw. Warsz. ocalały w wypalonych
murach gmachu w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich
ukryte przed Niemcami przez podpisanego dwa piękne stosunkowo okazy: l) 1.3 kilograma wagi odłamek meteoru pultuskiego w postaci obtopionej na powierzchni bryły kamiennej
(tzw. chondryt) oraz 2) 3.9 kg wagi odłamek, głaz kamienny,
pochodzący z meteoru "łowickiego" spadłego dnia 12. III. 1935
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na polach pod Łowiczem. Meteor łowicki został odszukany
przez członka P. T. M. A. dra St. Wilczy ń ski e g o. Różne
polskie ekspedycje naukowe wyzbierały następnie w terenie
ok. 60 okazów o ogólnej wadze 60 kg.
Meteory bywają w olbrzymiej większości wypadków bardzo drobne o wadze małych ułamków grama, rzadko pojawiają
się okazy parokilogramowe, a już zupełnie wyjątkowo wielotonowe. Te, upadłszy na ziemię, pustoszą okolicę w znacznym
promieniu, wyzwalając przez uderzenie w ziemię takie ilości
energii jak bomba atomowa.
Największym odszukanym meteorytem jest dotychczas 60tonowy głaz metaliczny spadły pod miasteczkiem Grootfontein
w południowo-zachodniej Afryce. O ile idzie o jego rozmiary,
to liczy on 3 m długości i l m grubości.
Jeszcze większe sztuki, należące zresztą do wielkich rzadkości, zarywają się oczywiście głęboko w ziemię i trudne są
do wydobycia. Tworzą w miejscu spadku koliste leje zwane
ze wzgl~du na swe pochodzenie "kraterami kosmicznymi". Do
najlepiej zbadanych tego rodzaju utworów należy krater w Arizonie w pobliżu Canion Diablo. Mimo dużych wysiłków inży
nierów górniczych nie udało się go dotychczas wydobyć na
światło dzienne. Ocenia się go na 45 m średnicy oraz 360 000
ton wagi. Spadł on w zamierzchłej przeszłości.
Nie ulega wątpliwości, że także inne planety, zwłaszcza
większe, jak Jowisz, Saturn i Neptun, też chwytają z przestrzeni międzyplanetarnych pokaźne ilości tego "drobiazgu niebieskiego" l przyswajają go sobie. Meteor, spadłszy na Ziemię,
planetę, czy Słońce, kończy oczywiście swą karierę jako samodzielne ciało niebieskie i wchodzi już na zawsze w skład masy
napotkanej. Ten przyrost masy planety czy Słońca jest mimo
pozory bardzo znikomy ze względu na nikłą z reguły masę
samych meteorów, które stanowią prawdziwy "pył kosmiczny".
Zjawisko meteorów jest w rzeczywistości bardzo pospolite.
Ocenia się, że glob nasz chwyta każdej doby około 150 milionów tych ciał nadciągających ze wszystkich kierunków przestrzeni. Łączna waga tego drobiazgu niebieskiego wynosi około
l tony na dobę. "Połów" meteorytów przez Słońce jest wielokrotnie większy. Oceniany jest na 200 milionów ton na dobę.
Warto tu wspomnieć mimochodem o hipotezie meteorytowej powstania kraterów księżycowych. Wiadomo, że powierzchnię naszego satelity pokrywają w dużej ilości (około 30 000
sztuk) koliste kratery o różnych rozmiarach, począwszy od
potężnych "cyrków" o średnicy kilkudziesięciu kilometrów,
skończywszy na paruset metrowych lejach z trudem dostrze-
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galnych przy pomocy największych narzędzi. Niektórzy astronomowie dla wytłumaczenia powstania tak licznych kraterów
księżycowych wysuwają śmiałą hipotezę, że kiedyś, gdy K~iężyc
był jeszcze podatną, niezbyt zeskorupiałą na swej powierzchni
masą, dostał się pod "obstrzał" bogatego roju meteorów, które
zarywając się w jego powierzchnię dały początek licznym kraterom kosmicznym, jakie do dzisiaj tam obserwujemy. Kratery większe zostały utworzone przez głazy większe, mniejsze
natomiast są "grobem" stosunkowo skromniejszych odłamków.
Przeciw tej hipotezie można by wysunąć dwa zarzuty. Dlaczego
czegoś podobnego nie obserwujemy na powierzchni Ziemi

Obraz bolidu

przeszywającego

nocne niebo

i dlaczego dotychczas nie zaobserwowano na Księżycu meteorów, które z powodu małych rozmiarów nie zaryły się w teren? Co do pierwszego zarzutu, to można by przypuścić, że
rzecz miała się dość dawno, gdy Księżyc jako bryła mniejsza
posiadał już wyraźną skorupę, Ziemia zaś, jako więksża, była
bryłą jeszcze w znacznym stopniu plastyczną, która pochłonęła
bez śladu wszystkie pociski. Co do drugiego zarzutu, to pokaże
to przyszłość, gdy większymi narzędziami niż dzisiejsze bę
dziemy mogli dostrzegać na powierzchni satelity nie tylko jak
dotychczas paruset metrowe szczegóły, lecz detale o rozmiarach
paru dziesiątek metrów.
A teraz zapytajmy się, skąd bierze się taka olbrzymia ilość
tych ciał w przestrzeniach międzyplanetarnych? Meteory o orbitach eliptycznych stanowią prawdopodobnie resztki materii,
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z której powstał ong1s układ słoneczny. Wiele meteorów o to-·
rach eliptycznych jest rozrzuconych wzdłuż orbit znanych komet i przynajmniej w jednym wypadku zaobserwowano rozpad
komety (mianowicie komety Bieli) na rój meteorów. Meteory
o orbitach hiperbolicznych uważane są powszechnie za części
tzw. mgławicy ciemnej, przez którą obecnie przedziera się prawdopodobnie nasz system słoneczny w swej wędrówce poprzez
przestrzenie Drogi Mlecznej. W mgławicach ciemnych zalegających olbrzymie przestrzenie wielu dziesiątek lat światła zagęszczenie materii jest niezwykle małe. Oceniane jest zaledwie
na l gram na sześcian o krawędzi 1000 km. Jest to istotnie
bardzo niewiele.
Obserwacje meteorów stanowią dziedzinę łatwo dostępną
dla miłośników nieba. Systematycznie wykonywane mogą
przynieść nauce korzyść. Wystarcza tu gołe oko, dobra znajomość gwiazdozbiorów oraz wytrwałość w pracy nocnej. Wspomnieć warto, że jeden z najwybitniejszych w ostatnich czasach
badaczy meteorów, Anglik D e n n i n g, był miłośnikiem nieba.

KRONIKA
Nowy wielki teleskop Obserwatorium Królewskiego

Jak to już nasi czytelnicy wiedzą (URANIA, XVIII, 70 i 123), Obserwatorium Greenwichskie przenosi swą siedzibę do Hurstmonceaux
w hrabstwie Sussex, gdzie bqdzie kontynuowało swe prace badawcze
bez przeszkód ze strony pobliskich fabryk , doków, tramwajów itp.
Zamek, który bqdzie mieścił obserwatorium , liczy ponad 500 lat; zbudowany z cegły przez Sir Rogera de F i e n c s, skarbnika Henryka VL
uważany jest za najpiękniejszą budowlq tego rodzaju w Anglii.
W ciągu najbliższych paru lat na miejscu starego obserwatorium
w Greenwich pozostanie tylko nazwa, muzeum i ... zerowy południk.
W Hurtsmonceaux, oprócz nicktórych dawniej używanych instrumentów, zainstalowany zostanie nowy wielki teleskop, który będzie nosił
imiq wielkiego Izaaka N c w t o n a , wynalazcy teleskopów. BędzlC posiadać lustro paraboliczne o średnicy 100 cali, tj. 250 centymetrów,
a wiqc tych rozmiarów co wielki teleskop na Mount Wilson w Stanach
Zjedn. Am. Pn. Wyposaż~ic jego techniczne będzie bardzo bogate, przede
wszystkim udoskonalony ma być sposób prowadzenia teleskopu za ruchem gwiazd. W tym celu skonstruowano specjalne urządzenie, które
będzie dokonywało tego w sposób automatyczny przy pomocy fotokomórki, przy czym za gwiazdq prowadzącą będzie mogła być użyta gwiazda
słaba nawet 9 wielkości gw. Podobnc urządzenie zastosowano już do
30-ccntymctrowego teleskopu w Greenwich; pozwala ono utrzymywać
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gwiazdq w polu widzenia z dokładnością 1/1000 stopnia, reagując natychmiast na najlżejsze odchylenie.
Teleskop Izaaka Newtona będzie dostępny wszystkim astronomom
angielskim dla celów badawczych i stanie się zapewne celem wycieczek
gości zamorskich.
A w Polsce, ojczyźnie Kopernika? W Polsce powinien stanąć teleskop Mikołaja Kopernika, też pokaźnych rozmiarów.
(Popular Astronomy, marzec 1949).
Pg.
Skąd się wzięła

nazwa "Teleskop"

Termin "Telescopium" pojawia się dopiero w roku 1611, a wiqc
mniej wiE't::ej w trzy lata po wynalezieniu lunety. Wcześniejszymi nazwami lacińskimi tego przyrządu używanymi przez G. G a l i l e u s z a
i J. K e p l er a były: "instrumentum" i "perspicillum", a włoska: "occhiale". Pierwsza z nich jednak oznaczała równocześnie i inne ówczesne
instrumenty astronomiczne, druga soczewkę, a liczba mnoga od trzeciej
była powszechnie stosowaną we Włoszech nazwą okularów. Kepler usiłował usunąć te dwuznaczności przez wprowadzenie terminu "perspicillum duplicatum", a Galileusz w tym celu stworzył włoskic określenie
"occhiali doppi", ale ani jedna z nich nie zdołała się dłuższy czas utrzymać. Istnieje wątpliwość czy nazwę "teleskop" należy przypisać Fryderykowi C e s i, fundatorowi włoskiej "Academia dei Lincei", czy też
Grekowi z Cephalonii - Janowi D e m i s i a n i e m u. Na ogół jednak
przypisuje siq autorstwo Demisianiemu z tym, że Cesi pierwszy podał
ją do wiadomości ogółu. Miało to miejsce na bankiecie, jaki włoska
Akademia Nauk urządziła na cześć Galileusza, w Rzymie, dnia 14 kwietnia 1611 r. Pierwotny termin Galileusza przetrwał we Włoszech w nazwie "cannocchiale" oznaczającej lunetę soczewkową (cannone - tubus,
rura). Nazwą "teleskop" obejmuje się obecnie w wielu językach jedynie
lunety zwierciadłowe (reflektory), podczas gdy dla określenia lunet
soczewkowych (refraktorów) stworzono z czasem inne terminy.
A. P.
"Oko

świata"

Czytelnicy naszego pisma od dłuższego czasu z niecierpliwością oczewyników obserwacyj dokonanych najwiqkszym teleskopem ~wiata
na górze Falomar w Kalifornii. Opis narzędzia, pióra dra J. G a d o mski e g o, ukazał się w "Uranii" nr 78-80, str. 113. "Sky and Telescope"
podaje w numerze 90-tym z kwietnia br. następujące wyniki pierwszych
obserwacyj:
Dnia l lutego 1948 r., znany astronom amerykański dr E. H u b b l e,
fotografował w ognisku nowego olbrzyma gromadę galaktyk w Warkoczu Bereniki. Sześciominutowe naświetlenie dało na kliszy wszystkie
obiekty rejestrowane w tym wycinku nieba przez wielki teleskop na Mt.
kują
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Wilson (2,5 m średn.), który dotąd był największym teleskopem świata.
Ekspozycja l-godzinna natomiast wykazała dużą ilość słabych i bardzo
słabych galaktyk, dotąd nieodkrytych. Obliczenia oparte na ilości tychże,
sile ich światła oraz odległościach znanych dotychczas galaktyk w tym
polu widzenia, pozwalają przyjąć, że zgodnie z zamiarami i przewidywaniem konstruktorów, "oko świata" sięga w przestrzeń na odległość
l miliarda lat światła. Dotychczasowe obserwacje największymi narzędziami sięgały 500 milionów lat św., zatem promień widzenia został
podwojony, a objętość wszechświata dostępnego badaniom ludzkim,
zwiększona ośmiokrotnie.

Niemniej musimy nadal uzbroić się w cierpliwość. Nowy teleskop
wymaga pewnych poprawek, które potrwają około pół roku i przez ten
czas obserwacyj przy jego pomocy nie będzie się przeprowadzać. W czasie parabolizacji zwi erciadła w pracowni optycznej w Pasadenie pozostawiono na obwodzie, w pasie 45 cm szerokim, pewną rezerwę materiału, licząc na ugięcie się brzegów zwierciadła pod własnym ciężarem
(ok. 15 ton). Ostrożność ta podyktowana była obawą przed "przekorygowaniem" czyli hyperbolizacją lustra. Ponieważ zawieszone w tubusie
zwierciadło ugięło się mniej niż przewidywano, zachodzi konieczność
zeszlifowania go w krytycznym pasie o 0.0005 mm czyli o jedną dwutysięczną milimetra, by osiągnąć idealnie paraboliczną krzywiznę. Dokładność taka jest konieczna z powodu wielkiej średnicy zwierciadła
(5 m) oraz jej stosunku do ogniskowej, wyrażonego w sile światła f/3.
Ponadto z powodu nierównomiernej reakcji zwierciadła na zmiany temperatury, konieczne są dodatkowe, skomplikowane urządzenia termoregulacyjne. Prace te potrwają zapewne do jesieni br., po czym podjęty
będzie dopiero planowany program obserwacyjny:
J. S.
Nad czym

pracują

wielkie obserwatoria

amerykańskie

Nie ulega wątpliwości, że "prowadzenie", zwłaszcza w dziale obserwacyj, przejęli już od pół wieku astronomowie amerykańscy, którzy
jeszcze nie tak dawno przyjeżdżali na studia w tej dziedzinie do "starej
Europy", jako głównego siedliska wiedzy i kultury. Dzisiaj raczej astronomowie' europejscy szkolą się w "Nowym świecie". Fakt ten tłumaczy
się tym, że astronomia obserwacyjna północnej Ameryki już przed paru
dziesiątkami lat wyszła zasadniczo z miast i pobudowała nowoczesne
aktywne obserwatoria daleko poza ich obrębem, bądź na szczytach gór
(Mt. Harnilton- 1283 m, Mt. Wilson- 1742 m, Mt. Falomar- 2000 m),
bądź na płaskowyżach (MacDonald Observatory- 2070 m, Lowell Observatory - 2210) lub wreszcie w południowej Afryce (Bloemfontein- 1379
i 1490 m, Johannesburg - 1741 m). Zagadnienia, którymi zajmują się
-obserwatorzy amerykańscy, są przeważnie niedostępne dla stosunkowo
małych i nieraz przestrzałych już narzędzi europejskich.
Czołowy astrofizyk francuski Bernard L y o t (obserwatorium Meu-
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na czele trzyosobowej misji podróż po obserwatoriach pół
z "itinerarium" miejscowym 20 000 km. Celem
misji było zapoznanie się z tamtejszymi wielkimi narzędziami oraz organizacją prac laboratoryjnych. Podróż odbyła się latem 1946 r. Zwiedzono w sumie ponad 30 ważniejszych placówek w u. S. A. i w Kanadzie, poświęcając 17 nocy na podróże koleją i 20 nocy na obserwacje
pod różnymi kopułami przy pomocy dużych narz~dzi.
Oto streszczenie krótkiej relacji M. Lyot'a, ogłoszonej w Communications et Memoire (r. 1948), wydawanych przez Francuski Narodowy
Komitet Astronomiczny.
Główne narzędzia słynnego obserwatorium Harvardzkiego w Cambridge znajdują się w odległości 50 km w Oak Ridge na wysokości 300m.
Stanowią je: teleskop lustrzany 1.55 m średnicy , teleskop Schmidta60 cm (zob. URANIA XIX, 2) o polu 5°. W Oak Ridge rejestruje się fotograficznie równocześnie z Cambridge drogi i szybkości ruchu jasnych
meteorów (pracami tymi kieruje Whipple). Dla śledzenia meteorów
słabszych są w użyciu kamery o jasności l : 0.7 o polu widzenia 57°
(URANIA XIX, 34).
Case School Observatory w Cleveland posiada również 60-cm. teleskop Schmidta o ogniskowej 2 m i o polu widzenia 511 • Narzędzie to
jest prowadzone za ruchem pozornym sklepienia niebieskiego tak precyzyjnie, że pozwala na 15-minutowe naświetlanie klisz bez bezpośred
niej kontroli ze strony obserwatora.
W obserwatorium Yerkesa największy refraktor świata o śreJnicy
1.04 m jest używany do fotometrii gwiazdowej i do pomiarów pozycyj
gwiazd podwójnych (Kuiper), do których doskonale się nadaje ze względu
na bardzo długą ogniskową. W czasie najlepszych nocy można tym narzędziem rozdzielać wizualnie bardzo ciasne systemy gwiazd podwójnych
do granicy 0".12, o ile jasności składników są mniej więcej równe.
W obserwatorium w miejscowości Climax pod Denver na wysokości
~ 500 m czynny jest "koronograf" o średnicy 15 cm i spektograf, za pomocą którego dr Roberts bada każdego dnia koronę słoneczną dokoła
Słońca. Tutaj też dokonuje się z bardzo dobrym skutkiem zdjęć kinematograficznych protuberancji słonecznych, pozwalających studiować
kinematykę tych utworów.
Obserwatorium MacDonald'a w Fort Davis (XVIII, 14) posiada jedyne
narzędzie, ale za to dużych rozmiarów: teleskop o średnicy 2 m, przy
pomocy którego Van B i e s b r o e ck dokonuje pomiarów gwiazd podwójnych jeszcze "ciaśniejszych", niż w obserwatorium Licka.
Obserwatorium Lowell'a posiada wspaniały zbiór zdjęć fotograficznych powierzchni planet, świadczący o doskonałych warunkach atmosferycznych na tej placówce. Wykonano je przeważnie refraktorem
o średnicy 60 cm oraz teleskopem zwierciadlanym o otworze 1.07 m.
Tutaj to odkryto w r. 1930 planetę Plutona.
don)

odbył
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Słynne obserwatorium na Mt. Wilson jest wyposażone w dwa duże
teleskopy : 1.50 i 2.50 m średnicy, przy pomocy których dokonano
w ostatnim ćwierćwieczu bardzo wielu odkryć. Ostatnie to narz~dzie
wciąż jeszcze "prowadzi", o ile idzie o odkrycia.
Na Mt. Palomar zastali zwiedzający w kopule o średnicy 42 m (zob.
URANIA XIX, 1-3) - 5-metrowy teleskop na ukończeniu. Poza tym są
tam już czynne teleskopy Schmidta o średnicy 21 cm (l : 1), 45 cm (l : 2),
nadto w konstrukcji 118 cm (l: 3).
W obserwatorium Licka obrazy gwiazd są latem zawsze bardzo dobre. Przy pomocy refraktora o średnicy 91 cm uzyskuje się doskonałe
zdjęcia Księżyca. Poza tym narzędzie to jest stale używane w dziedzinie
gwiazd podwójnych, w której położyło już olbrzymie zasługi. Podwójny
astrograf fotowizualny o średnicy 50 cm (l : 7) służy do wyznaczania
dokładnych pozycyj gwiazd w sąsiedztwie mgławic spiralnych.
Teleskop o średnicy 1.83 m obserwatorium Dunlap w Toronto (Kanada) przeznaczony jest głównie do badania gromad gwiezdnych.
Ob ~ erwatorium Morskie w Waszyngtonie rejestruje z ogromną precyzją przy pomocy tzw. teleskopu zenitalnego z zastosowaniem fotografii
przejścia słabych gwiazd celem wyznaczenia ich dokładnej pozycji na
niebie. Poza tym obserwatorium posiada refraktor o średnicy 66 cm
oraz teleskop 1.00 m średnicy.
Ogólne uwagi Lyota o obecnym stanie obserwatoriów północno-ame
rykańskich

są

następujące:

l) Nastawianie dużych narzędzi na żądany punkt nieba za
motorów elektrycznych jest bardzo rozpowszechnione.

pomocą

2) Wiele instrumentów jest wyposażonych w motory elektryczne,
które pozwalają obserwatorowi od okularu poprawiać "prowadzenie"
narzędzia na danej gwieżdzie przy zastosowaniu zwolnionej szybkości
narzędzia 10 razy mniejszej od dziennego ruchu sklepienia niebieskiego.
3) Prawie wszystkie zwierciadła teleskopów są już aluminizowane.
4) Jest dążność do oddzielenia stacyj obserwacyjnych od laboratoriów, w których opracowuje się materiał obserwacyjny. Pierwsze buduje
się w miejscach wzniesionych, daleko poza miastem, drugie zaś w miastach uniwersyteckich. Wpływa to korzystnie na jakość obserwacyj oraz
ich opracowanie.
5) Czynione są wielkie wysiłki, by zainteresować astronomią jaknajwiększą część społeczeństwa. Odbywa się to przy pomocy wykładów
w planetariach, pokazów nieba w osobnych obserwatoriach popularnych
oraz za pomocą zwiedzania za dnia i w nocy wielkich obserwatoriów.
w których pozwala się publiczności na oglądanic nieba przez wielkie
narzędzia.

My w Polsce nic możemy oczywiście współzawodniczyć z kolegami
z za Oceanu, niemniej istnieją pewne dziedziny, w których astronoma-
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wie nasi mogą z powodzeniem pracować z pożytkiem dla nauki. Jednak
zwiGkszenie średnic narzędzi_ i ich unowocześnienie wydaje się nakazem
chwili.
J . G.
Bezowocne poszukiwania komety
Rok bieżący odznacza się wybitnym brakiem "urodzaju" na komety.
Do chwili obecnej (koniec czerwca) zasygnalizowano dopiero jedno
odkrycie komety (13 mg) na półkuli południowej. Nie pojawiają się także
komety okresowe, których ukazanie się jest przewidziane rachunkiem!
I tak w połowie kwietnia miała przejść przez punkt przysłoneczny swej
orbity kometa G a l l e'go (1927 VI), obserwowana ostatnio w r. 1939.
Nie odszukano jej jednak na zdjęciach w obserwatorium w Williams
Bay (U. S. A.), przy pomocy 60-cm. reflektoru, wykazujących gwiazdy
do 16 wielkości gw., w okolicy przewidzianej rachunkiem przez D i nw o o d i'ego. Dnia 7 marca F. E d m o n d s o n fotografował tę okolicę
w obserwatorium Goethe Link'a przy pomocy 24-cm. obiektywu. Narzędzie było prowadzone w kierunku obliczonego ruchu komety i musiałoby wykazać obecność komety, nawet gdyby ta ostatnia była 16 wielkości gwiazdowej. Albo więc obiekt jest znacznie słabszy, niż to przewidywano (13.6 mg. w dniu 7. III.), albo efemeryda niedość dokładna.
Na połowę kwietnia przewidywano maksimum jasności komety na
12.3 mg. Poszukiwania trwają. O ich dodatnim lub ujemnym wyniku
poinformujemy naszych czytelników w powakacyjnym numerze naszego
pisma. Prenumeratorzy KOMUNIKATOW zapewne dowiedzą się o nim
wcześniej.

(Popular Astronomy,

kwiecień

1949).

Pg.

Npwoczesne obserwacje meteorów
Celem, do którego dążą obserwatorzy meteorów jest: l) wyznaczenie
zapalania się i gaśnięcia tych ciał w atmosferze ziemskiej
oraz 2) obliczenie ich dróg w przestrzeni. Dla osiągnięcia tego celu konieczne są równoczesne obserwacje tych samych meteorów dokonane
z różnych punktów Ziemi. Idzie tu o wyzyskanie zjawiska paralaksy,
na skutek której ten sam meteor, dostrzegany z dwóch dostatecznie od
siebie oddalonych punktów, przebiega pozornie na tle różnych gwiazd.
Pierwsze udatne próby w tej dziedzinie pochodzą jeszcze z r. 1798, kiedy
to dwaj studenci z Getyngi obserwowali systematycznie te same meteory
z dwu różnych miejscowości i wyznaczyli po raz pierwszy wysoko~ć ich
zapalania się i gaśnięcia ponad powierzchnią Ziemi. O wiele ściślejsze
i bardziej obiektywne wyniki dały obserwacje fotograficzne jaśniejszych
meteorów przy pomocy szerokokątnych kamer, dokonywane równocześnie z dwu różnych miejscowości przez astronomów Harvard College
Observatory w U. S. A. (zob. URANIA XX, 34). Nowe daleko prowadzące
wysokości
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otworzyły się w tej dziedzinie po zastosowaniu w latach
powojennych "echa radarowego", które da się wytworzyć przez odbicie
faL radiowych od śladu meteoru w atmosferze. Metoda ta daje się stosować, co jest bardzo ważne, także za dnia oraz w czasie zachmurzonego
nieba (zob. URANIA XVIII, 116 i XIX, 26). Używa się jej już w Ameryce
Półn., w Anglii, Francji i Z. S. R. R.
Na dużą skalę posługiwali się nią ostatnio astronomowie kanadyjscy
z Dominion Observatory
Ottawie. (Dominion Observatory, Reprint 43).
Zorganizowali oni sieć trzech stacyj obserwacyjnych odległych od siebie
w linii prostej o: 26, 41 i 57 km. Na tych nowocześnie wyposażonych
stacjach obserwowano przebieg meteorów równocześnie trzema metodami: wizualną, fotograficzną i radarową. Stacje te pracowały od lata
1947 r. do wiosny 1949 r. Przy użyciu radaru operowano falami o dłu
gości: 8.3-10.0 m. Do utrwalenia "ech radarowych" zastosowano tzw.
chronokinematografy, w których filmy rejestrujące "echo" przetworzone
na fale świetlne otrzymywały znakowanie z chronometrów, polegające
na automatycznych impulsach świetlnych, które w odstępach sekundowych dawały na ruchomym filmie ciemne punkty. Z taśmy radarowej
można odczytać w ten sposób nie tylko moment początku i końca zjawiska, ale także bezpośrednio jego wysokość ponad Ziemią w kilometrach. Zebrano olbrzymi materiał obserwacyjny.
I tak: 100 jaśniejszych meteorów udało się utrwalić tak fotograficznie jak i przy pomocy spektrografu wyznaczającego ich widma, 5 000
meteorów odnotowano wizualnie, oceniając ich jasność pozorną, 50 000
tych zjawisk zarejestrowano foto graficznie, a l 500 000 uchwycono przy
pomocy filmu radarowego. Echa radarowe wykazały bezpośrednio, że
meteory zapalają się w jonosferze przeważnie na wysokości 90-100 km.
Dla 41 tych ciał uzyskano komplet obserwacyj radarowych pochodzących
z 3-ch stacyj oraz ich potwierdzenie wizualne.
Po dokładnym opracowaniu tego tak bogatego i wszechstronnego
materiału obserwacyjnego oraz podobnych pomiarów dokonanych w innych krajach, należy oczekiwać pogłębienia i znacznego rozszerzenia
naszych wiadomości w tej dziedzinie astronomii. Przede wszystkim po
, obliczeniu dróg meteorów w przestrzeni winno być rozstrzygnięte ich
pochodzenie.
J. G.

w

Czyżby

nowy

księżyc

Neptuna?

Planeta Neptun, okrążająca Słońce na peryferiach naszego układu,
posiada- jak wiadomo- tylko jednego satelitę. Jest nim Tryton, obiegający ciało macierzyste raz na 5 godz. 21 min. w średniej odległości
350 000 km, a więc mniejszej, niż Księżyc w odniesieniu do Ziemi. Obieg
ten odbywa się po torze kolistym w płaszczyżnie równika planety.
Średnicę Trytona ocenia się na 5 000 km. (Średnica Księżyca wynosi
3480 km). Prędkość biegu po orbicie wynosi 4183 misek. Satelita ten został
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odkryty w 1846 r. przez W. L a s s e ll'a jako obiekt o pozornej jasności
i3-tej wielkości gwiazdowej, a więc z trudem dostrzegalny przez skromne
narzędzia
obserwatoriów polskich. To były by najważniejsze dane
o "ostatnim", licząc od Słońca, satelicie naszego układu.
"średnica fotometryczna" nowego księżyca obliczona w założeniu, że
zdolność odbijania światła przez jego powierzchnię (tzw. albedo) jest
taka sama, jak Trytona, wynosiła by 600 km. Podobne średnice posiadają prawdopodobnie: Mimas, najbliższy satelita Saturna oraz Umbriel,
drugi, licząc od planety, satelita Urana.
W cyrkularzu (nr 1212 z dnia 7. V. 1949 r.) wydawanym w Kopenhadze przez Międzynarodową Unię Astronomiczną znajdujemy krótką
wzmiankę o odkryciu przez G. P. Ku i p e r'a w obserwatorium McDonalda (niedawno założonego w Fort Davis w stanie Texas na wysokości
2070 m) ruchomego nieznanego obiektu w pobliżu Neptuna, wykazującego
ten sam ruch pozorny na tle gwiazd, co planeta. Miejsce odkrycia jest
położone 168" na zachód oraz 112" na północ od planety. Jest to bardzo
słaby obiekt 19-tej zaledwie wielkości gwiazdowej.
Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mamy tu do czynienia z drugim, dotychczas nieznanym, niewielkim satelitą Neptuna. Gdyby odkryty
ruchomy obiekt był planetoidą, musiał by mieć znacznie szybszy ruch
własny, niż zaobserwowano. Byłby to 31 z kolei księżyc w układzie
planetarnym. Dotychczas znamy następujące księżyce: Ziemia - l,
Mars - 2, Jowisz - 11, Saturn - 10, Uran 5 i Neptun - l.
J. G.
Zdo lności

astronom iczne

pszczół

Profesor Karol F r i s c h z Uniwersytetu . w Grazu (Austria), miał
niedawno odczyt na łącznej sesji Waszyngtońskiej Akademii Nauk, Biologicznego Towarzystwa Waszyngtońskiego i Towarzystwa Entomologicznego w Waszyngtonie, w którym zakomunikował kolegom amerykańskim o swoich doświadczeniach nad zdolnością pszczół komunikowania towarzyszkom kierunku i odległości miejsca zawierającego zapas
nektaru.
Okazuje się z doświadczeń prof. Frisch'a, że jeżeli pszczoła odkryje
jakieś nowe miejsce zaopatrzone obficie w nektar, to komunikuje o swoim odkryciu towarzyszkom przy pomocy pewnego rodzaju tańca, wykonywanego na ścianie ula, przy czym odległość miejsca określa rodzajem tańca, natomiast kierunek zorientowaniem swego ciała.
Otóż okazuje się, że aby pszczoła mogła poprawnie wskazać kierunek
do nowoodkrytych miododajnych terenów, musi widzieć Słońce albo
przynajmniej niebo. Istotnie zapamiętuje ona i odtwarza położeniem
swego ciała kierunek ku odkrytemu miejscu, orientując się przy pomocy
położenia Słońca. W ciemności natomiast wykonuje wprawdzie "taniec
miodowy", ale jej ciało nie wskazuje już jakiegoś określonego kierunku;
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w widoczny sposób traci wówczas orientację. Nawiasem dodajbyło w ciemności obserwować pszczoły dzięki użyciu
światła czerwonego, którego pszczoły nie widzą. Gdy w doświadczeniu
z taką pszczołą, która w ciemności straciła orientację, prof. Frisch użył
silnej kieszonkowej latarki elektrycznej zamiast Słońca , pszczoła natychmiast zorientowała swoją pozycję taneczną w kierunku odkrytego
miejsca nektaru. Jeżeli swojemu zastępczemu Słońcu prof. Frisch kazał
świecić w fałszywym w stosunku do prawdziwego Słońca kierunku,
pszczoła wskazywała odpowiednio sfałszowany kierunek.
Ciekawą jest rzeczą, że zdolność widzenia u pszczół pod pewnymi wzglę
dami przewyższa zdolności widzenia u większości ludzi. Jak się zdaje,
pszczoła rozróżnia kierunek polaryzacji światła*). Do takiego wniosku
-doprowadza doświadczenie, w którym wykonująca taniec miodowy
pszczoła mogła widzieć tylko malutki skrawek niebieskiego nieba. Jak
-długo niebo było pogodne, taniec odbywał się prawidłowo, z chwilą
jednak kiedy przez odnośny kawałeczek nieba przepłynęła chmura,
pszczoła momentalnie straciła orientację, aby ją odzyskać z powrotem
wówczas, gdy niebo znów stało się niebieskie.
Otóż jak wiadomo - światło odbite od nieba jest spolaryzowane,
-światło odbite od chmur nie ma natomiast tej właściwości.
Jak widzimy, pszczoły, używając położenia Słońca względnie orientacji płaszczyzny polaryzacji światła dla zanotowania i zapamiętania
kierunku, posługują się wyraźnie astronomiczną techniką.
(Science News Letter, vol. 55, nr 17).
SLP.
pszczoła

my,

że

można

Meteorologia

marsjańska

W październikowym numerze publikacji Astronamical Society of the
Pacific z r. 1948, ukazał się artykuł S. L. H e s s'a z Obserwatorium Lowell'a, pod długim tytułem "Meteorologiczne podejście do problemu pary
wodnej na Marsie, a masa atmosfery marsjańskiej". Poniżej podajemy
-obszerne streszczenie ciekawych wniosków do jakich doszedł Hess.
Zeby wejść od razu in medias res powiedzmy, że istnieje sprzeczność, jak wykazuje Hess pozorna - między tym, co mówią nam
o zawartości pary wodnej w atmosferze Marsa obserwacje wizualne
i radiometryczne**), a tym, co nam pokazuje spektroskop.
Główną wskazówką istnienia pary wodnej w atmosferze Marsa jest
tworzenie się białych czapek przybiegunowych, które znikają prawie
zupełnie w czasie lata, i tworzą się na nowo w czasie zimy marsjań*) P o l ary z a c ją światła nazywamy ograniczenie drgań poprzecznych fali świetlnego do jednej określonej płaszczyzny przechodzącej
przez kierunek jego rozchodzenia się. (Przyp. Red.).
•~) Obserwacje radiometryczne polegają na pomiarach promieniowania cieplnego.
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skiej. Sugerowano, że substancją tworzącą czapki może być zestalony
dwutlenek węgla (CO~) raczej niż lód. Otóż dwutlenek węgla sublimuje
w temperaturze minus 80 stopni (Celsjusza), przy ciśnieniu atmosferycznym, a przy niższych ciśnieniach, jakie niewątpliwie panują na Marsie,
jeszcze w niższych temperaturach. I tak, gdyby atmosfera marsjańska
miała masę równą jednej piątej atmosfery ziemskiej, temperatura sublimacji wynosiła by około minus 100 stopni. Tymczasem do utworzenia
lodu wystarczy już temperatura O stopni. Jasnym jest, że z uwagi na
tę wielką różnicę temperatur (0 minus 100 stopni) obserwacje "roztapiającej się" czapki polarnej powinny łatwo rozstrzygnąć na korzyść
jednej lub drugiej (C0 2 lub wody).
Takie obserwacje radiometryczne dokonane w roku 1926 przez C oble n z·a i L a m p l a n d'a daly jako średnią temperaturę czapki minus
7 stopni. Temperatura ta jest daleko wyższa od temperatury subliinacji
co2' tak, że bardzo nieprawdopodobnym jest, by czapki polarne były
z zestalonego dwutlenku węgla.
Drugim wskaźnikiem istnienia pary wodnej w atmosferze marsjań
skiej są obserwacje chmur, zarówno wizualne jak i fotograficzne. Co
prawda chmury takie mogłyby nie być złożone z kropelek wody albo
z kryształtów lodu, lecz z pyłu, wzniesionego przez wiatry z pustynnych powierzchni marsjańskich. Istnieją atoli co najmniej dwa argumenty przemawiające przeciwko pyłowej hipotezie chmur na Marsie:
po pierwsze, szybkości wiatru na Marsie są tak niskie (średnio 15 km
na godzinę), że bardzo nieprawdopodobne jest powstawanie burz pyło
wych pokrywających obszary dostatecznie rozległe, które by były widzialne z Ziemi. Na Ziemi koniecznym warunkiem do powstania burzy
pyłowej jest wiatr o szybkości co najmniej 50 km na godzinę. Tymczasem tak doświadczony obserwator Marsa jak S l i p h er podaje, że nigdy
nie obserwował chmur marsjańskich poruszających się szybciej niż 55 km
na godzinę. Drugim argumentem przeciwko hipotezie pyłowej chmur
jest to, że chmura pyłowa pokrywająca wiele tysięcy km2 powierzchni,
jak to ma miejsce z wielu chmurami marsjańskimi , powinna pozostawać w atmosferze, sądząc według stosunków ziemskich, przez kilka dni.
Tymczasem tylko zupełnie wyjątkowo chmura marsjańska była widzialna podczas dwóch nocy następujących bezpośrednio po sobie.
Reasumując powyższe dochodzimy do wniosku, że zarówno obszrwacje wizualne, fotograficzne jak i radiometryczne sugerują silnie istnienie pary wodnej w atmosferze Marsa.
Otóż sprzeczność, o której wspominaliśmy na początku, powstaje
z tego powodu, iż obserwacje spektroskopowe, dokonywane przy pomocy
najpotężniejszych teleskopów, nie wykazują jednak istnienia pary wodnej na Marsie. Obserwacje takie są bardzo trudne, gdyż absorpcja pary
wodnej w naszej atmosferze zupełnie zasłania słabe linie absorpcyjne,
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które mogły by powstawać w atmosferze Marsa*). Trudność tę obchodzi
się zwykle w ten sposób, że otrzymuje się spektrogramy Marsa w czasie,
kiedy względna szybkość Marsa względem Ziemi jest duża, zatem kiedy
efekt Dopplera wysuwa ewentualne linie pary wodnej na Marsie z poza
linij pary wodnej pochodzenia ziemskiego.
Jak już wspomniano, takie najbardziej precyzyjne i najstaranniejsze
pomiary spektroskopowe nie wykazały istnienia pary wodnej na Marsie,
a raczej, formułując sprawę ostrożnie, wykazały, że nie ma jej tam
więcej niż 5% ilości obecnej w atmosferze ziemskiej.
Otóż Hess w omawianym artykule wykazuje, iż typy chmur, jakie
<>bserwujemy na Marsie, mogą powstawać przy zawartości pary wodnej
mniejszej niż 5% tej ilości jaka występuje w atmosferze ziemskiej.
Obserwuje się bowiem na Marsie głównie dwa typy: jeden to niskie
chmury podobne do mgły względnie niskich chmur typu stratus, które
tworzą się po stronie planety gdzie jest noc i są obserwowane krótko
po wschodzie Słońca na Marsie w pobliżu granicy cienia, - drugie to
chmury wysokich poziomów z podstawą na znacznej wysokości ponad
powierzchnią planety. Te bywają obserwowane w południe marsjańskie,
względnie w pobliżu granicy cienia, o zachodzie Słońca na Marsie.
Jasnym jest, że pierwszy typ chmur są to chmury powstające na
skutek oziębienia wywołanego nocnym Wypromieniowaniem ciepła, drugi
zaś typ odpowiada chmurom konwekcyjnym, wywołanym istnieniem
prądów wstępujących w rozgrzanej za dnia atmosferze, i przypomina
nasze ziemskie cumulusy, względnie cumulo-nimbusy.
Co do chmur niskich, powstających z nocnego oziębienia, to r::ldiometryczne pomiary Coblentz'a i Lampland'a wykazują, że temperatura
granicy cienia przy wschodzie Słońca na Marsie wynosi minus 20 stopni
gdy chmur nie ma, a minus 35 stopni gdy chmury są obecne, przy czym
ta ostatnia wartość jest prawdopodobnie temperaturą górnej powierzchni
ehmur. Liczba określająca temperaturę pod nieobecność chmur jest niewątpliwie nieco wyższa niż punkt rosy**), właśnie ze względu na to, że
chmur nie ma, i w konsekwencji ciśnienie pary wodnej nasyconej odpowiadajl\ce minus 20 stopni jest górną granicą ilości pary wodnej w atmosferze Marsa wystarczającej do zdania sprawy z istnienia niskich chmur
z wypromieniowania.
Na podstawie tych danych i przy pomocy prostych rachunków Hess
dochodzi do wniosku, że zawartość pary wodnej taka, lub nawet mniejsza, która by po skropleniu dała 0.4 mm opadu, wystarczy do wytłu
maczenia powstawania chmur marsjańskich obserwowanych o wschodzie
*) Wiadomo, że każdy gaz absorbuje te właśnie linie widmowe, które
by sam wysyłał w sprzyjających warunkach. (Przyp. Red.).
**) Punkt rosy jest to temperatura, przy której dana ilość pary wodnej
w atmosferze nasyca ją w zupełności. Przy oziębieniu poniżej punktu
rosy para wodna zaczyna się skraplać.
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na granicy cienia jako produktów kondenzacji wywołanych oziębieniem
nocnym. Z drugiej strony ilość pary wodnej, która znajdowała się nad
obserwatorium na Mount Wilson, w czasie gdy pomiary spektroskopowe
doprowadziły do wniosku, że zawartość pary wodnej w atmosferze Marsa
musi być mniejsza niż 5% tej, jaka istnieje w naszej atmosferze, wynosiła po skropleniu 7 mm. Otóż 5% siedmiu milimetrów daje 0.35 mm,
co jest w doskonałej zgodzie z poprzednio otrzymaną liczbą 0.4 mm.
Nie będziemy streszczali rozumowań Hess'a, które doprowadziły go
do wniosku, że również chmury warstw wysokich obserwowane na Marsie mogą być wytłumaczone przy zawartości pary wodnej w atmosferze
marsjańskiej rzędu ułamka milimetra (po skropleniu). W sumie, logiczne
rozumowania i rachunki o charakterze meteorologicznym prowadzą do
wniosku, że obserwowane na Marsie chmury mogą powstać przy ilości
pary wodnej wymykającej się obserwacji spektroskopowej.
Jeden jeszcze z wniosków, do których dochodzi w swym artykule
Hess, zasługuje na podkreślenie. Otóż zwraca on uwagę , że wiele danych
przemawia za tym, iż spadek temperatury na Marsie od powierzchni
gruntu aż do podstawy chmury jest w przybliżeniu taki sam jaki byłby
dla powietrza ziemskiego i wynosi 3.7 stopni na kilometr (jest to dobrze
znany meteorologom tak zwany sucho-adiabatyczny gradient temperatury). Opierając się na tym spostrzeżeniu, Hess zwraca uwagę, iż przy
znanej (z pomiarów radiometrycznych) temperaturze na powierzchni
Marsa, zaobserwowanie trzech wielkości dla jakiejś chmury wysokiej
(konwekcyjnej), a mianowicie: temperatury na szczycie chmury oraz
wysokości podstawy chmury i szczytu chmury, pozwala obliczyć ciśnie
nie a~osfery na powierzchni.
że z tych wielkości można otrzymać względnie dokładnie ciśnienie
atmosferyczne, pokazuje Hess na przykładzie burzowych chmur ziemskich, dla których omawiane trzy wielkości obserwuje się przy pomocy
radio-sond balonowych. Dla żadnej konkretnej chmury marsjańskiej nie
udało się jednak równocześnie zaobserwować wymienionych trzech wielkości. Istnieją atoli pewne wartości średnie, reprezentatywne. Przyjmując jako temperaturę powierzchni Marsa (na równiku w południe) plus
10 stopni, jako wysokość podstawy chmury 8 km, (takie wysokości obserwował znany obserwator Marsa A n t o n i a d i), jako wysokość wierzchołka chmury 15 km (średnia z wielu pomiarów), jako temperaturę
szczytu chmury liczbę minus 30 stopni, podaną przez Coblentz'a i Lampland'a, otrzymuje Hess jako ciśnienie atmosferyczne na powierzchni
Marsa 80 milibarów. Ponieważ, ze względu na mniejszą, niż na Ziemi
siłę ciężkości na Marsie, nasza atmosfera przeniesiona na Marsa dałaby
ciśnienic 380 milibarów, przeto te 80 milibarów ciśnienia marsjańskiego
odpowiada atmosferze o masie równej około 20 % masy naszej atmosfery, a więc ilości powietrza o około jedną trzecią mniejszej od ilości
nad szczytem Mount Everest.
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Hess'a,

iż wskazał,

dokładnie zaobserwować,

tyczny na Marsie, jak
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ciśnienie

V -2 w

jakie wielkości powinniśmy się starać
móc ocenić tak ważny czynnik klimaatmosferyczne.
S LP.'
służbie

nauki

Oto dwie fotografie rakiety V -2 dokonane w odstępie ułamka sekundy
jedna po drugiej w czasie startu pocisku w miejscowości White Sands

w Nowym Meksyku (U. S. A.). Materiał wybuchowy ważył 1300 kg
i został zamieniony w gaz w ciągu jednej minuty, nadając na skutek
odrzutu popęd rakiecie. V-2 służy obecnie do badania gl>rnych warstw
atmosfery ziemskiej (w r. 1946 osiągnięto wysokość 160 km) przede wszystkim tzw. jonosfery, która sąsiaduje ze stratosferą i zaczyna się na wysokości 80 km. "Astronautycy" patrzą chętnym okiem na próby geo-
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fizyków i przygotowują tymczasem teoretycznie itineraria przyszłych
pozaziemskich. Drogę pocisku dla zbadania wyglądu powierzchni
Księżyca ma stanowić pętla, okrążająca dokoła satelitę. Powrót rakiety
na Ziemię ma się odbyć po spirali o dwu zwojach, opasującej Ziemię.
"Lądowanie" ma dojść do skutku w kierunku stycznym do powierzchni
Ziemi. - Podróż na sąsiednią planetę Marsa miała by się rozpocząć na
krótko przed jego opozycją względem Słońca (Ziemia i Mars znajdują
się wówczas po tej samej stronie Słońca). Rakieta była by wyrzucona
z Ziemi w kicrunku jej biegu dokoła Słońca w ten sposób, by po linii
krzywej mogła przejść na orbitę Marsa. Po upływie 258 dni, pocisk
dogoniłby od tyłu planetę już po przeciwległej stronie Słońca.
J. G.

podróży

KRONIKA P. T. M. A.
Wskneszenie

Oddziału

P. T. M. A. w

Częstochowie

W dniu 6 maja 1949 r. odbyło się zebranie organizacyjne oddziału
P. T. M. A. w Częstochowie. Delegatem Zarządu .głównego był prof. H.
N i e m i r s k i, wicedyrektor Polskiej YMCA w Łodzi. Ukonstytuowany
Zarząd Oddziału przedstawia się następująco: prezes prof. T. S ejf r i e d, wiceprezes i kierownik kom. naukowej: prof. Z. Prze s ł a ń
s ki, sekretarz: inż. E. Kot l i ń ski, skarbnik: prof. dr J. Jaźwiń
ski, bibliotekarz: R. S u l a ty ck i.
Oddział liczy na razie 15 członków. Adres Oddziału: Częstochowa,
Al. N. Marii Panny 51, tel. 12-06.
Oddział częstochowski posiada do swej dyspozycji popularne obserwatorium astronomiczne wyposażone w ekwatoriał (11 cm) ustawiony
w kopule, położonej w parku miejskim, oraz pokaźną biblioteczkę popularnych książek astronomicznych, pozostałą z czasów przedwojennych.
Prócz Oddziału P. T. M. A. powstaje w Częstochowie Koło Młodzie
żowe Miłośników Astronomii, organizowane przez Polską YMCA.
Pokaz

wahadła

Foucault'a

Kiedy w roku ubiegłym rzucono myśl urządzenia publicznego pokazu
Foucault'a w Krakowie, przyjęto ją niemal jednogłośnie. Jedynie o sposobie przeprowadzenia i o ewentualnych wynikach odzywały
się różne głosy: bardzo optymistyczne i na odwrót skrajnie sceptyczne.
Wreszcie po pokonaniu szeregu trudności, przede wszystkim natury
technicznej, wahadło uruchomiono.
Był to dzień 7 czerwca br. W kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie,
udostępnionym przez Kurię Arcybiskupią dla tego doświadczenia , przepalono - dawno wypraktykowanym zwyczajem - nić wiążącą wahadło,
i... popłynęło ono po wyznaczonym, czarnym, siedemnasto-metrowym
wahadła
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torze. 46 'h- metrowej długości wahadło zawieszone jest w latarni
u stropu kopuły. Niespełna pięcio-kilogramowa metalowa kula waha
się majestatycznie na stalowej strunie, znacząc wkręconą u spodu kolccm-wskazówką drogę, jaką przebywa ponad podłożonym kolorowym
wykresem. Po trzydziestu minutach, które wypełnia treściwa, krótka
prelekcja - wahadło odchyla się już o prawic sześć stopni. Jest to tak
dużo i tak bardzo rzuca się w oczy, że zaciekawiona publiczność Z0stajc
tym zaskoczona.
Publiczność jest liczna i najrozmaitsza: od zbiorowych wycieczek
szkolnych i to najmłodszych - poprzez grupy harcerzy oraz zwirdzających Kraków turystów, aż do uczonych profesorów.
że efekt kasowy nic przyniósł spodziewanego wyniku ·- bo
minimalne - to jednak impreza sama spełnia swe zadanie
w zupełności. Popularyzacja wiedzy, wzbudzanic zainteresowania astronomią i wyjście PTMA na "arenę publiczną" są najlepszą nagrodą
i owocem jaki zbiera Oddział Krakowski PTMA.
M. M.

I mimo,

wstępy są

OHSI~H\\r AC',JE

Do obserwatorów

We Francji istnieje "Stowarzyszenie Obserwatorów Gwiazd Zmiennych" z siedzibą w Lyonie. W swoim wydawnictwie BuUetin de L"Association Francaise d'Obsevateurs d'Etoiles Variables publikuje obserwacje
swoich członków, oraz mapki otoczenia gwiazd zmiennych z podaniem
jasności gwiazd porównania. [Abonament Biuletynu 300 fr. Adres
redakcji: Observatoirc de Lyon, a Saint-Genis-Lavalc (Rhone)]. W zeszycie I z r. 1947 ukazała się odezwa do obserwatorów, którą, jako
aktualną również dla obserwatorów polskich, zamieszczamy z niewielkimi
skrótami w tłumaczeniu:
początku tego stulecia, astronomia poczyniła olbrzymie poa zwłaszcza w ciągu ostatnich lat dwudziestu. Zawdzięczamy
je w znacznym stopniu szybkiemu wzrostowi nowej nauki, astrofizyki, której rozwój opiera się na coraz bardziej wnikliwych studiach przy pomocy analizy widmowej.
Jednak to, że duch ludzki potrafił pojąć wielki zarys budowy
wszechświata, że zdołał zmierzyć niezmierne głębie przestrzeni
międzygalaktycznych zawdzięczamy głównie badaniom tych niezwykłych g.wiazd, jakimi są gwiazdy zmienne. W r. 1912 H. S h ap l ey i Miss L e a v i t t odkryli prawa zmienności blasku cefeid,
dając astronomii idealną "taśmę mierniczą", która pozwala nam
mierzyć nie tylko ogrom naszej Galaktyki, lecz także olbrzymie
odlegtości dzielące nas od galaktyk sąsiednich. Wreszcie obserwacja
gwiazd Supernowych umożliwiła poznanie odległości najodleglej-
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teleskopom amerykańskim
setki milionów lat światła. Jeszcze 50 lat ternu
nie przypisywano obserwacjom gwiazd zmiennych większego znaczenia. Obecnie zajmują one znaczną część programu obserwrtcyjnego większości obserwatoriów. Gwiazd zmiennych znamy tak wiele
(ponad 11 tysięcy skatalogowanych), że do obserwowania ich nie
starczy astronomów calego świata. Dlatego też we wszystkich cywilizowanych krajach w pracy tej wydatnej pomocy udzielają zgrupowam w stowarzyszeniach miłośnicy astronomii.
Przed katastrofą ostatniej wo.iny, rolę tę we Francji odgrywało
"Francuskie Towarzystwo Obserwatorów Gwiazd Zmiennych",
które przerwało swą działalność wskutek wojny i przedwczesnej
śmierci swego inicjatora, nieodżałowanego Henryka Gr o u i l l e r.
Obecnie Towarzystwo wznowiło swą działalność. By zwię 1cszyć
nasze szeregi, apelujemy do dawnych współpracowników i do rzeszy młodych, pełnych zapału, obserwatorów. Niech pamiętają, że
leży w mocy miło.~nika wyposażonego w bardzo skromne środki
optyczne, nie tylko odczuwać zadowolenie z obserwacji dziwów
nieba, lecz także pracować z pożytkiem dla Wiedzy; a dokonać tego
można przy pomocy prostej lornetki. Obserwacja gwiazd zmiennych
jest bardzo łatwa; nie zajmuje wiele czasu, a wymaga jedynie wytrwałości. Należy tylko 'w odpowiednich odstępach czasu, zal.eżnie
od wybranej gwiazdy, porównywać jej blask z odpowiednimi gwwzdami porównania. Praca dość prosta, dająca tym dokładniejsze wyniki, im dłuższy okres czasu poświęcimy obserwacjom. Badanie
gwiazd długookresowych jest najłatwiejsze i każda dobra obseTwacja, choćby pojedyncza, ma swą wartość, stanowiąc niejako
utrwalenie pewnego momentu z życia gwiazdy.
Obserwacje takie, aczkolwiek skromne, są poszukiwaniem
prawdy i najpiękniejszą postacią umysłowego zajęcia.
Przy budowie gmachu Wiedzy jest miejsce dla dobrej woli
i energii wszystkich stopni hierarchii intelektualnej. Potrzeba nie
tylko "architektów" i specjalistów, lecz także pracowników g1·omadzących materiał do dyspozycji konstruktorów. Praca skromna,
lecz wielkość celu budzi entuzjazm tych, którzy ją podejmą w poszukiwaniu prawdJJ i piękna.
światów, dostępnych potężnym

odległości liczących

Komisja naukowa P. T. M. A. w całej rozciągłości popiera apel Francuskiego Towarzystwa Obserwatorów Gwiazd Zmiennych, zachęcając
jak najgorącej polskich miłośników obserwacji nieba do podjęcia systematycznej pracy na polu gwiazd zmiennych. Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii gotowe jest pomagać z czasem wszystkim obserwatorom, którzy zgłoszą swój akces do mającej powstać Sekcji 011serwatorów Gwiazd Zmiennych, tak drogą wskazywania odpowiednich
obiektów, dostarczania mapek i jasności gwiazd porównania, jak również
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przez publikowanie wyników obserwacyjnych na łamacłi URANU. Do
sekcji należeć mogą wszyscy członkowie P. T. M. A. bez różnicy wieku.
Akces, wraz z podaniem warunków obserwacyjnych oraz szczegółów
o posiadanym narzędziu, należy zgłaszać pod adresem: Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii,. Kraków, ul. św. Tomasza 30 - Komisja
naukowa.
Kilka uwag o wykonywaniu rysunków

Księżyca

i planet

Rysowanie szczegółów na powierzchni Księżyca lub planet nnlf'ży
do programu pracy wielu astronomów-amatorów. Aby jednak rysunki
takie miały wartość dokumentu, muszą być wykonywane dokładnie
i naturalnie przez obserwatora, który posiada umiejętność rysowania.
Zdolność do rysunku można mieć wrodzoną, lecz nie jest to wcale warunkiem sine qua non. Przy cierpliwości i codziennych ćwiczeniach
każdy może się nauczyć poprawnie rysować.

Można

zapytać , poco rysować, skoro fotografia jest o wiele
od najbardziej umiejętnego i obiektywnego rysunku
obserwatora? Istnieje jednak wiele przyczyn, dla których rysunek jest
nadal aktualny. Nie każdy ma możliwość korzystania ze skomplikowanych
instrumentów do fotografii planet i Księżyca. Za pomocą zaś 75, 80,
110 lub 130 mm lunety można dokonać często lepszych obserwacyj niż
za pomoc ą dużych lunet fotograficznych.
Najczulsze nawet klisze fotograficzne nie ukazują tych szczegMów
powierzchni planet i Księżyca, które dostrzega wrażliwe na barwy i najdrobniejsze zmiany natężenia światła , oko ludzkie.
Przy rysowaniu powierzchni Księżyca nie należy opracowywaf; od
razu dużych jego przestrzeni. To robi doskonale fotografia. Starać się
trzeba rysować drobne fragmenty powierzchni, lub przejrzyste schematy, mówiące to tylko, co istotne dla danej obserwacji. Należy
dołączyć krótki, lecz treściwy opis z podaniem warunków, w jakich
observ.rarję robiono, a więc stanu powietrza, stopnia dobroci obrazów itp.
Rysunek wykonany z pamięci po skończonej obserwacji nic ma
wartości dokumentu. Trzeba pracować kontrolując jednocześnie w oku-
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położoną kreskę . Aby umożliwić rysowanie w ciemności,
przy niewygodnych pozycjach jakie trzeba zajmować, pracując
np. normalną lunetą paralaktyczną, warto sporządzić sobie oświetloną
podkładkę do rysowania.
Na tylnej stronie gładkiej deseczki z dykty o wymiarach 30 X 30 cm
przymocowujemy paskiem blaszanym P baterię od latarki elektrycznej
B. śrubka S tworzy połączenie z biegunem R baterii, jeżeli się go
naciśnie lewym wskazującym palcem. Mała żarówka umieszczona jest
na końcu ramienia K zrobionego z paska blachy lub grubego drutu.
Z lewej strony, za pomocą kleszczy, przytrzymujemy papier. Trzyma
się podkładkę w lewej ręce naciskając lewym wskazującym palcem
blaszkę biegunową baterii. Możemy w ten sposób długo rysować w róż
nych pozycjach bez zmęczenia.

larze

każdą

często

Opierałem się na materiale zaczerpniętym z pracy Gabriela D c lm o t t e pt. "Recherches Sćlćnographiques et nouvelle theorie des cirques
lunaires".
W. F.

Zorza polarna w Warszawie dnia 19

września

1941 r.

W czasie dokonywania obserwacyj meteorologicznych w Obserwatorium Warszawskim zauważyłem o godz. 21 min. 41 czasu uniwersalnego nad północnym horyzontem (z lekką domieszką W) okazałą zorzę
polarną w postaci pięciu drgających, szerokich na 2-3° promieni świetl
nych, wytryskujących prostopadle z pod horyzontu, nakrytych od góry
świecącym poprzecznym obłokiem. Długość promieni wynosiła około 20°,
rozpiętość zjawiska w azymucie: 50-60°. O godz. 21 min. 42, zjawisko
przygasło, o godz. 21 min. 43 znów było widoczne, po czym znikło zupełnie. O godz. 24 112 też już nie było zupełnie dostrzegalne. Powietrze
było tego dnia bardzo przeźroczyste. Zaciemnienie miasta przeciwlotnicze. Zachmurzenie na południu: 2 (0,2 powierzchni nieba pokrytych
lekkimi obłokami). Barwa zorzy niebiesko-biała. Z obserwacji prof. W.
D z i e w u l ski e g o (URANIA XVIII, str. 83) wynika, że w Wilnie
obserwowano pierwsze fazy zjawiska w skromnej postaci.
Całkowite zaćmienie Księżyca

w dniu 26 sierpnia 1942 r.

Obserwacyj dokonano w Obserwatorium Warszawskim przy pomocy
paralaktycznego refraktora Grubba z przyrządem zegarowym o średnicy
21 cm. Momenty odnotowywano według wskazań chronometru Nardin;
zaokrąglone do 0.1 minuty momenty wyrażone są w czasie uniwersalnym. Dotyczą pochodu całkowitego cienia Ziemi poprzez tarczę Księżyca:
Archimedes

(początek)

(koniec)

godz.
2

2

min.
32.7
34.5
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Posidonius

(początek)

2

(koniec)
2
Goclenus (środek krateru)
2
Proelu s
2
(w lunecie cień całkowity niemal
Condorcet
2
Foczątek zaćmienia

całkowitego

37.8
39.8
46.2
51.7
zupełnie

56.5

1.4

3

cz'arny)
niepewne,

świt

świta

Wkrótce po tym zaćmiona całkowicie tarcza Księżyca przestała być
prawic zupełnie widoczna z powodu brzasku dnia oraz niskiego poło 
żenia satelity ponad horyzontem. Zachód Księżyca w tym dniu w Warszawic nastąpił o godz. 3 min. 42.
Częściowe

zaćmienie Księżyca

dnia 15 sierpnia 1943 r.
czas uniwcrs. godz.

Pierwszy kontakt z cieniem
Tych o
Manilius

całkowitym

Ziemi

J\ środek krateru zapada w cień

brzeg

południowy

zanurza

wynurza
{ ostatni krateru
kontakt z cieniem
środek

się

się

w

cień

z cienia

Plato, środek krateru opuszcza cień
Posidonius, środek krateru opuszcza cień
Marc Crisium, ostatni kontakt z cieniem brzegu

północnego

mm .

18

59.5

19
19

4.0
6.9

20
20

32.9
36.3

20
20
20

38.2
46.7
38.2

Obserwowano w Obserwatorium Warszawskim przy pomocy lunety
paralaktycznej o obiektywic 162 mm, ogniskowej 145 cm. Obrazy bardzo
niespokojne. Zaćmienie należy zaliczyć do barwnych.
(Powyższe trzy artykuliki stanowią wyciąg z dziennika obserwacyjnego wyniesionego w sierpniu 1944 r. z płonącej Warszawy).
J. Gadomski

Z PORADNIKA DLA AMATORÓW OPTYKÓW

W "Sky and Tclescopc" z marca br. nr 89 w dziale porad dla miłośników produkujących małe teleskopy zwierciadlane podaje pewien
milośnik konstruktor, że wedle jego doświadczeń, parabolizacja amatorska udaje się dopiero po dłuższym szeregu zepsutych luster i nabytym pr7cz ten czas doświadczeniu. Radzi zatem stosować stosunek ogniskowej do przekroju f ,' 12,5 zamiast przyjętego i f8, a wówczas parabolizacja jest zbędna. Albowiem przy długim promieniu krzywizny, a nicwielkiej średnicy zwierciadła, sferoida praktycznie pokrywa się z paraboloid<! obrotową. Narzędzia takie o średnicy 15 cm a ogniskowej 1,88 m ,
wykonane przez amatorów, dają wyniki równie dobre jak lunety refrakcyjne podobnej wielkości, a zmniejszoną nieco siłę światła wynagradza
dobra definicja obrazu.
J. S.
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Kontynuujemy nasz spis wydawnictw astronomicznych, rozpoczc;ty
w URANII XIX. 159.
B ar t k o w ski Z.: "Losy pary wodnej w atmosferze" (Czytelnik, 1948),
stron 49 - 65 zł.
C h a łub i ń ska A.: .,Ruchy Ziemi" (Czytelnik, )949), stron 25 - 35 zł.
,.0 atmosferze ziemskiej" (Czytelnik, 1948), stron 39 - 50 zł.
G a d o m ski J.: ,,Układ plan tarny Słońca" (PZWS, 1949), stron 39
zł.

120

K o e b ck e F.:

"Nowoczesne wyznaczanie czasu" (Czytelnik, 1949),
stron 35 - 45 zł.
Kos i b o w a S.: "Rozmiary globu ziemskiego" (Czytelnik, 1949), !"tron
36 -

45

zł.

Opolski A.: "Ziemia jako zegar astronomiczny" (Czytelnik, 1948),
stron 26 - 30 zł.
P ar c z c w ski W.: ,.Tajniki przewidywania pogody" (Czytelnik, 1949),
stron 57 - 70 zł.
Rybka E.: "Słońce" (PZWS, 1948), stron 65 - 95 zł.
W i e r z b i ń s k i S.: "Lunety astronomiczne" (Czytelnik, 1949), stron 3445

zł.

F. K o e b ck e: "Nowoczesne wyznaczanie czasu" (Czytelnik, 1949).
stron 35 - cena 45 zł.
Autor, pracujący od szeregu lat w Obserwatorium w Poznańskim
nad tematem, o którym pisze. wywiązał się ze swego zadania - jako
popularyzator - znakomicie. W dwuarkuszowej książeczce przedstawił
w sposób jasny owo tak ważne dla życia codziennego zastosowanie
praktyczne astronomii. Po zapoznaniu czytelnika z podstawowymi pojqciami astronomicznymi o czasie, autor przechodzi do szczegółowego
omówienia różnych typów zegarów, przy czym dużo miejsca poświc;ca
omówieniu mechanizmu działania zegara elektrycznego typu Shortta,
którego jeden egzemplarz znajduje sic: w użyciu w Obserwatorium Uniwersytetu Poznańskicgo. Ten typ zegara wprowadził znaczne udoskonalenie w służbie czasu w okresie przed ostatnią wojną. Autor wspomina także jeszcze o nowszym typie zegarów, a mianowicie o tzw. zegarach kwarcowych. które pod wzglc;dem dokładności przewyższają wszystkie' inne do tego stopnia, że pozwalają nawet na kontrolę ruchu
naszego najwic;kszcgo i uchodzącego dotąd za najdokładniejszy - zegara - naszej Ziemi. Autor nic wspomina tu o wynalazku, dokonanym
ostatnio w Ameryce, zegara atomowego (zob. URANIA XX, str. 27),
gdyż nie mamy jeszcze praktycznych danych co do jego dokładności.
Dużo miejsca zajmuje opis narzc;dzi, używanych w obserwatoriach do
wyznaczania dekładnego czasu, a wic:c narzędzia przejściowego, rhro-
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nogra.t'u, mikrometru bezosobowego oraz dokładności, jaką można z ich
pomocą osiągnąć w rozważanym zagadnieniu. Opisem sygnałów radiowych czasu koflczy autor swój temat, dodając jeszcze na końcu ciekawe
uwagi o możliwości badaJ;tia wiekowych zmian obrotu Ziemi za pomocą
obserwacyj planet. Wywody uzupełnia 19 dobrze dobranych i technicznie
udanych rycin. Książeczka zasługuje ze wszech miar na pqlecenie do
studiowania dla najszer~zych rzesz miłośników astronomii.
Pg.
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Ryciny na okładce:
Wycinek południowej części tarczy Księżyca zdjęty w czasie ostatniej
kwadry. Wielki krater u góry, to Clavius, nieco poniżej niego, Maginus.
Dwa piękrtie odcinające się od ciemnego tła kratery u dołu na lewo
.. noszą nazwy: Aliacensis i Werner. Na podstawie zdjęcia wykonanego
w Obserwatorium Licka.
Wycinek północnej części tarczy Księżyca, również w czasie ostatniej
kwadry. Jest to okolica Morza Deszczów, jedna z najpiękniejszych na
Księżycu. Na środku widzimy olbrzymi krater Plato, na lewo od niego
pasmo górskie Alpy. Interesująco wygląda zlekka sfalowana powierzchnia Mare Imbrium. na której tu i ówdzie rozrzucone wznoszą się góry
i małe kratery. Samotna góra, rzucająca długi cień, nosi nazwę Piton,
podobna góra tuż ponad cyrkiem Platona nazywa się Pico. Największy
krater u samej góry to Archimedes, dwa mniejsze obok na lewo: Aristillus i Autolycus. - Zdjęcie Obserwatorium Licka.
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'głębokim żalem donoszą o przedwczesnym zgonie

dr LIDII STANKIEWICZ-PIEGZOWEJ
b . długoletniej asystentki Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagi e ll.,
współpracowniczki lnsłituto Nationale per Ie Applicazioni del Calcolo w Rzymie .

W

Zmarłej traci polska astronomia wybitną i twórczą pracowniczkę - zaś

i dea upowszechnienia wiedzy astronomicznej - oddaną działaczkę i utalentowaną
popularyzatorkę .

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCII
ZARZĄD GŁÓWNY P. T. M. A.

REDAKCJA

URANII

STEFAN PIOTROWSKI
Ś.

P. DR LIDIA STANKIEWICZ- PIEGZOWA

W dniu 17 czerwca 1949 r. zmarła w miejscowości Salisbury
w Anglii, w wieku lat 38, dr Lidia Stankiewicz-Piegzowa,
b. wieloletnia asystentka Obserwatorium Astronomicznego
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Czytelnicy URANII znają jej nazwisko z felietonów literacko-naukowych, które w latach 1946-48 ukazywały się na
łamach tego pisma. Styl felietonów gawędziarski,
czasami
poetyzujący, nie zdradzał zapewne jak ściśle i głęboko w trudne zagadnienia matematyczne potrafił wnikać umysł ich
autorki. Nie jest moją rzeczą, na łamach pisma popularnonaukowego, zdawać sprawę z całokształtu działalności naukowej dr Stankiewicz, ale chciałbym jako długoletni kolega
Zmarłej w niewielu słowach podać naszym czytelnikom kilka
rysów charakterystycznych tak przedwcześnie zgasłej uczonej.
Lidia Stankiewicz była osobą skromną, cichą i bardzo
nieśmiałą.
W żywym kontraście z tą nieśmiałością
może nawet naiwnością w sprawach życiowych stała
żywość Jej myślenia i pojmowania matematycznego. Zainteresowania naukowe Zmarłej raczej pośrednio łączyły się
z astronomią , a bezpośrednio dotyczyły zagadnień matematyczno-rachunkowych. Do tej dziedziny należy znakomita
większość jej prac, zarówno o charakterze czysto teoretycznym, jak i rachunkowym.
Dzięki rachunkom Zmarłej "stan posiadania" astronomii
polskiej na niebie znacznie się powiększył. Z tytułu obliczeń
orbit planetoid dokonanych przez nią, kilka tych ciał niebieskich otrzymało polskie nazwy: Varsavia, Śniadeckia, Wawel...
Jej prace teoretyczne dotyczyły różnych dziedzin matematyki
stosowanej, głównie rachunku krakowianowego. Uznaniem
dla Jej zasług badacza na tym polu był fakt ofiarowania Jej
stanowiska współpracownika w słynnym Instituto Nazionale
per le Applicazioni del Calcolo, w Rzymie.

100

URANIA

Wyliczanie czyichś zasług naukowych właściwie mało nam
mówi o charakterze jego umysłowości jako badacza. Charakter ten objawia się w czym innym: w szczególności w pasji,
jaką ktoś wkłada w rozwikłanie problemu naukowego. Otóż
tę pasję naukową, upartą i dociekliwą, posiadała Zmarła
w najwyższym stopniu. Zwykle niewiele nas kosztuje udzielanie bliźnim rad, ale dawanie rad matematycznych, to inna
sprawa. Myślenie matematyczne, nawet dla najzdolniejszych
umysłów, jest ciężką pracą. Dr Stankiewicz nie obawiała się
tej pracy; można się było zawsze zwrócić do Niej z jakimś
problemem matematycznym i polegać, że Jej "pomyślę nad
tym" nie jest zdawkowym frazesem i co najważniejsze,
że przemyślenie problemu zostanie przez nią doprowadzone
do stadium konkretnych wniosków. Być hojnym w dziedzinie
dawania swojej pracy myślowej jest piękną i rzadką cechą
charakteru; posiadała ją Zmarła.
Często ludzie nauki interesują się niemal wyłącznie zagadnieniami' dotyczącymi ich specjalności. Być może, że taka koncentracja jest celowa. Niemniej szerokość zainteresowań jest
cechą umysłu specjalnie cenną z punktu widzenia współżycia
naukowego. Wystarczy przeglądnąć sprawozdania z Zebrań
Naukowych Obserwatorium Astr. Krakowskiego, którym to
zebraniom przez długie lata sekretarzowała Zmarła, by zobaczyć do ilu poruszanych na tych zebraniach zagadnień potrafiła dodać wnikliwe i przemyślane uwagi.
Odeszła ze szczupłego grona astronomów polskich osoba
wielkich zdolności, pięknych i rzadkich cech charakteru. My
wszyscy, którzy mieliśmy przywilej znać osobiście dr Lidię
Stankiewicz-Piegzową jako Jej koledzy i współpracownicy
naukowi, bardzo boleśnie odczuwamy Jej przedwczesny zgon.
STEFAN PIOTROWSKI

NOWOCZESN,Y FOTOMETR FOTOELEKTRYCZNY
Mierzenie siły, z jaką świecą gwiazdy, jest ważnym działem
astronomii obserwacyjnej. Dział ten nazywamy f o t o m etri ą. Fotometrujemy gwiazdy zarówno takie, które zmieniają swój blask idzie nam wtenczas o zbadanie praw
zmienności ich jasności jak ~ gwiazdy o blasku stałym,
niezmiennym z czasem. W tym drugim wypadku wynikiem
pomiaru jest jasność gwiazdy będąca ważną wielkością stałą,
charakterystyczną dla danej gwiazdy.
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Najprymitywniejszym sposobem pomiaru jasnosc1 jakiejś
gwiazdy jest porównanie jej jasności wprost okiem (ewentualnie przy pomocy lunety - gdy będziemy mieli do czynienia
ze słabą gwiazdką) z jasnościami gwiazd o znanej, wymierzonej intensywności światła. Zarówno jednak dokładność, jak
i obiektywność takiego pomiaru, pozostawiają dużo do życze
nia. Zwróćmy przez chwilę uwagę na cechę obiektywności.
Przypuśćmy, że oceniamy, iż gwiazda badana X jest równie
jasna jak gwiazda A, której jasność jest znana i wynosi, p::>wiedzmy, 2.36 wielk. gw.; wnioskujemy, że jasność gwiazdy
X wynosi też 2.36 wielk. gw. Otóż okazuje się, że ta ocena
równości blasków gwiazd X i A jest czymś subiektywnym,
zależnym
od obserwatora; jednemu obserwatorowi obie
gwiazdy wydają się równo jasne, drugiemu może się wydać,
że X jest jaśniejsza od A. Co więcej, ten sam obserwator może
oceniać gwiazdy X i A jako równej jasności przy pewnej
orientacji linii łączącej gwiazdę X z gwiazdą A w stosunku
do linii oczu, przy innej zaś orientacji ocena może wypasc
inaczej. Są jeszcze i inne czynniki wpływające na oceny jasności dokonywane okiem.
I tak np. gwiazdy, jak wiemy,
bywają różnych barw, jedne są bardziej niebieskie, inne czerwonawe; otóż wrażliwość oka ludzkiego na barwy jest zależna
od wielu czynników, w szczególności np. od tego, jak jasne
jest tło, na którym obserwujemy gwiazdę; dalej, zależy om3wiana wrażliwość na barwy i od samopoczucia obserwatoru,
a nawet od diety. W rezultacie w noc księżycową inaczej
oceni obserwator stosunek jasności gwiazd X i A niż w noc
bezksiężycową, i inaczej, jeśli na kolację jadł kotlet wieprzowy
a jeszcze inaczej, jeśli jadł kapustę. Koniec końców widzimy, że
aczkolwiek oko ludzkie jest bardzo czułym przyrządem, to na
skutek trudności jakiegoś znormalizowania zarówno samych
oczu ludzkich (jest ich tyle, ilu jest ludzi, a właściwie dwa
razy tyle) jak i warunków wpływających na sposób reagowania oczu na światło i jego barwę, jest bardzo pożądanym
wyeliminowanie oka z ocen jasności a wprowadzenie na jego
miejsce jakiegoś urządzenia fizycznego, przede wszystkim
oczywiście odpowiednio czułego, a więc reagującego na słabe
bodźce świetlne, a poza tym takiego, by jego reagowanie na
światło było możliwie ściśle zawsze takie samo, zaś ewentualny
wpływ czynników zewnętrznych był łatwy do uwzględnienia.
Komórka fotoelektryczna spełnia w znacznej mierze sformułowane powyżej wymagania. Przypomnijmy sobie pokrótce
jaka jest konstrukcja i na czym polega działanie f o t ok omór ki. Najprostsza komórka fotoelektryczna, tzw. fotocelka
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prozniowa, składa się z bańki szklanej, z której wypompowano powietrze i z dwóch wtopionych w tę bańkę metalowych
blaszek, tzw, elektrod, przy czym na jednej elektrodzie, (tzw.
katodzie) fotocelki osadzona jest cienka warstwa któregoś z metali alkalicznych (cezu, rubidu, litu). Katodę fotocelki łączymy
z ujemnym biegunem baterii elektrycznej, drugą elektrodę,
tzw. anodę . z dodatnim biegunem baterii. Jeżeli na katodę
pada 5-wiatło, pod jego działaniem odrywają się z niej elektrony; anoda, posiadająca dodatnie w stosunku do katody napięcie, przyciąga je i w obwodzie popłynie prąd. Natężenie
tego prądu - i to jest bardzo istotną okolicznością - jest
ś c i ś l e
propor c j o n a l n i e do intensywności światła.
Jest to zawsze słuszne , wielokrotnie doświadczalnie stwierdzone, prawo fizyczne .
Wspomnijmy jeszcze o dwóch innych typach fotocelek.
A więc mamy tzw. f o t o c elki s e l e n o w e; w nich opór
elektryczny selenu zmienia się pod wpływem światła. Historycznie biorąc, fotocelki selenowe najwcześniej zostały użyte
do celów astronomicznych. S t e b b i n s w 1910 r. otrzymał
z pomiarów dokonanych taką fotocelką dokładną krzywą
zmian blasku Algola. W znajdujących się w handlu fotometrach fotoelektrycznych, używanych do oceny czasu ekspozycji przez fotografów, fotocelka posiada warstwę metalu, czę
ściowo przeźroczystą, osadzoną na pół-przewodniku. Zaletą
tych fotocelek (są to tzw. fotoogniwa z warstwą zaporową}
jest okoliczność, że nie wymagają one baterii elektrycznych.
Intensywności światła, z którymi mamy do czynienia
w astronomii, są bardzo małe. światło, jakie otrzymujemy od
gwiazdy szóstej wielk. gw. (jest to gwiazda na granicy widzialności okiem nieuzbrojonym) odpowiada światłu otrzymywanemu od świecy normalnej znajdującej się w odległości
11 km. Jak wiemy, światło ma budowę nieciągłą, możnaby
powiedzieć atomową; składa się z tzw. kwantów światła- fotonów. Otóż od gwiazdy 6-tej wielkości otrzymujemy około
9 000 fotonów na jedną sekundę, na jeden cm 2 • Gdyby każdy
foton wybijał z powierzchni światłoczułej fotocelki jeden elektron (w rzeczywistości tylko średnio co dziesiąty tego dokona),
fotokomórka o powierzchni katody l cm 2 dałaby prąd IQ- t:>
Ampera (lQ- 15 oznacza ułamek 1/1000000000000000). Zrozumiałym jest, że chcąc uzyskać silniejsze i co za tym idzie,
łatwiej mierzalne prądy, musimy, z jednej strony, użyć soczewki (czy lustra) dla zebrania możliwie dużej ilości światła
od gwiazdy, z drugiej strony musimy postarać się wzmocnić
sam prąd fotoelektryczny. Takiego wzmocnienia możemy do-
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konać wzmacniaczem lampowym, w zasadzie tego typu, C'J
wzmacniacze używane w radiofonii. Stosowanie wzmacniacza
lampowego ma jednak sporo ujemnych stron. Przede wszystkim zarówno lampy radiowe, jak i (zwłaszcza) opory wprowadzają pewne dodatkowe wahania do wzmacnianego, nader sła
bego, prądu fotoelektrycznego (te wahania, gdyby chodziło
o wzmacnianie w radiofonii jakiegoś głosu, objawiły by się
jako zakłócający szum i dlatego, per analogiam, mówi się
czesto, że wzmacniacz wprowadza dodatkowy szum czy też
hałas mimo, że przy pomiarze fotoelektrycznym nie mamy do
czynienia z żadnymi głosami), a poza tym może łatwo przy
użyciu wzmacniacza ulec skażeniu tak cenna dla pomiaru proporcjonalność natężenia prądu do intensywności światła.
W ostatnich czasach zastosowany został do wzmacniania
pierwotnego prądu fotoelektrycznego inny sposób, wolny od
wad występujących przy użyciu wzmacniacza lampowego.
Wzmocnienia, i to olbrzymiego rzędu, 1-2 milionów razy.
dokonuje się wewnątrz fotocelki przez wykorzystanie zjawiska tzw. wtórnej emisji elektronów. Popatrzmy na rysunek l.
Na katodę K pada promień światła. Pod wpływem uderzeń
kwantów światła o warstwę światłoczułą odrywa się od niej
powiedzmy l elektron. Elektroda e 1 ma w stosunku do katody
K dodatnie napięcie, uzyskane przez dołączenie do niej dodainiego bieguna odpowiedniej baterii (nieuwidocznionej na rysunku), podczas gdy biegun ujemny baterii jest załączony do
katody. Pod wpływem tego dodatniego napięcia elektron wyrzucony z katody dzia-łaniem światła biegnie do elektrody e 1
i trafia ją z dużym rozpędem. Uderzając o elektrodę e 1 elektron wybija z niej, powiedzmy, 2 elektrony; teraz już zatem
2 elektrony wybiegają z elektrody e 1 . Przez przyłożenie do
elektrody e2 dodatniego napięcia (z baterii) nasze 2 elektrony
są skierowane do e 2 i uderzając w nią wybijają z niej znowu
każdy po 2 elektrony, tak, że z e 2 do e 3 wybiegają już 4 elektrony, itd. itd. Od elektrody do elektrody wzrasta lawinowo
natężenie strumienia elektronów i w końcu milion razy zwielokrotniony rój elektronów jest zbierany przez anodę A,
w której obwodzie znajduje się czuły galwanometr. Fotocelki
działające w spo::.ób naszkicowany powyżej r.azywają się f ot o c e l k a m i z p o w i e l a n i e m e l e k t r o n o wy m, po
angielsku: Multiplier Phototube. Fotografię jednej takiej fotocelki zamieszczamy na str. 105.
Prąd elektryczny uzyskany z takiego "multiplajera" jest.
nawet przy stosunkowo słabej gwieździe i przy posługiwaniu
się niezbyt wielką lunetą, na tyle silny, że bez trudu może
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być zmierzony średniej czułości galwanometrem. I tak, gdy
na katodę fotocelki typu 1P21 umieszczoną w lunecie o śred
nicy obiektywu 20 cm pada światło gwiazdy 7-mej wielk. gw.,
otrzymujemy prąd rzędu 2 X I0-8 Amp.
Na rysunku 2. mamy schematycznie uwidoczniony sposób działania urządzenia składającego się z lunety i przymocowanego do niej typowego fotometru fotoelektrycznego. Promienie gwiazdy zebrane przez obiektyw lunety O zbierają się
w jego ognisku, tworząc tam obraz gwiazdy g, który po od-

lo

1.

2.

l. Schemat fotocelki z powielaniem elektronowym "Multiplier Phototube"

z zaznaczonym sposobem wzmacniania. K
katoda, A
anoda, e" e~,
e~ ... elektrody.
2. Schemat działania fotometru fotoelektrycznego. O
obiektyw lunety,
g
obraz gwiazdy w ognisku obiektywu, o
okular, p = przesłona,
L - lusterko, F
fotocelka, K
katoda fotocelki, G - galwanometr.

biciu się promieni pod kątem 45 ° od lusterka L, jest oglądany
przy pomocy okularu o. Skoro stwierdzimy, że gwiazda znajduje się na środku pola widzenia, ściślej mówiąc: na środku
znajdującej się w płaszczyźnie ogniskowej obiektywu przesłony p,
usuwamy przy pomocy odpowiedniego urządzenia
lusterko L z biegu promieni (w okularze przestajemy wtenczas widzieć gwiazdę!), które padną teraz na katodę K fotocelki. Znajdujący się w obwodzie prądu galwanometr G zmie-
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rzy natężenie prądu, które jak wiemy, będzie wprost proporcjonalne do natężenia światła padającego na katodę.
Pomiar jasności komplikuje nieco okoliczność, że przez
galwanom~tr płynie prąd nawet wtenczas, gdy na fotocelkę
nie pada światło; jest to tzw. prąd "ciemny". Mianowicie

Lewa: fotometr fotoelektryczny przymocowany do wyciągu okularowego
lunety. - Prawa: fotocelka z powielaniem elektronowym.

z katody fotocelki odrywają się elektrony nawet wówczas,
gdy nie pada na nią światło i te właśnie elektrony powodują
powstawanie prądu ciemnego. Odrywanie się elektronów od
nieoświetlonej katody jest spowodowane tym, że katoda zawsze jest trochę ciepła (o ile mianowicie nie chłodzimy jej
specjalnie, ma ona temperaturę otoczenia). Otóż ciepło powoduje
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odrywanie się elektronów od metali; właśnie to zjawisko jest
wykorzystane w lampach radiowych, gdzie dla wzmożenia
wydzielania się elektronów z katody, katoda jest żarzona.
Przy uwzględnieniu istnienia prądu ciemnego, porównanie
jasności jakiejś gwiazdy X z jasnością gwiazdy A przedstawia
się j. n. Nastawiamy lunetę na gwiazdę X i stwierdzamy, że
znajduje się ona na środku przesłony ogniskowej. Odczytujemy na galwanometrze natężenie prądu ciemnego, a więc
natężenie prądu płynącego wtenczas, gdy lusterko L nie zostało jeszcze odsunięte. Odsuwamy lusterko; światło gwiazdy
pada teraz na fotocelkę, i znowu odczytujemy galwanometr:
różnica obu odczytów da nam natężenie prądu wywołanego
światłem gwiazdy. Sciśle biorąc, będzie to natężenie prądu
wywołanego łącznym świeceniem gwiazdy i tła nieba objętego
przesłoną ogniskową. Trzeba więc jeszcze zmierzyć ile prądu
fotoelektrycznego daje samo tło: robimy to przesuwając nieco
lunetę, tak, żeby gwiazda X zeszła z pola widzenia i przesłona
obejmowała samo tylko tło nieba. Otrzymane wtedy natężenie
prądu fotoelektrycznego odejmujemy od natężenia przy nasta- ·
wieniu na gwiazdę z tłem i otrzymujemy natężenie prądu
fotoelektrycznego odpowiadającego samej gwieździe. Ten sam
cykl operacji powtarzamy dla gwiazdy A. Iloraz obu natężeń
(oczywiście natężeń poprawionych w opisany powyżej sposób
na prąd ciemny i tło) jest wprost równy ilorazowi natężeń
światła obu gwiazd i przeto logarytm tego ilorazu, pomnożony
przez 2.5, daje od razu różnicę jasności gwiazd X i A wyr aż o n ą w w i e l k o ś c i a c h g w i a z d o w y c h.
Dokładność pomiaru fotometrem fotoelektrycznym zależy
głównie od dwóch okoliczności. Przede wszystkim więc od dobroci warunków atmosferycznych. Jest jasnym, że jeżeli w czasie, gdy przesuwamy lunetę od gwiazdy X do gwiazdy A ,
zmniejszy się przeźroczystość powietrza, nadpłynie np. jakiś
tuman dymu czy mgły - nawet niedostrzegalny dla oka to dia gwiazdy A otrzymamy za małe wychylenie galwanometru i w rezultacie sfałszowaną różnicę jasności X-A.
Drugim, charakterystycznym dla fotometru fotoelektrycznego
momentem, wpływającym na dokładność wyników, jest stopień "hałaśliwości" fotocelki. Idzie tu o drobne wahania prądu
z fotocelki (wahania, które, gdyby odbiór prądu fotoelektrycznego odbywał się na słuch , ujawniłyby się jako szum czy hałas)
uniemożliwiające
dokładne odczytanie galwanometru.
Zjawisko, z którym tu mamy do czynienia, jest samo w sobie
interesujące; jest to tzw. efekt śrutowy. Jak wiemy elektrycz-
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ma budowę nieciągłą, atomową; prąd elektryczny jest
strumieniem oddzielnych cząsteczek elektryczności, elektronów. Jak długo mamy do czynienia z silnymi prądami, okoliczność, że w jednej sekundzie przepłynie przez drut np. milion e1ektronów, a w drugiej milion+ 100 elektronów - takie
wahania natury statystycznej są nieuniknione - nie wpłynie
wyczuwalnie na pomiar natężenia prądu. Inaczej się sprawa
przedstawia gdy przychodzi nam mierzyć bardzo słabe prądy
a z takimi właśnie prądami mamy do czynienia w zjawisku
fotoelektrycznym - tutaj fakt, że raz płynie przez drut w sekundzie powiedzmy 300 elektronów a drugi raz 300 + 100
elektronów, czyni natężenie prądu w obu sekundach znacznie
różnym. Takie statystycznej natury - wahania prądu obserwujemy przy pomiarach fotometrem fotoelektrycznym; wskazówka galwanometru zachowuje się niespokojnie i dokładny
odczyt natężenia prądu staje się niemożliwy. Doświadczenie
i teoria uczą, że rozmiar tych wahań jest w przybliżeniu proporcjonalny do drugiego pierwiastka z natężenia mierzonego
prądu. W szczególności wahania te będą poważnie zakłócały
pomiar, gdy prąd ciemny jest duży, bo duże "śrutowe" wahania prądu ciemnego będą się dodawać do wszystkich pomiarów,
nawet słabych efektów fotoelektrycznych. Stąd konieczność
możliwie silnego "zduszenia" prądu ciemnego. Ponieważ, jak
już o tym wspomniano, prąd ciemny jest w znacznej mierze
pochodzenia cieplnego, uzyskuje się jego wydatne zmniejszenie
chłodząc energicznie fotocelkę np. zestalonym C0 2 , tzw. suchym lodem. Poza ciepłem, na zwiększenie się prądu ciemnego
(i, co za tym idzie, na zwiększenie się "hałaśliwości" fotocelki)
wpływ<:~ też "przepełzanie" elektryczności przez niedość doskonałą izolację przewodów elektrycznych.
Dla orientacji co do osiąganej fotometrem fotoelektrycznym
w naszym klimacie dokładności pomiaru, podaję, iż fotome~~eril tym, użytym w połączeniu z lunetą o średnicy obiektywu
20 cm, możemy zmierzyć, i to przy dobrych warunkach atmosferycznych, różnicę jasności 2 gwiazd 7 wielk. gw. w ciągu
około 4 minut czasu z dokładnością (z błędem średnim) rzędu
0.01 wielk. gw. Przy mglistym niebie, słabszych gwiaząach
i braku chłodzenia, dokładność znacznie spada, ale nawet pomiary z błędem średnim rzędu 0.05 w. gw. są cenne dzięki
faktowi, że wyniki są wyrażone wprost w skali wielkości
gwiazdowych i że charakter ich błędności (rozrzutu) jest czysto
przypadkowy.
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ASTRONOMIA NAD NILEM W CZASACH
NAJDAWNIEJSZYCH
Podczas gdy Chiny, oddzielone tysiącami kilometrów i swym
murem od krajów Zachodu, nie wywierały prawie żadnego
wpływu na rozwój kultur europejskich, Egipt, dzięki licznym
stosunkom z Grekami, przekazał im wiele ze swych zdobyczy
duchowych i za ich pośrednictwem wniósł poważny udział do
rozwoju ogólnej kultury europejskiej.
To samo dotyczy w szczególności nauki o niebie, która mimo,
iż zazdrośnie strzeżona przez kapłanów, przenikała jednak poza
granice Egiptu stwarzając ra:zem z wpływami babilońskimi
podłoże przyszłej greckiej astronomii, pierwszej w starożyt
ności, którą już możemy nazwać nauką przyrodniczą o niebie.
Powodzenie całego Egiptu zależne było od corocznych wylewów Nilu, bez których kraj tak urodzajny zamieniłby się
w pustynię. Z tego więc powodu uwaga całej ludności ześrod
kowywała się na Nilu. Nic też dziwnego, iż wnet zauważona
regularność jego wylewów posłużyła jako pierwsza wskazówka
do rachuby czasu. Niezależnie od tego już bardzo wcześnie
zaczęto dla określenia długości roku stosować obserwacje nieba.
Przeszło 4 tysiące lat przed Chr. był już w powszechnym
użyciu 365-dniowy rok. Składał się on zasadniczo z 360 dni
i 5 dodatkowych, które, jak wszędzie w starożytności, jako
psujące ogólną harmonię, uważane były za pechowe. O pochodzeniu tych 5 dni mówi legenda przytaczana przez Plutarcha: Bóg Set i bogini Nut sympatyzowali z sobą, a to wzbudziło zazdrość Słońca, które rzuciło na Nut przekleństwo tak,
że dzieci jej nie mogły się urodzić w czasie żadnego z mie-·
sięcy roku. Na prośbę Nut bóg Thot zagrał w kości z boginią
1
Księżyca i wygrał od niej 172 część każdegO' dnia z 360 dniowego
roku. Dotychczas rok księżycowy miał być równy słonecznemu,
obecnie jednak stracił on te przegrane 5 dni na korzyść sło
necznego. Właśnie te 5 dni zyskała bogini Nut dla swych dzieci.
Tak tłumaczy legenda przyjęcie roku księżycowego o 355 dniach
a słonecznego o 365.
Niezależnie od tego, że można by podejrzewać Thota o jakieś nieuczciwe kombinacje, jako że tak »na pewniaka<< zasiadał do gry, mamy w tej legendzie klasyczny przykład popularnego tłumaczenia, a raczej zaciemniania zjawisk astronomicznych, przykład wpływu religii a raczej kasty kapłańskiej, na
naukę. Wprawdzie można przypuszczać, że żaden z kapłanów-
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astronomów nie wierzył w takie tłumaczenia, memme] jednak
gorze byłoby śmiałkowi, który by odważył się podawać takie
rzeczy w wątpliwość lub głosić coś innego, jeśli już raz taka
wersja została aprobowana przez kapłaństwo.
· Wedle obliczeń przeprowadzonych na podstawie zabytków
wynika, iż około 42 wieki przed Chr. zauważono w środkowym
Egipcie (gdzie wówczas była stolica), że coroczne przybieranie
wód Nilu zbiega się z pierwszym pojawieniem się na wschodnim horyzoncie najjaśniejszej gwiazdy nieba, Syriusza. To
spostrzeżenie właśnie pozwoliło ustalić

dokładniejszą długość

roku.
Dokładne

obserwacje, dokonywane przez wiele lat wypojawianie się Syriusza spóźnia się w stosunku
do wylewów Nilu co cztery lata 365-dniowe o jeden dzień.
W ten sposób stosunl$:owo wcześnie, dzięki współdziałaniu tych
dwóch czynników, poznano dość dokładnie długość roku, przyj1
mując na nią wartość 365 i /4 dnia. Jest to tak zwany »rok
syriuszowy« w odróżnieniu od powszechnie używanego roku
365-dniowego, zwanego rokiem wędrującym ze względu na to,
że jego początek wędrował wstecz poprzez wszystkie pory roku,
powracając po 1461 latach do tego samego dnia.
Mimo posiadania tej dokładniejszej wartości, kapłaństwo
trzymało się z uporem roku 365-dniowego we wszystkich okolicznościach z wyjątkiem obchodzenia świąt rolniczych i ku
czci Nilu, które były obliczane wedle roku syriuszowego, a to
z tego powodu, iż w przeciwnym razie święta te wypadałyby
zupełnie bez związku z ich znaczeniem.
Niektórzy władcy usiłowali przeprowadzić reformę kalendarza na podstawie roku syriuszowego; nie powiodło się to,
gdyż natrafiło na zdecydowany opór kapłanów, dopatrujących
się we wszelkich zmianach zamachu na swą władzę. Temu też
należy przypisać , że mimo świadomości błędu , ruchomy rok
utrzymał się w użyciu przez 4 tysiące lat!
Podobnie jak w Chinach, do mierzenia czasu używano zegara wodnego jak również bardzo rozpowszechnionych zegarów słonecznych. Dla oznaczenia godziny w nocy, używano
także specjalnie opracowanych tablic, podających momenty
górowania (to jest przechodzenia przez południk) różnych
gwiazd zależnie od pory roku. Był to więc pewnego rodzaju
zegar gwiazdowy, służący równocześnie jako sprawdzian innych
zegarów.
Tak dzień jak i noc dzielono w Egipcie, niezależnie od
pory roku, na 12 równych części czyli godzin. Z tego powodu
godziny te posiadały w różnych porach roku różniącą się
kazywały, że
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znacznie długość. W zimie najdłuższe były godziny nocne
a najkrótsze dzienne, w lecie znowu na odwrót. Egipcjanie, nie
mający u siebie problemów szybkiej komunikacji czy też pracy
godzinowej , mogli sobie na taką rozmaitość łatwo pozwolić.
Możemy sobie wyobrazić jakie utrudnienia mielibyśmy przy
takim systemie dzielenia czasu w czasach obecnych.
Chociaż znaczenie kierunków świata nie przeniknęło tak
głęboko w życie codzienne jak w Chinach, to jednak prawie
wszystkie znaczniejsze budowle w Egipcie były orientowane
wedle stron świata z precyzją wprawiającą nas w zdumienie.
Orientacji tej dokonywano przez obserwację Słońca przy jego
wschodzie i zachodzie. Dzięki dokładnemu ustawieniu w stosunku do stron świata ogromnych budowli, nieraz o kilkusetmetrowych ścianach, jak np. piramid, można się było z kolei
nimi posłużyć - jak gdyby olbrzymimi przyrządami - dla
uzyskania dokładniejszych danych z obserwacji nieba.
Przed kilkudziesięciu laty wielu badaczy było zdania, że
Egipcjanie w planie wielkiej piramidy Cheopsa zawarli dużą
część swej wiedzy matematycznej i astronomicznej. Dopatrywano siq w jej wymiarach i kierunkach różnych ważnych
elementów budowy świata. Szerokość geograficzna piramidy
wynosi 30 stopni z błędem zaledwie 22 kilometry. Gdyby usta-:
wienie takie było rozmyślne, wskazywałoby to na dokładną
znajomość pomiarów astr. już wówczas, około 3 tysiące lat
przed Chr.! Korytarz umieszczony w połowie północnego boku
jest nachylony 30 stopni względem poziomu, a więc (z uwzględ
nieniem załamania światła) celuje prawie dokładnie w biegun
niebieski czyli jest równoległy do osi ziemskiej. Stosunek
obwodu piramidy do jej wysokości daj e liczbę 2Jt z błędem 2%.
Wiele tego rodzaju spostrzeżeń poczynił astronom angielski
Piazzi Smyth.
Czy wnioski te są słuszne, czy też mamy tu do czynienia
jedynie ze szczególnym zbiegiem okoliczności, trudno jest rozstrzygnąć, zwłaszcza, że o zazdrośnie strzeżonej przez kapłań
stwo wiedzy staro-egipskiej mamy bardzo mało bezpośrednich
wiadomości. Doświadczenie w wielu dziedzinach uczy jednak,
że do wniosków wyciąganych na podstawie szczególnych zgodności, czy też podobieństw, należy odnosić się z dużą dozą
sceptycyzmu, gdyż mając kilka danych liczb, możemy zawsze
kombinując je, otrzymywać rozmaite wyniki.
Cała nauka o niebie spoczywała w Egipcie w rękach kapłaństwa, podobnie jak i inne nauki. W obawie o swe wpływy
nie tylko baczono pilnie, aby żadne wiadomości dotyczące
uprawianych nauk nie wydostawały się poza stan kapłański.
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lecz nawet wewnątrz niego istniały grupy i stopnie wtajemniczonych w daną dziedzinę. Ażeby posiąść całą ówczesną wiedzę o niebie, należało w ciągu wielu lat zdobyć zaufanie odpowiednich mistrzów i pozycję w stanie kapłańskim, a następnie
przejść wiele kolejnych stopni wtajemniczenia, połączonych
z różnymi próbami charakteru czy też nerwów. Dowodem na
to, że tej tajemnicy wiedzy dochowywano, jest właśnie fakt,
że na jej temat wiemy tak mało, a to co wiemy, zawdzięczamy
przeważnie cudzoziemcom, głównie Grekom.
Na ogół biorąc, pisarze starożytni zrobili dużą reklamę
astronomii egipskiej, jednak w świetle faktów można przypuszczać, iż wiadomości o tym były znacznie przesadzone. Być
może, że część sławy należy przypisać właśnie tej tajemniczości, jaką się otaczali egipscy astronomowie, gdyż wszelka
tajemniczość bardzo działa na ludzi, którzy często spodziewają
się dzięki niej znacznie więcej, niż jest w rzeczywistości do
ukrywania. Istnieją powody do przypuszczeń, że wiele wyników astronomicznych zostało na grunt egipski przeszczepionych z Babilonii.
Diodor z Sycylii twierdzi, że Egipcjanie od najdawniejszych
czasów przechowywali spostrzeżenia położeń i okresów obiegu
ciał niebieskich. Pliniusz przypisuje im obliczanie orbit Słońca,
Księżyca i Saturna. Wszystko to wygląda bardzo ładnie, jednak
wydaje się mało prawdopoaobne gdyż jeśliby takie obserwacje
istniały, musiałby o nich wiedzieć Ptolemeusz żyjący w Aleksandrii i specjalnie zbierający wszystkie obserwacje przy tworzeniu swego systemu; tymczasem nie mówi on nic o tym.
Niewątpliwie robiono różne spostrzeżenia i musiano znać
przebieg wielu zjawisk niebieskich, głównie jednak posługi
wano się nimi dla rachuby czasu. Jeżeli idzie o religię, to
trudno mówić o jakiejś jednej ogólno-egipskiej religii czy też
kulcie; istniały naturalnie liczne cechy wspólne całemu krajowi, jednak lokalne odchylenia były bardzo wielkie. Również
o takim zespoleniu religii ze zjawiskami niebieskimi jakie miało
miejsce w Chinach, nie ma mowy. Kult ciał niebieskich wyrugował częściowo bardziej pierwotny kult zwierząt, niemniej
jednak pozostała zawsze niezrozumiała mieszanina tych dwu
kultów w różnych lokalnych odcieniach. Ubóstwianie Słońca
sięga ponad 3 tysiące lat przed Chr.; świadczą o tym zabytki
świątyń jemu poświęconych. Reformatorski faraon Amenofis IV, panujący w XIV wieku przed Chr., usiłował wprowadzić coś w rodzaju monoteizmu słonecznego, nie zdołał
jednak przełamać sprzeciwu kapłaństwa. W związku z wie-
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rzeniami o życiu pozagrobowym powszechne było mniemanie,
iż gwiazdy stanowią mieszkanie zmarłych.
Jeśli idzie o astrologię, to nic nie świadczy o wytworzeniu
się w Egipcie jakiejś samoistnej >> nauki « o wpływie ciał niebieskich na życie ludzkie, a to co jest, zdaje się pochodzić raczej od Babilończyków.
Dzięki bogatemu materiałowi wykopaliskowemu, posiadamy
dużo wiadomości o życiu i kulturze Egiptu; o astronomii jednak
wiemy stosunkowo niewiele. O astronomach wiemy, że cieszyli
się oni, jak zresztą w ogóle kapłani-uczeni, wielkim poważa
niem i posiadali liczne przywileje. Arcykapłan miasta Heliopolis (miasta poświęconego Słońcu) nosił pięknie brzmiący
tytuł >> Wielki Obserwator Tajemnicy Niebios «. Oprócz różnych
przywilejów przemawiających dotąd do nąszego przekonania,
posiadali oni również i takie, które obecnie już nie budzą specjalnej zazdrości. Np. astronomom wolno było całować faraona
w kolano, zamiast w stopę, jak czynili to niżsi dworzanie. Był
to z pewnością wielki zaszczyt.
Niestety jednak wszystkie te honory posiadali owi >> mistrze
tajemnic niebieskich<< nie tyle dzięki uznaniu dla swego umysłu i wiedzy, ile raczej dzięki pr7.ypisywaniu im umiejętności
czarodziej ski ch.
JAN GADOMSKI
SZCZĄTKI

TWORZYWA

SŁONECZNEGO

System słoneczny robi na badaczu wrażenie tworu uporządkowanego i trwałego. Słońce, ciało centralne układu, posuwa się stosunkowo powolnym ruchem poprzez przestrzenie
Drogi Mlecznej, pociągając za sCJbą posłuszną plejadę 9 planet
planetoid. Wszystkie te ciała obiegają dokoła
po liniach krzywych zamkniętych, w utrwalonym od
milionów lat ładzie i porządku. Element najmniej zbadany
w układzie słonecznym stanowią luźne rzesze meteorów, które
dla nas- mieszkańców Ziemi- tylko wówczas ujawniają swe
istnienie, gdy zetkną się bezpośrednio z atmosferą ziemską. Gdyby nie ta okoliczność, która zapala je na kilka chwil na skutek
tarcia o cząsteczki gazów atmosfery i powoduje jasne ich świe
cenie, nigdybyśmy się o nich nie dowiedzieli. Nieco lepszą jest
sytuacja astronomów, jeżeli idzie o duże, bogate i zwarte
skupiska tych ciał, ujawniające się od czasu do czasu na niebie w postaci kom e t. Skupienia takie, w odróżnieniu od
zwyczajnych meteorów, możemy obserwować bezpośrednio
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i to nieraz już nawet z dość znacznej odległości. Odbijają one
spore ilości promieni słonecznych i dlatego dają się dostrzec
przez lunety.
Komety wynurzają się ze wszystkich kierunków przestrzeni, zazwyczaj nieoczekiwanie, dążąc ku Słońcu . Posłuszne prawom mechaniki nieba podchodzą w jego pobliże; przybierają
wskutek tego stopniowo na blasku. Rozwijają się nieraz
w efektowne zjawisko niebieskie, by po kilku miesiącach widzialności zapaść z powrotem na długie wieki czy tysiąclecia
w czeluście układu planetarnego i przestać być widzialnymi
nawet przez najpotężniejsze teleskopy.
Gdy komety wynurzają się z głębin przestrzeni między
czy pozaplanetarnych, mają zawsze wygląd mglistych, okrą
głych mgiełek, pozbawionych szczegółów. Skoro więcej zbliżą
się do Słońca i Ziemi blask ich wydatnie wzmaga się. Rozpoznawać je można po tym, że zmieniają wyraźnie z godziny na
godzinę położenie na firmamencie w odniesieniu do tła dalekich, pozornie nieruchomych gwiazd.
Większe komety rozwijają się w pobliżu Słońca w efektowne i piękne zjawisko, za każdym razem inne. Pobudzone
wzmożonym promieniowaniem słonecznym zaczynają "żyć".
Z "jądra" ich, złożonego z luźnych, stałych cząsteczek materii (meteorów) wydobywają się wówczas pod wpływem cieplnego promieniowania Słońca strugi subtelnych gazów, które
pod działaniem krótkofalowego promieniowania słonecznego
poczynają świecić tzw. światłem pobudzonym (fluorescencja).
Gazy te otaczają dokoła jądro, tworząc mglistą g ł owę komety. Jądro zbudowane jest z luźnych bryłek materii stałej
i ma kilkadziesiąt kilometrów średnicy. Mglista gazowa głowa
komety w miarę zbliżania się do Słońca wzrasta wydatnie nieraz do rozmiarów globów planet. Gazy, wydobywające się
z jądra, biegną początkowo w kierunku Słońca, niebawem jednak zawracają odepchnięte ciśnieniem promieni słonecznych
i tworzą dokoła komety jakby świetlny parasol. Ciśnienie promieniowania słonecznego bierze bowiem górę nad przyciąga
niem grawitacyjnym Słońca o ile idzie o drobne molekuły
gazowe, które w następstwie odrzuca daleko od Słońca
w płaszczyźnie orbity komety, tworząc jej wark o c z. Zjawisko przypomina do pewnego stopnia dym wydobywający
się z komina pędzącej lokomotywy, unoszony wiatrem, twór
coraz to nowy i świeży. W ten sposób powstaje subtelny, niemal nieważki warkocz komety, długi na wiele milionów kilometrów. Świeci on również światłem pobudzonym przez krótkofalowe promieniowanie Słońca. Pod wpływem ustawicznie
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Kometa Morehouse (1908 III) zdjęta przez M. Wolfa w Heidelbergu
w dniu 16 listopada 1908 r.
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działających impulsów ciśnienia światła słonecznego, materia
ta nabywa dużej szybkości, dochodzącej do setek kilometrów
w sekundzie. Jak się astronomowie wyrażają, osiąga ona niebawem "szybkość hiperboliczną", wskutek czego oddala się
po hiperboli na zawsze od Słońca, zdążając ku sąsiednim
systemom gwiazdowym. Dla komety oraz dla systemu słonecz
nego jest ona stracona na zawsze. Kometa, minąwszy Słońce,
powoli wraca po krótkim okresie świetności do stanu normalnego: zatraca stopniowo warkocz, głowa jej kurczy się i maleje, światło własne ustaje, blask ogólny zmniejsza się. Zjawisko przebiega w sensie odwrotnym, zanikając zwolna. Wreszcie, jak na początku, tylko blada mgiełka świetlna przemierza coraz wolniej tło gwiazd. Po upływie pewnego czasu i ona
znika z pola widzenia nawet najpotężniejszych narzędzi.
Oczywiście nie wszystkie komety mają możność tak efektownych "przeżyć". Zjawisko dochodzi do takiej okazałości
jedynie u komet większych i tylko tych, które wydatnie zbliżają się do Słońca. Większość komet nie rozwija w ogóle warkocza. Przemierza jako mglista mgiełka tło nieba, by wejść
w rejestr astronomiczny jako "obiekt teleskopowy".
Astronomowie wiele uwagi poświęcają badaniu dróg
w przestrzeni tych "wagabundów niebieskich". Drogi te stanowią z reguły bardzo obszerne i wydłużone elipsy o jednym
<>gnisku w Słońcu. Gdy w częściach przysłonecznych swych
dróg komety w skrajnym wypadku podchodzą do Słońca na
ułamek jego średnicy, to przeciwnie w częściach odsłonecznych
odsuwają się z reguły poza obręb szlaków najdalszych planet.
W tych warunkach zużywają na jedno okrążenie Słońca całe
wieki, czy nawet tysiąclecia. Po wysunięciu się poza obręb
dróg Marsa czy Jowisza dają się z Ziemi śledzić już tylko rachunkiem, gdyż blask ich jest wówczas zbyt słaby dla naszych
narzędzi.

Bardzo osobliwie

przedstawiają się szybkości ruchu komet
zbliżających się znacznie do Słońca,

po ich orbitach. U komet

nieraz na niewiele milionów kilometrów, obserwujemy w czasie mijania Słońca szybkości ruchu po orbicie dochodzące do
paruset km/sek, gdy po tym ta sama kometa, odsunąwszy się
od Słońca na wiele miliardów kilometrów, wlecze się leniwie
wzdłuż swej drogi z szybkością niewielu m/sek.
Nie wszystkie jednak komety odbiegają tak daleko od
Słońca. Niektóre (znamy ich około 40) trzymają się pobliża
orbit planet, obiegając Słońce w tak niedługich okresach czasu,
jak planety, a więc kilku, czy też paru dziesiątek lat. Są to
tzw. komety p er i o d y c z n e, "złowione" ongiś przez pla-
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nety i przymuszone do opisywania ciasnych elips dokoła
Słońca. Planety bowiem tak masywne, jak Jowisz, Saturn,
Uran i Neptun, wywierają przez przyciąganie wyraźny wpływ
zakłócający na drogi mijanych komet. Kometa zmienia wówczas wydatnie swój tor i staje się niejako członkiem "rodziny"
planety. I tak Jowisz liczy obecnie aż 27 komet przez siebie
schwytanych, Saturn - 4, Uran - 2, Neptun - 5. Orbity
komet periodycznych nie są bynajmniej tak jak orbity planet
ustalone na dłuższy okres czasu, zmieniają się bowiem często
pod wpływem przyciągania planet i stąd wymagają pieczoło
witej i mozolnej opieki ze strony rachmistrzów.
Przed wynalezieniem lunety dostrzegano wyłącznie komety jasne, dostępne dla gołego oka. Zjawiska tak okazałe
należą jednak do rzadkości; przypada ich zaledwie około 20 na
stulecie. Dzisiaj, gdy całe niebo jest systematycznie kontrolowane przy pomocy lunet oraz szerokokątnych kamer fotograficznych, odnotowuje się każdego roku pojawienie się kilku
komet, a więc kilkuset na stulecie. Ogólną ilość komet należy
szacować na wiele tysięcy.
Komety należą do najmniej trwałych utworów niebieskich.
2ywot ich w astronomicznej skali czasu jest bardzo krótki.
Przyczyną jest tu destrukcyjne działanie siły grawitacyjnej
Słońca umożliwione luźną budową komety. Poszczególne bowiem bryłki materii jądra komety przyciągają się wprawdzie
nawzajem, tworząc jakby chmurę meteorytów biegnących
chmarą równolegle do siebie po wytyczonej drodze, jednakże w czasie wydatniejszego zbliżenia się komety do Słońca
cząsteczki jej bliższe Słońca są o wiele silniej przyciągane,
aniżeli dalsze. Gdy różnica ta jest o co nietrudno - większa
niż wzajemne przyciąganie się poszczególnych cząsteczek materii kometarnej, kometa rozciąga się wówczas stopniowo
wzdłuż swego toru, tworząc z czasem pierścień luźnych meteorów o długości wielu milionów kilometrów. Kometa jako taka
przestaje wtedy istnieć i przeradza się w rój meteorów. Jeżeli
rój ten "otrze się" przypadkowo o Ziemię, na nocnym niebie
pojawiają się liczne "gwiazdy spadające", powstałe z rozpadlej komety. Pogląd taki na rozpad i "rozwiązywanie się" komet oparty jest na bezpośrednich obserwacjach i obliczeniach
torów komet i meteorów.
A teraz zapytamy, skąd się biorą ci włóczędzy niebiescy,
którzy przeważnie tak zdala trzymają się od Słońca? Sprawa
ta, jak wszystkie dociekania kosmogoniczne, nic jest jeszcze
dostatecznie wyjaśniona. Na ogół przypuszcza się, że komety
to większe skupienia meteorów i "pyłu kosmicznego" stano-
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wiące resztki tworzywa, z którego przed dwoma miliardami
powstało Słońce i planety. Resztki te rozrzucone są bezładnie w otaczającej Słońce i przez nie "rządzonej" przestrzeni.
Słońce od czasu do czasu wzywa je niejako "do przeglądu".
Wówczas astronomowie sygnalizują pojawienie się na niebie
"nowej" komety. Uruchomiają teleskopy i maszyny do liczenia, by zbadać nowe ciało niebieskie i wytyczyć jego szlak
w przestrzeni. Najbliższe obserwacje komety w czasie jej następnego powrotu do Słońca, który powtarza się po wiekach
czy tysiącleciach, przekazują następnym pokoleniom.

lat

Warto tu wspomnieć, że odkrywanie nowych komet stanowi odpowiednie pole do pracy dla miłośników nieba. Wystarczy skromne wyposażenie: lornetka lub niewielka luneta
o znacznej sile światła, dobry atlas nieba oraz dostęp do otwartego horyzontu nie zakłóconego światłami miasta. Należy wieczorem na zachodzie i przed świtem na wschodzie, a więc
w pobliżu Słońca, przeglądać pilnie niebo w czasie bezchmurnych i bezksiężycowych nocy, zwracając przede wszystkim
uwagę na obiekty mgliste o wyglądzie zamazanym. Jeżeli taki
obiekt (gromada gwiazd lub mgławica) figuruje w atlasie,
należy kontynuować poszukiwania w innej połaci nieba. Gdy
zauważony na niebie obiekt nie znajduje się w atlasie, zachodzi
uzasadnione podejrzenie, że mamy do czynienia z kometą.
Gdy wreszcie po upływie paru godzin obiekt nasz przemieści
się nieco na tle gwiazd, odkrycie nie ulega wątpliwości. Po
dokładnym wrysowaniu komety w mapę nieba i odnotowaniu
momentu z dokładnością minuty należy o wyniku powj.adomić
najbliższe obserwatorium. Duża ilość komet zawdzięcza swe
odkrycie astronomom-amatorom. W Polsce odkryto dotychczas
przy pomocy takiego przeszukiwania nieba 6 nowych komet
w latach 1925-37.
ANDRZEJ LISICKI

GWIAZDY ZMIENNE ZAKRYCIOWE

W poprzednim zeszycie URANII (patrz art. "Gwiazdy
zmienne", URANIA, XX, str. 58) dokonaliśmy podziału gwiazd
zmiennych na kilka grup, zależnie od przyczyn powodujących
zmiany blasku gwiazdy. W niniejszym artykule zajmiemy się
dokładniejszym omówieniem pierwszej z pośród tych grup,
mianowicie tzw. gwiazdami zakryciowymi.
Obserwując niebo przez lunetę o dostatecznie dużej sile
rozdzielczej, często widzimy - zwłaszcza w okolicach Drogi
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Mlecznej - pary gwiazd, położone szczególnie blisko siebie.
Dokładne obserwacje tzw. ruchów własnych składników takiej
pary mogą dać nam w szczególności dwojaki rezultat. Ruchy
własne obu gwiazd mogą być:
l. stałe i sobie nierówne,
2. krzywoliniowe o stałej lub zmiennej prędkości.
W przypadku pierwszym mamy do czynienia - jak się
wyrażają astronomowie z optyczną parą gwiazd: mówimy
wówczas o gwieździe optyczni e p o dwój n ej. Gwiazdy
takie są tylko pozornie kątowo bliskie siebie, a to dzięki przypadkowemu położeniu prawie w tym samym od nas kierunku
przestrzeni; w rzeczywistości odległość między nimi jest bardzo wielka, gdyż jedna z nich leży znacznie głębiej w przestrzeni, aniżeli druga.
Przypadek drugi wskazuje nam odrazu, że badana gwiazda
jest podwójną fizycznie, tzn., że obie gwiazdy są ze sobą zwią
zane grawitacyjnie, i - niezbyt odległe od siebie - okrążają
ruchem keplerowskim wspólny środek masy. Są to tzw. gwiazdy w i z u a l n i e p o dwój n e. Okresy obiegu dokoła wspólnego środka masy takich par gwiazd są duże, rzędu przeważ
nie setek lub tysięcy lat i zależą od średniej rzeczywistej odległości gwiazd od siebie, a także od mas gwiazd składowych.
Płaszczyzny orbit gwiazd podwójnych są w przestrzeni skierowane zupełnie bezładnie i dlatego pozorne orbity na skutek
działania praw perspektywy mają na ogół kształt elips o róż
nych mimośrodach. Zresztą na ogół i rzeczywiste orbity są
eliptyczne.
Powiedzieliśmy, że odległości rzeczywiste składników od
siebie w układach podwójnych wizualnych są niezbyt wielkie.
Odległości te, nieduże w skali odległości między gwiazdami
w ogóle, w rzeczywistości zwykle znacznie przewyższają 10 10
(10 miliardów) kilometrów. Z faktu tak wielkich rzeczywistych
odległości między składnikami wynika jedna z cech gwiazd
wizualnie podwójnych: oto niezmiernie rzadko następować
musi fakt zasłonięcia jednej gwiazdy przez drugą w jej ruchu
po orbicie; zakrycie takie bowiem wymagałoby dokładnie
równoległego ustawienia płaszczyzny orbity w gwieździe podwójnej do kierunku Ziemia-gwiazda. W rzeczywistości nigdy
nie zaobserwowaliśmy takiego ściśle dokładnego ustawienia.
Jaki więc byłby warunek, aby składniki gwiazdy podwójnej mogły co pewien czas z dużym prawdopodobieństwem
zakrywać nawzajem swe tarcze? Odpowiedź jest następująca:
odległość między składnikami gwiazdy podwójnej winna być
stosunkowo do ich rozmiarów niewielka, aby efekt zakrycia
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powodowało położenie płaszczyzny orbit nie tylko ściśle równoległe do kierunku naszego patrzenia. Wtedy nawet kąt kilku
czy więcej stopni co zależy od rzeczywistych wielkości
i odległości gwiazd pary- nie uniemożliwi powstania zakrycia.
Wyobraźmy więc sobie gwiazdę podwójną, której skład
niki znajdują się blisko siebie, np. w odległości kilkunastu
średnic "przeciętnej" gwiazdy. Jeśli płaszczyzna orbit takiego
układu będzie w przybliżeniu równoległa do kierunku naszego
patrzenia, wówczas, dzięki działaniu perspektywy, obie gwiaz-

dy

będą

podczas swego ruchu co pewien czas wzajemnie

się

zakrywać. Ale z powodu małej odległości między składnikami,
a dużej rzeczywistej odległości od nas takiej pary, nie bę

dziemy mogli bezpośrednio skonstatować faktu dwoistości
gwiazdy i ostatecznie zaobserwujemy gwiazdę pozornie pojedyńczą, której blask będzie wskutek zasłaniania tarcz ulegał
okresowym zmianom. I oto już mamy schemat gwiazdy z akry c i o w ej (zwanej też zaćmieniową).
Zatem gwiazdy zakryciowe są to ciasne układy podwójne,
których płaszczyzna ruchu składników jest nachylona pod
małym kątem do kierunku Ziemia-gwiazda zmienna. Zmiana
blasku powtarzająca się okresowo i bardzo regularnie spowodowana jest wzajemnym przesłanianiem się tarcz gwiazd
w układzie podwójnym. Potwierdzają tę teorię przede wszystkim obserwacje spektroskopowe: widma gwiazd zakryciowych wykazują zawsze - dzięki zjawisku Dopplera - obecność dwóch gwiazd okresowo zbliżających się i oddalających
na przemian od nas (jest to właśnie ruch gwia.zd po orbitach).
Należy tutaj podkreślić, że nie ma żadnej istotnej różnicy
między gwiazdami wizualnie podwójnymi, a gwiazdami zakryciowymi. Różnica polega jedynie na ustawieniu płaszczyzny
orbit w gwiazdach zakryciowych, oraz na fakcie, że gwiazd
zakryciowych nie możemy rozdzielić w polu widzenia lunety.
Drugi warunek jest zresztą zupełnie przypadkowy: istnieje,
jak się zdaje, ciągłość między gwiazdami wizualnie podwójnymi i zakryciowymi, jak dowodzi tego fakt odkrycia przez
G a p o s z ki n a gwiazdy zakryciowej o okresie 57 lat, oznaczonej: BD-10°863 (URANIA, XIX, str. 71) .
Ze względu na to, że gwiazdy w układzie zakryciowym są
na ogół różnych jasności i zakrywają się naprzemian - wyróżnić możemy dwa rodzaje minimów blasku układu: minimum
główne, gdy gwiazda powierzchniowo jaśniejsza jest zakryta
przez mniej jasną i mimmum wtórne, gdy zachodzi przeciwny
rodzaj zakrycia (rys. 1). Zależnie od stosunku jasności i wielkości zakrywanych powierzchni gwiazd minimum wtórne może
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być równie głębokie jak i główne, jak też w skrajnym
wypadku - tak nikłe, że wymyka się zupełnie naszym obserwacjom. U większości gwiazd zakryciowych typu Algola minimum wtórne jest trudne do zaobserwowania właśnie z powodu zbyt małej zmiany blasku.
Rus s e l l i S h a p l e y podali w 1912 r. rachunkową metodę wyznaczania z krzywej jasności pewnych stałych, charakteryzujących układ podwójny, a więc nachylenia i mimośrodu
orbity, promieni obu gwiazd, wielkości powierzchni zaćmie
wanych w minimum głównym i wtórnym, wyrażonej w ułam
kach powierzchni tarczy gwiazdy mniejszej, stosunku jasności
gwiazdy jednej do drugiej, oraz kształtu (eliptyczności) gwiazd.
Okazuje się, że gdy oprócz krzywej zmian jasności mamy za-

Rys. l. Pcrspektywistyczny widok zakrycia: (a) minimum wtórne,
(b) minimum główne.
obserwowaną

i krzywą zmian prędkości radialnych, mogą być
obliczone masy obu składowych, oraz ich rozmiary w kilometrach.
Niewątpliwie najciekawszym i najcenmeJszym wynikiem
rachunku j est możność obliczenia masy gwiazd, bowiem gwiazdy podwójne są j e d y n y m źródłem naszej znajomości mas
gwiazd. Tu właśnie widać całą wagę zagadnienia .gwiazd zakryciowych: przez badanie ich zdobywamy niesłychanie cenne
wiadomości dotyczące budowy gwiazd,
których żadną inną
drogą nie moglibyśmy uzyskać. Dlatego też astronomowie
przywiązują tak wielkie znaczenie do obserwacji gwiazd
zmiennych tego typu.
Orbity gwiazd w układach zakryciowych na ogół są bardzo
zbliżone do koła, a wtedy ruch gwiazd po orbitach jest prawie
jednostajny i minimum wtórne leży dokładnie w połowie
okr2su czasu między dwoma sąsiednimi minimami głównymi.
Zdarza się jednak, że w układzie zakryciowym istnieją orbity
eliptyczne. Wówczas, zgodnie z II prawem Keplera, ruch jest
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niejednostajny i minimum wtórne jest prawie zawsze poło
żone niesymetrycznie w stosunku do sąsiednich minimów
głównych. Czasami wreszcie możemy zaobserwować zjawisko
"wędrowania" linii apsydów 1 ) po orbicie (rys. 2). Z reguły
powodem wędrowania linii apsydów będzie eliptyczność postaci
(spłaszczenie biegunowe) gwiazd składowych.
"Wędrówka"
taka może być też spowodowana wpływem grawitacyjnym)
obecnej w pobliżu pary zakryciowej jakiejś trzeciej gwiazdy,
zresztą tworzącej razem z tą parą gwiazdę potrójną. Wynikiem
"wędrówki" linii apsydów jest między innymi przesuwanie
się w jedną i drugą stronę, w wąskich coprawda granicach,

Rys. 2. Wędrówka linii apsydów w systemie GL Carinae uwidoczniona
przez względne przesuwanie się minimów głównych i wtórnych.

momentu minimum wtórnego w stosunku do sąsiednich minimów głównych. Zjawisko to zaobserwowano u zmiennych:
RU Monocerotis, Y Cygni i wielu innych.
Gwiazdy zmienne zaćmieniowe dzielimy na trzy grupy,
które swoje nazwy zawdzięczają klasycznym przedstawicielom
tychże grup, a mianowicie na zmienne typu:
l. Algola,
2. B Lyrae,
3. W Ursae Maioris.
Zmienne typu Algola charakteryzują się stałą jasnością
między kolejnymi zaćmieniami. Z początkiem zaćmienia głów
nego jasność gwiazdy gwałtownie spada, osiąga minimum
1
Linię apsydów stanowi prosta przechodząca przez punkty naj)
większego zbliżenia do siebie i największego oddalenia od siebie ciał
składowych w czasie obiegu dokoła wspólnego środka masy (przyp. Red.).
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blasku, po czym następuje równie szybki powrót gwiazdy do
blasku normalnego, który bez zmiany 1) trwa do następnego
minimum głównego lub wtórnego. Krzywe zmienności blasku
gwiazd typu Algola mamy przedstawione na rys. 3 a, b, oraz
c; rysunek c przedstawia nam przebieg zmiany blasku z tzw.
"płaskim dnem".
Płaskie dno obserwujemy wtedy,
jeśli
gwiazdy pary zakryciowej znacznie różnią się między sobą
rozmiarami. Gdy mniejsza, lecz jaśniejsza powierzchniowo,
gwiazda zachodzi poza tarczę większej - wtedy mamy ostry
spadek blasku i w momencie całkowitego zakrycia następuje
minimum. Jednak gwiazda zakryta, dzięki swym małym roz-

Rys. 3. Typowe krzywe

zmienności

blasku gwiazd zakryciowych.

wędruje przez pewien okres czasu poza większą
w ciągu którego to okresu blask układu trwa w minimum bez zmiany i to właśnie zjawisko nazywamy "płaskim
dnem". Wreszcie- gdy gwiazda zakryta zaczyna wynurzać się
z za tarczy zakrywającej - następuje szybki wzrost blasku
do jasności normalnej. Podobne, lecz nie tak wyraźne zjawisko
następuje także, gdy gwiazda mniejsza "defiluje" na tle tarczy większej.
Ciekawym jest zjawisko różnych amplitud blasku dla roznych cz ęści widma danej gwiazdy zakryciowej. Przypuśćmy,
że dany układ zakryciowy składa się z gwiazd różnych znacznie typów widmowych, np. A i M. Wtedy łączne promieniowanie układu posiada duże natężenie zarówno w czerwonej

miarom,

gwiazdą,

1

)

Pomi.]am tu z braku miejsca zjawisko odbicia światła gwiazdy
od mniej jasnego towarzysza, jak to ma miejsce w wypadku

ja ś niej s zej
~ Persei.
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jak i w fioletowej części widma. Jeśli gwiazda typu wcześniejszego (A emitująca przeważnie promieniowanie nadfioletowe i niebieskie, słabo zaś czerwień) zostanie zakryta
przez gwiazdę o typie późniejszym (M - silna emisja w czerwieni, znikoma w fiolecie}, to jasną jest rzeczą, że zmiana
blasku, obserwowana w części fiołkowej widma, będzie o wiele
silniejsza niż w części czerwonej. Klasycznym przykładem
tego jest układ ~ Aurigae, o którym będzie mowa poniżej.
Okresy zmian blasku gwiazd typu Algola są zawarte w bardzo szerokich granicach: od 57 lat (BD - 10° 863) do 4 godz.
43 min. (UX Ursae Maioris), wielkość zaś zmiany blasku
rzadko przekracza dwie wielkości gwiazdowe. - Ogólną cechą
Algolid jest znaczna stosunkowo odległość od siebie gwiazd

wygląd układu zaśmieniowego ~
Krzyżyk oznacza środek masy układu.

Rys. 4. Ogólny
składowych
różnej

i

stąd

stosunkowo

krótkotrwałe

Lyrae.

minima blasku

głębokości.

Gwiazdy typu B Lyrae różnią się od Algolid ciągłymi zmianami blasku (rys. 3-d, e), który osiąga maksimum w środku
odstępu czasu , dzielącego dwa kolejne zaćmienia. Prócz tego
bardzo wyraźne są minima wtórne.
Zmienne typu B Lyrae tworzą układy bardzo ciasne, dzięki
czemu gwiazdy składowe są silnie wydłużone (elipsoida dwuosiowa) i, kierując wielkie osie ku środkowi masy układu,
zwracają ku nam zmienną powierzchnię świecącą (rys. 4) ..
Dzięki bardzo niewielkiej odległości ciał składowych okresy
obiegu - a więc i zmian blasku - są krótkie i ciągłe, wystę
pują w ciasnych granicach ok. 1-2 dni, przy czym wyjątki są
tutaj bardzo nieliczne. Gwiazdy typu B Lyrae spotykamy na
niebie stosunkowo rzadziej, niż gwiazdy typu Algola.
Typ zmian W U rsae Maioris jest bardzo blisko spokrewniony z typem ~ Lyrae od którego różni się tylko jednakową
głębokością minimum głównego i wtórnego (rys. 3 - f ) i krótszym okresem zmian blasku.
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Na zakończenie· słów kilka o jednej z najciekawszych
gwiazd zmiennych typu Algola, o ~ Aurigae. Układ ten składa
się z czerwonego nadolbrzyma typu K5 i obiegającego go białego towarzysza o typie B8. Towarzysz, mniejszy kilkadziesiąt
razy od centralnego olbrzyma, obiega dookoła niego raz na
972.3 dni. Minimum główne następuje- ze względu na wielką
jasność powierzchniową gwiazdy białej -wtedy, gdy gwiazda
mniejsza zostanie zakryta przez czerwoną gwiazdę centralną.
Na kilka dni przed zaćmieniem głównym ~ Aurigae można
zaobs_erwować niezwykle ciekawe zjawisko: w widmie gwiazdy
podwójnej zaczynają coraz silniej występować linie zjonizowanego wapnia, wzrasta natężenie linii wodorowych, wreszcie zjawiają się linie metali ciężkich. Linie te z chwilą dojścia gwiazdy do minimum blasku giną zupełnie lub prawie
zupełnie. W okresie płaskiego dna (około 40 dni) nie obserwujemy żadnych zmian, zaś w momencie końca minimum blasku
zjawisko występowania wymienionych linji powtarza się, przy
czym przebieg jego jest przeciwny: początkowo w widmie
zjawiają się nagle wszystkie linie, potem kolejno zanikają od
metali ciężkich począwszy, a na wapniu zjonizowanym skoń
czywszy.
Powodem tego tak ciekawego zjawiska jest fakt, że rozrzedzona i bardzo rozległa atmosfera gwiazdy większej jest
od tyłu prześwietlana przez gwiazdę mniejszą. Dzięki temu
możemy poznać dokładnie nie tylko skład chemiczny, ale
i rozkład przestrzenny składników w atmosferze czerwonego
olbrzyma. Zauważmy, że fakt ten zawdzięczamy w szczególności dużej różnicy rozmiarów obu gwiazd. Gdyby bowiem
biały towarzysz był większy, niż to ma mieJSCe w rzeczywistości, o zaobserwowaniu całego efektu "analizy" atmosfery
nie mogłoby być w ogóle mowy.
Z uwag powyższych wynika, że gwiazdy zakryciowe są
dość dobrze zbadaną grupą gwiazd zmiennych. Stanowią Jedyną klasę, dla której przyczyny zmian blasku są dobrze
znane.
Mimo tego jednak odkrywamy często wśród nich nowe
obiekty, wzbudzające żywe zainteresowanie astronomów.
Obiekty te, wykazujące cechy, które u innych gwiazd z róż
nych powodów są niemożliwe do zaobserwowania, wyjaśniają
nam wiele tak licznych a nierozwiązanych dotąd tajemnic
Natury i wskazują na olbrzymie bogactwo jej "pomysłów".
Opis gwiazd zmiennych innych typów podamy w następ
nych artykułach.
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J{RONIKA
Telewizja na
W r. 1949
Księżyca.

przypadają

2

usługach

astronomii

częściowe zaćmienia Słońca

Zaćmienia Księżyca,

zwłaszcza

całkowite,

oraz 2 całkowite
to do siebie,

mają

że są z reguły dostępniejsze, aniżeli całkowite zaćmienia Słońca. Są
one widoczne przez wiele minut (najwyżej 100) równocześnie na całej
półkuli globu, gdy natomiast całkowite zaćmienia Słońca "wyświetla"
przyroda zazwyczaj w czasie niewielu sekund (najwyżej niespełna 8 minut) i to kolejno jedynie w wąskim pasie Ziemi, który bardzo rzadko
dochodzi do szerokości 200 km. Stąd dla danej miejscowości zaćmienie
całkowite Księżyca zdarza się co parę lat, całkowite natomiast zaćmie
nie Słońca przypada przeciętnie zaledwie raz na 360 lat.
Tegoroczne pierwsze całkowite zaćmienie Księżyca miało być u nas
widoczne dnia 13 kwietnia tylko czGściowo (początek zjawiska). Pogoda
jednak nie dopisała. Na drugiej (zachodniej) półkuli globu było obserwowane dnia 12 kwietnia (różnica daty wynika z różnicy miejscowych
"czasów strefowych") i to w całości podczas tamtejszej nocy.
W Ameryce Północnej, gdzie popularyzacja astronomii jest bardzo
rozbudowana, zaćmienie było obserwowane przez milion osób. Specjalnie żywy udział w obserwacjach wzięły wielotysięczne rzesze miłośni
ków nieba, którzy tej nocy (niebo było bezchmurne) wylegli tłumnie
na miejsca otwarte ze swymi narzędziami, by podziwiać przebieg tego
pięknego fenomenu natury.
Sukcesy święcili amatorzy-konstruktorzy
zwierciadeł astronomicznych, którzy mieli doskonałą sposobność do zastosowania zbudowanych przez siebie teleskopów.
Rozgłośnie radiowe wystąpiły ze specjalnymi prelekcjami w planetariach, w większych miastach. Na Mount Lee w Hollywood uruchomiono nadawcze aparaty telewizyjne, rzucając na ekrany kolejne fazy
zjawiska. Pracowano równocześnie aparatem o długiej ogniskowej,
a wiGC małym polu widzenia, który chwytał przebieg samego zjawiska
na niebie oraz także drugim "szerokątnym", który ilustrował pracę
techniczną operatorów.
Całe zjawisko łącznie z zaćmieniem częściowym trwało 5 godzin
19 minut, zaćmienie zaś całkowite l godz. 26 min. Najciekawsze oczywiście dla obserwatorów było stopniowe zanurzanie się satelity w cał
kowity cień Ziemi, co trwało 60 minut oraz wynurzanie się z cienia,
równie długotrwałe.
Zaćmienie dnia ł2 kwietnia 1949 r. okazało się wyjątkowo ciemnym
w tym sensie, że satelita w czasie największego nasilenia zaćmienia
całkowitego niemal zupełnie znikł z nieba. Było to spowodowane tą
okolicznością,
że w miejscach globu, w których w czasie zaćmienia
wschodziło względnie zachodziło Słońce, unosiły się przeważnie obfite
obłoki, które nie dopuszczały do załamywania się znaczniejszych ilości
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promieni słonecznych i docierania ich do wnętrza
Ziemi, przez który "brnął" właśnie Księżyc.

całkowitego

cienia

Najbliższe całkowite zaćmienie Księżyca, dość dogodnie dostrzegalne
w Polsce, nastąpi w nocy z 6 na 7 października 1949 r. Jeżeli będzie
czyste niebo, będziemy mogli w drugiej połowie nocy obserwować pierwsze fazy zjawiska oraz także jego największe nasilenie. Zaćmienie
całkowite zakończy się w Warszawie już o świcie, bo zaledwie 8 minut
t;>rzed wschodem Słońca. Całe zjawisko trwać będzie 6 godzin 12 minut,
zaćmienie zaś całkowite l godz. 14 min.
J. G.

Odkrycie dwóch nowych komet
Jak to

doniósł

19 Komunikat P. T. M. A. odkryto w gwiazdozbiorze
z rrzędu, tego11oczną kometę. Nosi ona nazwiska
amerykańskich C'dkrywców: B a p p u -B o k- N e w kirk i oz:naczenie:
1949 c, (1949 b oznaczono omyłkowo znaną już kometę obserwowaną
w Afryce Pd. jako nowy obiekt niebieski).
O beanie dr Leland E. C u n n i n g h a m ze Students Obserwatory,
University of California, BerkJe,l ey, obliczył następujące elementy paraboliczne tej komety:
Łaibędzia nową, drugą

Czas

przejścia

Długość

przez perihelium:
perihelium:

Długość węzła wstępującego:

Nachylenie orbity do ekliptyki:
Odległość komety od Słońca w perihelium:

T= 1949 X 26.28296 U. T.
w= 89".40099
Q= 309.01613

}

1949.0
i= 105.77725
q= 2.0604464 jedn. astr.

Kometa -jak widzimy- została odkryta wcześnie; najbliżej Słońca
znajdzie się dopiero pod kooiec listopada. Kometa z p3Wnością pojaśnieje; przewidywana jasność jej w początkach września: urn. 2 -Urn. 8..
Obiega Słońce ruchem wstecznym, przeciwnym niż planety.
Drugą kometę, a trzecią w ciągu bieżącego roku (1949 d), odkrył
John s o n w Afryce. W obwili odkrycia, dnia 24 S'i erpnia o 22h1rn.3
U. T., kometa miała współrzqd:·1c: cc
20h34rn.o, a = - 26°27'. Jest to
s.l:aba kometa teleskopowa, 14 wielkości gwiazdowej. Dalszych szczegółów na razie brakuje.
Pg.
(Cyrkularz Unii

Międzyn.

Nr 1228).

K ometa Galego (1927 VI)

zaginęła

Wszelkie usiłowania astronomów czynione w celu odnalezienia komety Galego (1927 VI) pozostały bezskuteczne. Śledzono za nią na
próżno w Obserwatorium Licka, Yerkesa i Linka, jak również w Południowej Afryce w Johannesburgu, gdzie warunki jej widoczności były
bardziej sprzyjające. Według astronoma angielskiego M er t o n a, angielscy rachmistrze pewni są swoich efemeryd. Najprawdopodobniej
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komety uległa nieprzewidzianemu spadkowi w czasie jedenastu lat, tj. od roku 1938, gdy była po raz ostatni obserwowana jako
obiekt 10 wielkości gwiazdowej.
(Popular Astronomy, 1949, czerwiec).

Pg.

Miranda
Tak nazwano nowoodkryty, piąty księżyc Urana. Nazwę tę nadał
mu jego odkrywca, dr G. P. Ku i p e r. Dotychczas znane 4 księżyce
zostały nazwane przez Johna H er s c h e l a. Titania i Oberon, to imiona
królowej i króla ze "Snu nocy letniej" Szekspira, Ariel i Umbriel występują w Pope 'a "Rape of the Lock". "Miranda", to mały cherubinek,
strzegący bohatera Szekspirowskiego poematu "Tempest", ("Burza").
Miranda po raz pierwszy ukazał się na zdjęciu z dnia 16. II. 1949 na
kliszy eksponowanej tylko 4 minuty w ognisku Cassegrain'owskim wielkiego, 2-metrowego zwierciadła teleskopu w Obserwatorium McDonalda
(URANIA XIX, 67). Fotwicrdzenie odkrycia nastąpiło w dniu l. III., p:>
czym obliczono dla nowego ciała niebieskiego pierwszą orbitę kołową,
położoną w płaszczyźnie obiegu reszty satelitów, z okresem obiegu 33
godziny 56 minut. Dotychczasowy materiał obserwacyjny wynosi już ok.
150 zdjęć.
(Sky and Telescope,

Sierpień,

1949).

Pg.

Odkrycie drugiego satelity Neptuna*)
W dniu l maja 1949, na zdjęciu okolicy Neptuna odkrył dr G. P .
Ku i per w obserwatorium Me Donalda podejrzany o ruchomość obiekt
gwiazdowy. Dalsze zdjęcia tej części nieba potwierdziły, iż gwiazdka
19.5 wielkości gwiazdowej, badana przez Kuipera, jest faktycznie drugim z kolei - po Trytonie - księżycem Neptuna. Obliczona orbita jest
kołowa, nachylona do ekliptyki pod kątem 5 stopni, podobnie jak to
ma miejsce u Księżyca. Dotychczas nie wiadomo jeszcze, jaki jest kierunek obiegu, prosty czy wsteczny. Promień orbity, czyli odległość satelity od macierzystej planety, wynosi prawie 10 milionów km, okres
obiegu około 2 lat.
(Sky and Telescope, Sierpień , 1949).
Pg.
Pierwsze

zdjęcia

5-metrowym teleskopem

Pierwszym zdjęciem wykonanym przy pomocy 5-metrowego teleskopu na Mount Palomar jest fotografia mgławicy NGC 2261. Jest to
bardzo interesujący obiekt, mgławica zmienna, położona koło gwiazdy
R Monocerotis. Zdjęcie to, wykonane dnia 26 stycznia 1949 r. przez dra
*)

Zob. URANIA XX, 82.
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Edwina H u b b l e' a, nosi oznaczenie PH-1-H, co oznacza: Palomar,
Hale (nazwa teleskopu), numer kolejny zdjęcia i pierwsza litera nazwiska fotografa-obserwatora. Następne z kolei zdjęcia przedstawiają różne
partie nieba, np. galaktykę Messier 87 (V irgo); mgławicę spiralną
w Ursa Major, NGC 5204; NGC 3359, galaktykę odległą ok. 5 milionów
lat św., której najjaśniejsze gwiazdy widoczne są na zdjęciu już oddzielnie i kulistą gromadę gwiazd Messier 3.
Zdjęcia te, pomimo, iż lustro teleskopu nie jest jeszcze idealnie
oszlifowane, wykazują gwiazdy 1.5 wielkości gwiazdowej pomze] zasięgu 250 cm teleskopu na Mount Wilson. Jednakże obrazy najsłabszych
gwiazd posiadają za duże wymiary liniowe, skutkiem czego nieraz tnldno odróżnić gwiazdę od mgławicy. E. Hubble stwierdza, że nowe zwierciadło, o ile idzie o jego światłosiłę, spełniło całkowicie pokładane w nim
nadzieje. W przyszłości należy przede wszystkim dążyć do poprawienia
definicji obrazu słabych gwiazd. Można to osiągnąć tylko przez bardzo
nieznaczne zeszlifowanie skrajnych części zwierciadła, jak to jest projektowane. Ponieważ pomimo wszystko zdjęcia nieba są nadzwyczaj
piękne i przedstawiają wartość naukową, wykonano ich około sze§ć
dziesiąt (w czasie 26 I. 28 IV. 1949). Jedno z nich, przedstawiające
spiralną mgławicę w Wielkiej Niedźwiedzicy, Messier 81, mieli sposobność nasi czytelnicy oglądać na okładce poprzedniego zeszytu URANii.
(Sky and Telescope , Sierpień, 1949).
Pg .

Nowe planetarium w Ameryce
Nowe planetarium z instalacją Zeissa zbudowano i otwarto w dniu
10 maja 1949 r. w mieście Chapel Hill, w budyn_ku Uniwersytetu Pół
nocnej Karoliny. Fundatorem nowego planetarium jest John Motley
M o r e h e a d, który podarował uniwersytetowi 3 000 000 dolarów na ten
cel, zakupując je w Szwecji. Sala z aparatem projekcyjnym liczy około
500 foteli. Oprócz sali pokazowej, planetarium posiada pomieszczenia
muzealne, mieszczące wystawę starych narzędzi astronomicznych. Roy
K. M ar s c h a 11, dyrektor planetarium, które jak wszystkie planetaria amerykańskie, jest instytucją publiczną, jest równocześnie profesorem astronomii na uniwersytecie Północnej Karoliny.
(Sky and Telescope, Sierpień, 1949).

Pg.

Na Mt Palomar powstanie nowy fotograficzny atlas nieba
W ciągu najbliższych czterech lat będzie wykonanych w nowym
obserwatorium na Mount Falomar (Kal.) około 2 000 zdjęć nieba, które
po skopiowaniu zestawione w całość stanowić będą nowy atlas nieba.
Zdjęcia dokonywane są (od dnia 19. VII. 1949) za pomocą dużej astrokamery typu Schmidta, o średnicy 120 cm. Każdy segment nieba zo-
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stanie zdjęty podwójnie: raz przez filtr niebieski z ekspozycją 0.5 godz.,
drugi raz przez filtr czerwony z ekspozycją l godz. Klisze posiadają
format 35 X 35 cm i pokrywają pole G stopni kwadratowych. Każda
z powierzchni będzie zachodzić nieco na sąsiednią. Nawet w najlepszych
warunkach nie da się wykonać więcej niż 4 pary zdjęć w ciągu jednej
nocy.
Atlas ma się nazywać: National Geographic Society-Palomar Observatory Sky Atlas i liczyć będzie około 500 milionów gwiazd i 10 milionów galaktyk. Będzie on obejmował wycinek przestrzeni o promieniu
300 000 000 lat świetlnych. Kopie atlasu będą sprzedawane obserwatoriom astronomicznym w cenie około 2 000 dolarów.
(Sky and Telescope, Sierpień, 1949).

Osobliwa gwiazda

Pg.

zaćmieniowa

W związku z art. A. L i s i c k i e g o o gwiazdach zmiennych zaćmie
niowych w bieżącym zeszycie Uranii, nie od rzeczy będzie zaznajomić
naszych czytelników z bardzo ciekawym odkryciem, dokonanym w tej
dziedzinie w czasie wojny. Oto w r. 1941 A. H. J o y obserwował widmo
gwiazdy RW Tauri. Jest to ciasna para gwiazd, okrążających po elipsach wspólny środek masy. Jedna z nich jest jasną, białą gwiazdą typu
widmowego B9, druga natomiast jest słabszą, o zabarwieniu żółtym
(KO) i średnicy około dwa razy większej, niż pierwsza. Regulamie co
2.77 dni gwiazda biała kryje się za swą większą żółtą towarzyszką i to
<:ałkowicie. Gwiazda biała przechodzi poza gwiazdą żółtą w ciągu 84 minut i przez ten czas jej światło zupełnie nie jest widzialne dla obserwatora ziemskiego. Otóż Joy zaobserwował w widmie tej ciekawej pary
jasne linie wodorowe, które tuż przed zaćmieniem całkowitym były wyraźnie przesuni<:te ku czerwien;i względem swych normalnych położeń.
W środkowej fazie zaćmienia linie te znikały i pojawiały się na nowo
<lopiero przy końcu fazy całkowitości. Jednak linie te były przesunięte
tym razem ku fioletowemu końcowi widma. Jak wiadomo, (zjawisko
Dopplera) pierwszy wypadek odpowiada oddalaniu się, drugi natomiast
zbliżaniu się mas wodoru, zawartego oczywiście w gwieździe białej.
Joy podał nast<:pującą interpretację tego ciekawego zjawiska. Oto
białą gwiazdę otacza dokoła pierścień gorącego wodoru o średnicy nieco
mniejszej niż średnica wi<:kszej gwiazdy żółtej. Przesuwanie się linii
wodoru ku czerwieni następuje z początkiem zaćmienia w chwili, gdy
gwiazda żółta przesłania jedną połowę pierścienia. Z wielkości tego
przesunięcia można obliczyć, że masy gazu oddalają się wówczas od nas
z szybkością około 400 km na sekundę. Przy końcu zaćmienia z poza
prz~ciwnego brzegu gwiazdy żółtej ukazuje się druga połowa pierście
nia wodorowego, tym razem zbliżająca się do nas; stąd obserwujemy
przesunięcie ku części fioletowej widma. Okres obiegu pierścienia do-
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koła globu białej gwiazdy wynosi 14 godzin; jego
4 razy większa niż średnica Słońca.
(Skilling-Richardson, Astronomy, 1947).

średnica

liniowa jest
Pg.

Asocjacje gwiazd

Gwi azdy ukŁadają się w przes1lrz.eini w różne zbiorowiska, taJk:i,e jak
gromady kuli:st<:> (przykładem kulista gromada w Herkulesie), gromady
otwa rte (np. Plejady), gromady ntchome (przykładem niektóre z gwiazd
Wte,l kiej Niedźwiedzicy), Osta,t nio W. A Am)b a rzumian zwróciR:
uwagę na możliwo'ŚĆ istni1
emia jesz,c ze jednego typu zbiorowisk gw:iJazdowych - mianowicie tzw. " asocjacyj".
Asocjacje wyróżniają się Z'Ilacznie większymi rozmiarami kątowymi
od gromad i tym, że gęs tość przestrzenna tworzących je gwiazd jest
znacznie mniejsza, mniejsza nawet od gęstośCi przestrzennej gwiazd tła
Dmgi Mlecznej, tak, że wyróżnić je można jedynie dlatego, iż tworzą
je gwiazdy innego typu, niż reszta gwiazd sąsiednich.
Najlepszym przykładtetm jest znana dobrze miłośnikom nieoo pięlma,
podwójna groffifclda o~warta h i x w Perseuszu. Są to dwie ortwar~te groma;dy o ŚTednioach okuło 7 parseków') każda. Otóż obie 01ne twotrz.ą jakby
środek większego zgrupow.::m.ia gwiazd spe•c ja1nego typu, Ucz. ąoego 170
parseków średrnlcy . Te gwiazdy specjalnego typu, to bi.ałie' i czerwone
nadolbrzymy, występujące poza granicami asocjacji tylko sporadycznile,
lub w innych podobnych skupierniach. Specjalnie charaktecysrty,ozną cechą każdej asocjacj i byłoby pTZetde wszystkim obfitsze występowanie
białych nadolbrzymów i gwiazd typu P Cygni, a więc takich, w widmie
których występują linie emisyjne dowodzące , że materia tych gwiazd
I 10rzlpnasza się w ptrzestrzeni, że zatem masa ich w dość szybkim tempie
ma1eje.
Oglądana z Zie mi asocjacja ta, nie wyróżniła się niczym poza więk
szym nieco skupieniem <osobliwych gwiazd, liczący•ch zresrz.tą za,l ejwie
kilkall'1aście lub kilkadziesiąt osobrnlków. Ze wzglGdU na znaczną odległość, tworzące ją gwiazdy, choć wyróżniają się dużymi jasnościami
<Jboolutnymi, mają niewi·elkie jasności pozornie i nikną wŚJród słabszych
gwiazd. 'Gdyby j,2dnak oglądać taki utwór spoza naszej galaktyki, wystąpiłby on wyrażnie właśnie dzięki O'wym kilkunastu bardzo jasnym
gwiarz.dom, podobnie jak np. wielka gromada gwiazd NGC 1910 w Wielkim Oblioku Magellana, zawierają,ca , poza brałymi nadolbrzymami, bodaj że najjaśniejszą z gwiazd naszego układu galaktycznego- S Doradus.
Podobną asocjację twotrzyłyby gwiazdy z olmlicy mgławicy Ortona,
a irmą, tym razem składającą się z karłów, zgrupowania ich w gwiazdo*) Parsekiem zowiemy odlegŁość ciała niebieskiego o paraJ.aksre l".
Odpowiada to 206 265 jednostkom astronomicznym, względnie odległości
3.26 lat światła. (Przyp. Reld.).
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i Orła. Kady, tworzące te asocjacje tym się wyróż
innych gwiazd tego typu, że w widmie ich występują linie
emisyjne podobnie jak u nadolbrzymów, byłyby to więc także gwiazdy
tracące szybko masę.
Istnienie takich asocjacyj, łączy Amb31rZumian z rozważaniami na
temat ewolucji gwiazd. Jereli bowiem asocjacja, składająca się z niewielu gwiazd, ma średnicę 170 parseków, nie może być utworem stlałym, gdyż nad przyciąganiem wzajemnym gwiazd, będących jej skład
nikami, przeWiaża przyciągarue gwiazd me należących do zbioru. Powoduj.e ono rozpraszanie się tych pierwszych w przestrzeni w ciągu
krótkiego czasu wynoszącego nie więcej , niż. kilka czy kilkadziesiąt milionów lat. Jeżeli tak krótki jest czas życia asocjacji, trudno przypuścić,
by dłużej żyły tworzące ją gwiazdy. Białe nadolbrzymy i karły z liniami emisyjnymi byłyby więc gwiazdami najmłodszymi, liczącymi miliony lat wiclm, a nie miliardy, jak inne gwiazdy.
Jedną z ~onsekwencji krótkiego wieku asocjacji byłby wniosek, że
muszą one stble powstawać i, że wraz z nimi powstają i owe osobliwe gwiazdy. Stąd wnios•ok, że nie wszystkie gwiazdy powstały jednocześnie p!rZed miliardami lat, ale że rodzą się <me jeszcze i obecnie.
Tan ostatni wniosek wysuwali i inni astronomowie, że przypomnę tylko
referowaną już w URANII XIX, 155, sprawę "globul", owych najmniejszych ciemnych mgławic.
W teorii Ambarzumiana niejasny jest związek gwiazd asocjacji
z gwiazdami znajdującymi się wewnątrz gromady otwartej, które niewątpliwie są starsze. Zagadnień i wątpliwości znalazłoby się i więcej.
Na razie istotną rzeczą jest stwierdzenie, że gwiazdy tworzą inne
jeszcze skupienia oprócz dotychczas poznanych, oraz opis cech charakterystycznych tych skup' •eń.
J. M-r.

zbiorach

Wożmcy

n.ila.ją wśród

OBSERWACJE
Warsztat astronoma-amatora
Bardzo często jedynym narzędziem, którym dysponuje miłośnik obserwacji nieba, jest jego własne , gołe oko. Wielu badaczy ograniczało
się z musu do tego jedynego dostępnego im instrumentu; wystarczy
wymienić wszystkich astronomów z okresu przed wynalezieniem lunety.
Nasz wielki Koper n i k również posługiwał się tylko gołym okiem,
aczkolwiek Jan M a t ej k o na słynnym swym obrazie wymalował
u stóp Mistrza leżącą lunetę, taką samą, jaką dziś jeszcze posługują się
żeglarze. Nawet i obecnie, w dobie wielkiego rozkwitu techniki i rozpowszechnienia teleskopów, istnieją niektóre działy astronomii obserwacyjnej, które można z korzyścią uprawiać, gołym okiem. Do nich
należą 0bserwacje jasnych gwiazd zmiennych i Nowych, oraz częściowo
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Qbserwacje meteorów, światła zodiakalnego, Drogi Mlecznej i większych
mgławic ciemnych. Miłośnik, mający tylko oko za narzędzie, nie powinien si<; tym zrażać i zacięcie zabrać się do gorliwego uprawiania
"astronomii gołego oka".
Najtańszym instrumentem, na który zdobyć się może prawie każdy,
jest lornetka, teatralna lub połpwa, czyli pryzmatyczna. Lornetka
zwiększy bardzo wybitnie zakres możliwości obserwacyjnych, a więc
np. ilość dostępnych gwiazd zmiennych (do kilkudziesięciu); silniejsze
lornetki nadają się również dobrze do przeszukiwania nieba za nowymi
kometami. (Faktycznie wiele komet odkryto lornetką; dla przykładu
wymienię kometę 1925 k, odszukaną przez prof. A. Wilk a w Krakowie
przy pomocy lornetki Zeissa "Binoctar"). Można też z ich pomocą prowadzić statystykę słabych meteorów; na tej drodze osiągnięto już ciekawe rezultaty 1).
Bardziej zamożny miłośnik nieba dąży najczęściej do kupna lunety.
Istnieje wiele typów lunet, nadających się dla amatora. Do najczęściej
spotykanych u nas w handlu należą lunety "ziemskie" albo "morskie"
(używane często przez marynarzy). Są to przeważnie lunety · składane,
aby ułatwić ich przenoszenie - często nawet z kilku części, wsuwanych
jedna w drugą.· średnice obiektywów takich lunet wahają się około
5 cm, czasami dochodzą nawet do 10 cm. Obiektywy te są achromatyczne, tzn. składają się z dwóch soczewek najczęściej skitowanych ze
sobą balsamem kanadyjskim. Okular zwykle złożony jest z dwóch soczewek, nadto między okularem a obiektywem znajduje się system
prostujący obrazy, które bez tego byłyby odwrócone, jak w każdej lunecie astronomicznej. Takie lunety dają dość duże powiększenia (około
20 razy); wadą ich jest natomiast niewielkie, dość ciemne pole widzenia. Aby taką lunet<; zastosować do celów astronomicznych, usuwamy
soczewki odwracające obraz, przez co uzyskujemy większą jasność obrazów (odwróconych), lecz · równocześnie znacznie mniejsze powiększenie.
W celu jego zwiększenia musimy zastosować inny okular o krótszej
ogniskowej. Lunetę najlepiej umocować na statywie w ten sposób, by
mogła się poruszać we wszelkich możliwych kierunkach. Można w tym
celu użyć drewnianego trójnogu od aparatu fotograficznego z nakr<;conym na · ni.m kolankiem kulistym jakie można dostać w sklepach z przyborami fotograficznymi.
Jeśli nie stać nas na taki wydatek, możemy sobie lunetę sami skonstruować, choć nie będzie ona tak doskonałą. Opis budowy takiego narzędzia zamieściła URANIA (XIX, str. 55), nie będziemy go więc tutaj
powtarzać.

Jako.

uzupełnienie

lunety

uważać

należy

posiadanie dobrej lornetki,

1 ) Zob. książeczkę autora pt. "Niebo przez
Uranii t. I, Kraków, 1947.

lornetkę",
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która przy małym powiększeniu (3 do 10 razy) posiada z reguły znacznie większe pole widzenia i większą jasność.
Największym pragnieniem prawdziwego astronoma amatora jest posiadanie własnego - chociażby bardzo skromnego - obserwatorium.
Miłośnik obserwacyj niebieskich, już szukając dla siebie mieszkania,
powinien zwrócić baczną uwagę na możliwości obserwacyjne. Należy
zatem wybierać mieszkanie poza miastem, względnie na jego peryferiach, a to ze względu na czystość powietrza i możliwie małe oświe
tlenie najbliższej okolicy jasnymi lampami. Musimy następnie zwrócić
uwagę, aby najbliższe otoczenie domu było mało zabudowane. Najbar-

Praktyczny pawilon drewniany z odsuwanym daszkiem na szynach.
dziej odpowiednia dla naszych celów byłaby samotnie stojąca willa
w obszernym ogrodzie, otoczona dookoła trawnikami, sadem itp. Natomiast niepożądane jest sąsiedztwo wiQkszych obiektów przemysłowych,
mogących dymem zanieczyszczać atmosferę.
Jako miejsce pod budowę pawilonu obserwacyjnego obieramy najbardziej odsłonięte miejsce ogrodu (np. jakiś wzgórek), tak, aby budynki nie zasłaniały zwłaszcza południowej części nieba; ważne są
również wschód i zachód; najmniej szkody natomiast przynosi zasło
niQcie północnej strony nieba. Oczywiście, że ideałem byłoby miejsce,
pozwalające na ogarnięcie całego nieboskłonu bez żadnych przeszkód,
ale o takie miejsce w mieście bardzo trudno.
Zadaniem domku obserwacyjnego jest w pierwszym rzędzie zabez-
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narzędzia
przed wpływami atmosferycznymi i kradzieżą,
zepsuciem przez osoby niepowołane. Zadanie to spełnia w zupełności pawilon, jakiego używał autor, obserwując przez kilka miesięcy na wsi.
Sposób budowy takiego, naprawdę praktycznego pawilonu, wyraźnie
ilustruje fotografia. Jest to zupełnie zwyczajny budyneczek drewniany
o przybliżonych wymiarach 2.5 X 2 m. Cztery drewniane słupy zwią
zane krzyżówkami obijamy dokładnie deskami z zewnątrz i wewnątrz.
Podłoga musi hyć zhudowana w pewnej odległości od ziemi, ahy nie
gniła. Daszek, możliwie lekko zbudowany, o niewielkiej pochyłości, nakryty papą, przesuwa się jakby na szynach, na dwu dłuższych beleczkach,
podpartych na końcach słupkami. Beleczki te, o przekroju prostokątnym,
muszą być gładko wyheblowane, miejsca styku dobrze jest smarować
od czasu do czasu mydłem lub gęstą wazeliną (towotem). Aby daszek
nie spadał przy przesuwaniu, należy z zewnętrznej strony szyn dać
zabezpieczenia. Daszek musi nadto posiadać urządzenie do odsuwania
go; wystarczy mocna rękojeść drewniana, za którą możemy ciągnąć.
Oczywiście , że trwalsze będą szyny żelazne (np. z żelaza T-eowego)
i takież kółka, osadzone na kulkowych łożyskach. Instrument ustawiamy na murowanym lub betonowym słupku, posiadającym solidny
fundament. Podłoga nie powinna nigdzie stykać się ze słupkiem.
Ściany fugujemy i malujemy białą farbą olejną; dla ozdoby mo±emy
wymalować na nich np. stylizowane znaki zodiaku.
Bardziej estetycznie i "fachowo" wygląda okrągły domek nakryty
zgrabną, półkulistą kopułką. Najtaniej kalkuluje się stelaż kopułki
wykonać z drzewa pokrywając całość papą lub blachą. Otwór obserwacyjny winien być możliwie największy i dozwalać na obserwację gwiazd
w pobliżu zenitu. Za przykład takiego prywatnego obserwatorium może
służyć kopułka o b. R. P e c e n i k a, członka PTMA, w Brzeszczach
koło Oświęcimia (zob. URANIA XV, str. 37).
Ważną rzeczą jest odpowiednie wyposażenie naszego "obserwatorium" w podręczne przybory i książki. Zwłaszcza potrzebny jest dobry
atlas względnie mapa nieba. Z map wymienimy efektowną "Mappa
Coelestis Nova", wydaną przez J. Kle p e~ tę w Czechosłowacji, z atlasów również czechosłowacki "Atlas Skalnate Pleso" Becvai·a. Ozdobę
naszego obserwatorium mogą stanowić przepiękne zdjęcia Księżyca
wydane przez Obserwatorium Harvardzkie (USA). Do najłatwiej dostępnych i najtańszych należy atlas szkolny W. O p o l s k i e g o (P. Z.
W. S.). Duże usługi odda nam niezawodnie obrotowa mapa nieba pozwalająca na zorientowanie się w widocznym w danej chwili wycinku
nieba 1).
Nieodzowną rzeczą jest posiadanie specjalnego dziennika obserwa-

pieczenie

względnie

1

::120

)

zł

Mapę taką

sprzedaje

Zarząd gł.

plus koszt

przesyłki

50

zł.

P. T. M. A. w Krakowie, w cenie
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<:yjnego. Powinna to być książeczka z papieru liniowanego w dobrym
gatunku, w solidnej, sztywnej oprawie, o wymiarach maksymalnych
12 X 18 cm, (aby można ją było łatwo zmieścić w kieszeni), w której
zapisujemy systematycznie i pedantycznie wszystkie nasze spostrzeże
nia ołówkiem chemicznym. Tylko rysunki wykonujemy ołówkiem zwykłym na papierze białym, nie liniowanym; dobrze, gdy jest on nieco
sztywniejszy (bristol). Gumą do mazania nie należy przy pisaniu wcale
się posługiwać; wyraz czy liczbę fałszywą należy poprostu przekreślić.
Pamiętajmy, że niezapisana obserwacja nie posiada żadnej wartości.
Wreszcie, chcąc dokonywać obserwacyj o naukowej wartości, musimy postarać się o dobrze chodzący zegarek. Najlepiej chodzą zegarki
kieszonkowe. Dobry zegar ścienny, który możemy regulować według
sygnałów czasu per radio, odda nam niezawodnie duże usługi.
Pg.

Badanie zasięgu amatorskich instrumentów astronomicznych
Jedną z głównych cech lornetki, czy lunety astronomicznej jest jej
:z;asi~g, czyli jasność najsłabszych gwiazd , widocznych przy jej pom ~cy.
Do wyzm.aczenia zasięgu konie=ta jest ma pa jakiegoś wycinka nieba ze
zmierzonymi jaSIIlościami gwiazd. Najd okŁadniej pod względem fotometrycznym są zbadane ~e wybrane gwiazdy z okolicy półTIJocnego bieguna niebieskiego, stanowiące tzw. sekwencję polarną 1). Jasności tych
gw:iJazd, podane w tablicy I, zostały dokładnie wyznaczone na podstawie
długoletnich pomiarów przez Miss H. S. L e a v i t t z Harvard-Observatory i F. H. S car e s' a z M t. Wilson i zostały zalecone przez Mię
dzynarodową
Unię
Astronomiczną,
jako j,asności "cdniesienia" dla
wszelkich pomiarów fotom0trycznych. O jasnościach jakichkolwiek innych
gwiazd, wyznacz.onych w nawiązaniu do jasności gwiazd sekwencji poLarnej mówimy, ż,e, zostały wyliDaczone w systemie międzyn:1r dowym.
Aby zbadać zasięg instrumentu, w pogodną bezksiężyco<Wą noc PTZYzwyczajamy wzrok do braku silniejsze~o światła, przebywając najpierw
w ciemnościach przez 1/ 2 do l godziny. NastęP!Ilie, przy pomocy badanego i.nstrume!Iltu obserwuj-emy okolicę bieguna północnego i rysujemy
wszystkie dostrzegane gwiazdy, starając się wrysować jak najwięcej
obiektów, położonych na granicy widoczności. Musimy przyciemnić jak
najbardziej latarkę, przy świetle której wykonujemy rysunek, tak, żeby
był on widocZIIly tylko z trudem. Musimy też zasłonić się od wszelkich
bocznych świateł. Starannie wyk!onany rysunek porównujemy z załą
czonymi do niniejszego artykułu mapami okolicy bieguna. Na mapach
tych gwiazdy o zmierzonej jasności oznaczone są numerami. Jasności
tych gwiazd podane są w tablicy I. W tablicy tej w pierwszej kolumnie
figuruje numer, którym gwiazda oznaczona została na mapie. W drugiej kolumnie podana jest międzymaroctowa nazwa gwiazdy, jeżeli na1erży ona do podstawowych gwiazii sekwencji polarnej, w trzeciej zaś
') "North Polar Scquencc" (NPS).
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Tablica I
Jasncści

1

2
3
4
5

ts

varl)

1

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

l

!~

lr

5.2

2
3

5.3
5.3
5.6
5.7

'5.7
4

2s
3s

21

l)

4.42)
4.43)
4.5
4.6
5.0

5.8
5.9
G.2
6.2
().3
(i.3
6.4
6.4
6.4

2:2
l/3
2125
26
'1.7
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

wizualne gwiazd ok olicy b iegu na

5

2r

6
7

6.4
6.5
6.5

6.5
6.6
67
6.9
7.0
7.2
7.5

3r 7.6
8
8.1
9
8.7
10
90
6r 9.2
11
9.4
9.7
12
4s 9.7
7r 9.9
5s 10.0
13 10.3

43
44
45
46
47
48
49

15
16
17
r)o 18
51 7s
52 llr
53
54
55
56 19
57
58 12r
59 20
60
61
62 23
63 24

a Ursae Minoris, zmienna typu

kolumnie

8r
14
6s

~

północnego

13.;)

12.5

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

12.5

BO

14.:ł

12.8 81

14.4
14.4·
145
14-.G

10.4
10.5
10.7
10.7
10.8
11.1
11.2
tUl
12.0

12.1
12.1
121
12.2
12.2
12.3

12.9
13.0
13.3

85 12s

13.5 86 14s
25
26
!l s

13.6
13.6
13.7

13.7
13.7

13.7
8s

13.8
13.8
13.8
13.8
13.8

14.0
27

82 lls
83 lOs
84 2S

14.2
14.3

Cephei, 2"'.0 do 2"'.l1.

8)

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

29

14.7
15.1
15.2

15.3
30

15.4
15.4

15.5
15.6
32
31

15.6
15.6
15.6
15.6

15.7
His

15.7

15.8
15.8
15.9
33

16.0

1031" 16.31
e UM i

3) ~

UMi

jasność

gwiazdy. Gwiazdy o fotograficznym indeksie barwy*)
od tm.o oznaczone są w tej tablicy kursywą.
Mapa I obejmuje wszystkie gwiazdy, jaśniejsze od 7m.7, leżące
w promieniu 6° od bieguna. Widoczne na tej mapie gwiazdy dyszla Małego Wozu połączone są linią łamaną. Mapa II zawiera gwiazdy jaśniejsze
od 12m.o - w promieniu l 0 od bieguna. Na mapie II wyodrQbniony jest
przy pomocy czamej obwódki wycinek nieba, który prZJedsrtawiony jest
w powiększeniu na mapie III. Gwiazdy, ułatwiające odszukan~e tego
wycinka połączone są linią łamaną.
Mapa III obejmuje gwiazdy do 16m.o i przermaczona jest do badania
lunet o średnicy powyżej 70 mm. Siatka współrzędnych na wszystkich
mapach odnosi się do początku roku 1950.
większym

*) Fotograficznym

indeksem

(wskaźnikiem)

barrwy gwiazdy nazya jasnością wizuRed.).

róźnicę pomiędzy jej jasnością fotogvafi=ą,
alną, wyrażoną w wielkościach gwiazdowych. (Pnyp.

wamy
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W tablicy II (str. 140) podany jest teoretyczny zasięg amatorskich
instrumentów astronomicznych, przy optymalnym powiększeniu, przy
którym zasięg instrumentu jest największy. Aby znaleźć w przybliżeniu
optymalne powiększenie lunety, mnożymy przez 7 wyrażoną w centymetrach średnicę obiektywu, lub zwierciadła. Np. optymalne powięk
szenie lunety o średnicy obiektywu 5 cm wynosi 5 X 7 = 35 razy .

•

·.

•

•• • •
6~

Mapa II.

większego

r

s~

g~

•

w~

•

Ep.19SO. o

w tr

Okolica bieguna pn. Promień mme)szego z kół wynosi 30',
1°. Prostokąt o::-nacza wycinek nieba powiększony na mapie III.

.iJnsrtrumentów przyjąłem średnkę 30 cm,
teleskop zwierciadlany o tej ·Średnicy jest pratkty=ila największym instrumentem, który może być jesz.cz.e zbudow.aa;ty własno
reczni'el po:-zez amatora.
Jako

górną granicę wielkości

ponieważ

W tablicy II Sitraty światła,
praszania go przerz soczewki i

będące

skutkiem

zwie1rciadła

pochłaniania

przyjąłem

i rozdla lunet jako
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Mapa III. Wycinek nieba w okolicy bieguna północnego, najlepiej
do wyznaczenia zasięgu większej lunety, bądź teleskopu.
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równe 400fo, co jest przeciętną wartością zarówno dla refraktorów, jak
i reflektorów *).
Ponieważ lornetki pryzmatyczne nie dają powiększenia optymalnego
oraz powodują większe straty światła, zasięg ich jest mniejszy, niż
msięg lunet o tej samej ś11ednicy r::biektywu.

Teoretyczny
Średn ica
objcktywu
lub zwie1c.
(w mm)
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Wszystkie wartości zasięgu w tablicy II podane są dla obserwatora,
którego źrenica ma w cie mności średnicę 8 mm, a który gołym okiem
dostrzega gwiazdy do 6m.o.
Srednica źrenicy oka w ciemności praw!e zawsze jest bliska przyjętej w tablicy wartości 8 mm. Jeżeli jednak jest równa np. 7 mm, to
do wartości zasięgu w tablicy II trzeba dodać om.2.
Jeżeli zasiGg oka obserwatora wynosi w danych warunkach nie 6m.o,
lecz np. 6m.5, to trzeba do każdej wartości zasięgu w tablicy II do dać
poprawkę om.5, jeżeli zasięg oka obserwatora wynosi ?m.o, to trzeba do
każdej wartości zasięgu w tablicy II dodać 1m.o itd.
Chcąc porównać zasięg naszej lunety z teoretycznym, musimy w celu
obUczenia poprawki wyznaczyć równocześnie w tych samych warunkach atmosferycznych także zas:ęg gołym okiem.
Mając dobry wzrok, można dostrzec gołym okiem gwiazdy do ?m,
pod warunkiem jednak, aby obse>rwacjom nie przeszkadzał ktm'Z i świa
tła uliczne, których niestety nie mogą uniknąć amatorzy, obsenvujący
w mieście.
Krzysztof Serkawski
(Warszawa)
*) T. zw. "optyka T" o soczewkach powleczonych pewnym specjalnym lakierem daje straty znacznie mniejsze. (Przyp. Red.).
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Obserwacja

częściowego zaćmienia Słońca

w

Łodzi

w dniu 28. IV. 1949

niebo całkowicie pokrywały chmury, 6 obserwatorów
Łódzkiego Oddziału P. T. M. A. (prof. Henryk Niemirski, Tadeusz Czekański, Władysław Kowalczyk, Zdzisław Kozanowski, Wacława Mokrycka i Witold Jeger) zebrało się na tarasie gmachu YMCA przy narzędziach. Wbrew przewidywaniom, około 9h 19m czasu śred.-europ .,
chmury poczęły się rozrzedzać, co umożliwiło ujrzenie zaćmionej już
Pomimo,

że

Zdjęcie Słońca

Fol.:

w czasie zaćmienia częscwwego w dniu 28 kwietnia
1949 r. Ekspozycja 1/100 sek.

Wł.

Kowalczyk,

członek Łódzkiego Oddziału

P. T. M. A.
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tarczy Słońca. Udało się wykonać dwa zdjęcia fotograficzne: pierwsze
o 9h 21m 31s, drugie o 9h 25m 48S. Zdjęcia wykonał prof. Władysław
Kowalczyk przy pomocy kamery z obiektywem o ogniskowej 50 cm
"Telexenar F.". Oba zdjęcia eksponowano 1/100 sek. na kliszach ortochromatycznych "Omega" z użyciem trzech filtrów: l żółtego i dwóch
pomarańczowych.

(Na podstawie

nadesłanego

sprawozdania).

Red.

Obserwacja dwóch ciekawych meteorów
Dnia 28. V. 1949 roku, o godzinie 20h29m3os czasu uniwersaln~g)*),
w Bielsku ( cp
49°50 8",3; },_
19°2"42",2) piękny bolid. Wybiegł on z poza chmurki (typu cumulo-nimbus) na tle ~ VirgLG.is,
posiadając jasność -om. 5 i barwę rozżarzonego żelaza. W dalszym ciągu
biegł ku zachodowi w kierunku gwiazdozbioru Lwa, gdzie w pobliżu
gwiazdy "p• Leonis, po osiągnięciu maksimum jasności porornej, mianowicie - 4m, rozpadł się. Barwa światła bolidu w momencie jego rozpadu przypominała barWę s1opionej miedzi. Nastąpił roopad (żadnego
odgłosu nie zanotowałem) .rk". 4 do 5 części otocwnych jakby obłoczkiem
pyłu, które nie rozbiegały się jak to zwykle bywa na wszystki = strony,
lecz. mknęły zwarcie w kiet unku gwiazdy n Leonis. Zjawisko trwało
1.0 do 1.5 sekund. Zadnego śladu po przebiegnięciu meteoru nie zaobserwowałem, przypuszczalnie dla tego, że niebo było jeszcze dosyć
jasne**).
Następnego dnia, tj. 29. V. 1949 roku o godzinie 22hOmos U. T., zaobserwowałem przypadkowo (miejsce obserwacji jak wyżej) meteor
o punkcie pocrzątlrowym sv.nej drogi w pobliżu E Virginis. Meteor podczas
całej swej drogi skierowanej na zachód posiadał mniej więcej jednakową jasność:
1m, zaś barwa jego przypominała barwę najjaśniej
srej gwiazdy Oriona- Betelgruze. Droga meteoru była prosta i stosunkowo długa, a zakończyła się w pcbliżu gwiazdy ~ Leonis, PTZY czym
zniknięcie jego było naturalne. Czas trwania: l sek. Meteor pozostawił
ślad, widoczny pr:rez oa. 3 sekundy, podobny wyglądem do deil.ikatnego,
świecącego proszku. Niebo w tym dniu było bardzo czyste. Mimo usiłowań nie udało mi się zaobserwować w tej okolicy nieba, w której
miały miejsoe oba poprzednie zjawiska, żadnych innych meteorów.
Można przypuścić, że oba meteory pochodzą z jednego roju, którego
radi&l.t można by wyznaczyć, gdyby istniały jeszcze inne obserwacje
tych zjawisk.
Aleksander Stiżyński, Bielsko, czł. P. T. M. A.
zaobserwowałem

+

*) Cz.asem uniwersalnym (U. T.) zowiemy średni czas słoneczny poprzez obserwatorium w Greenwich, licZJony od
og-24g, począwszy od północy. (Przyp. Red.).
**) Tego dnia zachód Słońca w Bielsku nastąpił o godz. 18h 49m
U. T. jasność zaś tła nieba była powodowana zjawiskiem tzw. "białych nocy". (Przyp. Red.).
łudnika, przechodzącego
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F. K o e b ck e: Pracownia rachunkowa astronoma. Wiedza Powszechna, Czytelnik, 1949.
Autor, doświadczony rachmistrz, zajmuje się w IV zesz. cyklu :
"Obserwatoria astronomiczne" pomocami, jakie astronom posiada w postaci pewnych działów matematyki stosowanej (funkcje, szeregi) oraz
ze strony narzędzi, ułatwiających pracę rachmistrza, a więc różnego
rodzaju tablic matematycznych i maszyn rachunkowych. Jedną z najprostszych maszyn rachunkowych stanowi, poza tzw. "szczotami", suwak
logarytmiczny. Autor słusznie podnosi zalety tego małego i taniego narz~dzia rachunkowego, oczywiście w prostych, nie wymagających dużej
dokładności, opliczeniach. Suwak logarytmiczny powinien stanowić podręczne narzędzie w warsztacie astronoma-amatora.
Może szkoda, że
autor zadowolił się krótką tylko wzmianką w odniesieniu do szeregu
ciekawych mechanizmów, ułatwiających pracę kalkulatorów (planimetry,
integrafy i analizatory) aczkolwiek podaje ich fotografie. Bardzo ciekawy jest bogato ilustrowany rozdział o maszynach do liczenia, nad
którymi autor zatrzymuje się nieco dłużej, opisując kilka ich typów,
poczynając od znanych powszechnie maszyn addycyjnych a kończąc na
skomplikowanych maszynach typu Hollerith, które rachują przy pomocy
specjalnych dziurkowanych kartonów, zawierających liczbowe dane dla
odnośnych obliczeń. Za pomocą maszyn tego typu oblicza się w biurze
rachunkowym admiralicji brytyjskiej w ciągu paru miesięcy dokładne
pozycje Księżyca na okres 50 lat, co wymagałoby dawniej stałej pracy
dwóch wprawnych rachmistrzów. Czytelnik chciałby dowiedzieć się nieco
szczegółów o największych dotąd wynalezionych maszynach rachunkowych, zw. Eniac, niestety autor krótko tylko o nich wspomniał.
Należy zwrócić uwagę czytelnika na trzy nomogramy (wykresy) na
stronie 26. Pierwszy z nich służy do rozwiązywania trójkątów sferyc7.nych, drugi pozwala znaleźć przybliżony moment wschodu i zachodu
Słońca dla dowolnej szerokości geograficznej, trzeci wreszcie, stosowany w astronomii teoretycznej, pozwala na przybliżone rozwiązanie
równania Keplera.
Książeczkę dra Kocbekego należy gorąco polecić jako lekturę dla
miłośników astronomii.
Pg.

Wszystkich wpłacających na konta czekowe P. T. M. A. lub
"Uranii", prosimy o d okład n e wyszczególnianie na
odwrotnej stronie blankietów czekowych, na jaki cel przeznaczone są poszczególne wpłaty. Nie przestrzeganie tego powoduje częste pomyłki i niepotrzebną zwłokę w wysyłce zamówionych wydawnictw. Nadto prosimy o wpłacanie na w ł aś c i w e konto czekowe.
Administracja "Uranii"

też

,
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URANIA XX, str. 60, wiersz 13 od dołu, zamiast , f1 Aquilae", ma
, rJ Aquilae".
Rocznik XX, str. 82, wiersz 5 od dołu, zamiast: 5 godz. 21 min., ma
być: 5 dni 21 godz"
str. 83, wiersze od 5 do 9 od góry włącznie powinny tworzyć ostatni
być

ustęp artykułu.

~tr. 96, opuszczono adres Oddziału Warszawskiego : Warszawa, ul.
Ratuszowa 7/9, m. 12 (adres tymcz.).
Okładka, strona 2, wiersz 8 od dołu, zamiast "3 miliardy razy" ma
być: 300 milionów razy ...
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fotografii dokonanej 60-cio calowym teleskopem na Mt
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Cassiniego w pierścieniu.
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Największa

na świecile "kamera patrolowa" na Mt Paloma!f. Jest to
teleskop fotograficzny tY'Pu Schmidta. Przy okularze narzędzia prof.
dr Edwin H u b b l e, ZJnany badacz mgławic pozagalaktycmych.

JEDNOSC SWIATA GWIAZD

Pod tym tytułem (The one world of stars), w czasopiśmie
Science, wybitny astrofizyk amerykański Harlow S h a p l e y,
stojący w przednim szeregu obrońców pokoju, w taki sposób
ujmuje znaczenie współpracy naukowej na terenie międzyna
rodowym.
Długi szereg wydarzeń w dziejach różnych narodów świad
czy o ty.m, że im wyższy jest poziom nauk danego kraju, tym
wyższa jest jego kultura ogólna. Jeśli chodzi o astronomów,
to zawsze dążyli oni do podniesienia kultury.
W dawnych czasach władcy korzystali z usług astrologów,
czerpiąc od nich wskazówki do wydawanych zarządzeń, jak
zresztą i usprawiedliwienie popełnianych błędów.
Można by mnożyć przykłady uznania znaczenia astronomii
przez rządy.
Dziwnym może się wydawać, że głowy państw występują
w roli protektorów rzekomo najbardziej "bezużytecznego"
z przedsięwzięć ludzkich, za jakie wielu uważa eksploracj~
nieba. Bo czyżby to czynili dla potrzeb utylitarnych (nawigacja,
roczniki astronomiczne), czy też ze względów · prestiżowych,
czy też po prostu z powodu bezopozycyjności nauki o gwiazdach?
Istnieją jednak wydarzenia, które po~wierdzają doniosłość
korzyści, płynących z pielęgnowania astronomii, a przez nią
utrzymywania dobrych stosunków międzynarodowych, zwła
szcza wówczas, kiedy gospodarcze, religijne i dyplomatyczne
czynniki zawodzą.
W 1941 r., kiedy stosunki amerykańsko-meksykańskie były
napięte z powodu konfiskaty w Meksyku rafineryj naftowych,
jednocześnie rząd meksykański zaprasza do siebie 30 astronomów amerykańskich na zjazd, inaugurujący powstanie nowego obserwatorium, a stosunki te utrwala dalsze finansowanie przez Meksyk ekspedycyj naukowych ze St. Zj. Ameryki
Północnej.
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Również lata powojenne były przykładem jednoczenia się
uczonych rosyjskich, skandynawskich, angielskich, amerykań
skich, francuskich, watykańskich, holenderskich, belgijskich
i innych narodowości.
W 1947 r. 9 astronomów radzieckich spędziło kilka miesięcy w Ameryce, zwiedzając tamtejsze obserwatoria i biorąc
udział w konferencjach. W jesieni 1948 r., Międzynarodowa
Unia Astronomiczna otrzymuje zaproszenie radzieckiej Akademii Nauk na odbycie następnego Zjazdu Unii w Leningradzie.
Powstaje pytanie, czy rządy przystają na wyjazd swych
obywateli z powodu ich nieszkodliwości, czy też na skutek
przekonania, że w nauce nie ma miejsca . na nacjonalizmy?
Najwidoczniej Słońce, Księżyc i gwiazdy wędrują wysoko ponad
separatyzmem narodowościowym. Są one ponadnarodowościo
we, podobnie jak prawo grawitacji, promieniowania, dziedziczności, odżywiania.

Przypomnieniem kilku główniejszych wydarzeń astronomicznych wykażemy, że współpraca międzynarodowa jest
istotnym czynnikiem postępu nauk i ma specjalne znaczenie
dla rozwoju międzynarodowej przyjaźni w dzisiejszej dobie
nerwowości.

amerykański S. N e w c o m b zasukces swoich badań nad ruchem Słońca, Księżyca
i planet możności wykorzystania materiału obserwacyjnego,
przez długie lata gromadzonego m. i. we Francji i w Niemczech. W latach gorących, jak rok 1871, spotkać go można
było w obu zmagających się krajach, schylonego nad rachunkami i obojętnego na uliczną kanonadę, mającą zadecydować
o losach politycznych Francji.
2. W r. 1780, w obliczu szalejącej wojny między Amerykanami i Anglikami, przedstawiciele amerykańskiej Akademii
Sztuk i Nauk udają się w niebezpieczne tereny walk na obserwację całkowitego zaćmienia Słońca. Materiał obserwacyjny
tej ekspedycji został wykorzystany w 50 lat później do teorii
tzw. "pereł" słonecznych przez angielskiego astronoma B a il y' ego, choć właściwym ich odkrywcą był amerykanin W i ll i a rri s. Ale nie doprowadziło to bynajmniej do żadnego zatargu międzynarodowego, gdyż astronomowie, jak i inni naukowcy, nie są z natury inspiratorami wojen. Walczą jedynie
z niewiadomymi sił przyrody. Każde ich odkrycie staje się
własnością świata nauki, własnością uniwersalną.
3. Podobnie znakomity nawigator angielski, J. C o ok,
podczas swoich ekspedycyj naukowych (koniec XVIII w.), do-

l. Znakomity astronom
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właśnie od przeciwników, m. i. od B. F r a n k l i n a ,
ochrony przed amerykańskimi okrętami.
4. Podobne przykłady można by zacytować z ostatniej
wojny.
Wiadomość o odkryciu nowej komety w obserwatorium
radzieckim, nad granicą turecką, pomimo ciężkich walk, tocwnych na tym obszarze z Niemcami, została podana drogą
radiową, ponad linią frontu, do Moskwy, a atakowana wówczas. Moskwa znalazła dość uwagi i czasu, aby przekazać ją
dalej, bezpośrednio do Obserwatorium Harvardzkiego.
5. Współpraca międzynarodowa ma do zanotowania specjalny sukces w odniesieniu do zagadnienia odległości Słońca
od Ziemi (paralaksa Słońca). Myśl powzięta została bez pomocy dyplomatów w 1928 r . na zjeździe astronomów w Holandii, a jej wykonanie powierzono obserwatoriom, rozproszonym
we wszystkich częściach świata. Pomiary pozycji użytej do
tego celu małej planety Eros (która z powodu znacznego mimośrodu jej orbity, w r. 1931 zbliżyła się dość znacznie do
Ziemi), przekazane Spencer-Jon e s'owi, obecnie Królewskiemu Astronomowi w Greenwich, wyrażały się liczbą kilku
tysięcy. Analizę Spencer-Jones'a poprzedziła kilkuletnia redukcja obserwacyj, którą zaledwie zdołały wykończyć obserwatoria w Lipsku, Greenwich i Berlinie, zanim bomby i propaganda ostatniej wojny rozpoczęły swoje żniwo. Ale IQto
w 1941 r ., a więc w chwili największego nasilenia wojny,
kiedy wyczerpane i przerażone narody wysilały się na gruntowne wzajemne zniszczenie, Królewski Astronom najspokojniej obwieścił światu naukowemu, że udało mu się wyznaczyć
średnią
odległość
Ziemia-Słońce
z dokładnością powyżej
0.009 % !
Tym sposobem poznanie tej stałej znowu stało się możliw e
dzięki współpracy międzynarodowej, ponad głowami zażarcie
walczących. I mimowoli nasuwa się pytanie: kto zwyciężył
w tej wojnie i co zyskano przez nią? Jeżeli ktoś powie, że
wojna była nieunikniona, to można by odeprzeć to argumentem, że współpraca międzynarodowa jest bardziej potrzebna
do opanowania ludzkiej ekscentryczności, niż do opanowania
ekscentrycznego ruchu Erosa.
Jedność świata gwiazd można by ilustrować bez końca.
Ograniczymy się już jednak do kilku wydarzeń ostatniej
doby, będących wynikiem użycia nowych teleskopów, a
przede wszystkim współpracy międzynarodowej.
Współpraca o zasięgu światowym astronomów, oddających
.się badaniom Słońca, rozpoczęła się przed 40 laty. Zainstalo-

URANIA

161t

wano specjalne obserwatoria słoneczne w · Indiach, Kalifornii,
Chile, Francji, Colorado, Michiganie, Szwajcarii, Austrii, Holandii, Rosji i innych krajach, a ponadto szereg biur centralnych, rejestrujących fenomeny słoneczne i rozsyłających o nich
natychmiastowe wiadomości · na cały świat.
Słof. ce łąc:t.y ze sobą nie tylko różne kraje, ale i · róż ne gałęzie nauki. Zagadnienia jego promieniowania łączą butaników z astronomami, kosmologów i fizyków, paleontologów
i meteorologów. U pierwotnych ludzi Słońce było przedmiotem kultu, zaś dziś ... stwierdzona w nim przemiana atomów
materii na energię promieniowania jest natchnieniem więk
szości nowoczesnych technologów.
Słońce jest światłem przewodnim ery atomowej.
Do poznania jednak Słońca, jego plam, granulacji, wyskoków i korony, zachodzi potrzeba skoordynowania wysiłku
wszystkich astrofizyków świata.
Oto jesteśmy obecnie świadkami uintensywnienia badań
korony słonecznej, odkąd Francuzowi B. L y o t'owi udało się
rozwiązać pasjonujące kilka pokoleń zagadnienie dostrzegalności korony również poza krótkim okresem całkowitego zać
mienia, a więc w warunkach normalnych. Metoda Lyot'a znalazła niebawem naśladowców w Ameryce, Francji, Szwecji,
Anglii, Australii, Niemczech, Austrii i Rosji, którzy rozbudowali studia korony i wyskoków na szeroką skalę. Ze zdjęć
wyskoków można się było już przekonać , że większość ruchów
emanacji jest skierowana do wnętrza Słońca, co nie jest jeszcze dotąd wytłumaczone. Ogólne zainteresowanie promieniowaniem pochodzącym z wyskoków i korony wynika z waż
nego ich wpływu na radiowe transmisje, świecenie nocne
nieba, burze magnetyczne, a może nawet i na pogodę ziemską.
Ponadto, dzięki pracom spektrograficznym Niemca G r o tri a n'a i Szweda E d l e n'a, ujawniono w koronie słonecz
nej obecność zjonizowanych atomów pierwiastków ciężkich ~
głównie żelaza, niklu i wapnia.
Wielkie znaczenie badań słonecznych pochodzi stąd, że
poznanie mechanizmu promieniowania słonecznego jest wstę
pem do poznania tych samych spraw w bilionie gwiazd innych, z jakich się składa nasza Droga Mleczna. Ale powikłane
i najeżone wieloma trudnościami badania te mogą być prowadzone jedynie przez zespół uczonych całego świata, a przy
tym według uzgodnionego planu.
I jeszcze kilka przykładów międzynarodowej współpracy
naukowej astronomów.

,
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Jeden - to w ciągu wielu lat prowadzone przez 5 obserwatoriów astronomicznych w Rosji, Italii, Japonii i Ameryce
badania ruchu biegunów ziemskich. Z wyjątkiem Rosji i Japonii, przerwane one zostały podczas ostatniej wojny.
Drugi - to teoria relatywistyczna A. E i n s t e i n a. U czony ten uosabia szczytowe osiągnięcia wiedzy matematycznej,
powstałej w Rosji, Niemczech, Italii, Irlandii i innych krajach.
Umysłom zaprzągniętym w dzieło podstawowych problemów
o naturze wszechświata obcymi są takie słabostki ludzkie, jak
próżność narodowościowa, rasowe wywyższanie się i bezsensowne "skakanie sobie do oczu". Toteż kiedy pod koniec l-ej
wojny światowej generałowie i dyplomaci walczyli ze sobą,
brytyjscy astronomowie, z inicjatywy A. E d d i n g t o n' a,
odbywali ekspedycje na zaćmienia słoneczne, aby sprawdzić
zgodność
wyprowadzonych przez Niemców konsekwencyj
astronomicznych relatywizmu (odchylanie się promieni gwiazd
w polu grawitacyjnym Słońca), zaś Belg L e m a itr e, Rosjanin F r i e d m a n i Amerykanie Rober t s o n i T o 1_.
m a n kreowali nowe koncepcje kosmogoniczne. To znów maleńkie, ale słynne równanie E = M. c 2 (energia równa się iloczynowi masy przez kwadrat prędkości światła) wyjaśnia naraz niezrozumiale długi żywot Słońca, które, na mocy dokumentów paleobotanicznych i geochemicznych, od tysiąca milionów lat i więcej sączy bez zmian energię w liście roślin.
Zagadkę tę rozwiązuje wreszcie fizyka jądrowa, uzasadniając
długowieczność Słońca przemianą w nim wodoru na hel, wystarczającą na wieJe bilionów lat jego promieniowania.
Trzeci przykład to niemilknący slogan atomowości. Dla
astronomów wiek atomowy rozpoczął się znacznie wcześniej,
niż od momentu rozszczepienia uranu 235. Doświadczenia
i interpretacje pola energii atomowej datują się już od przeszło
10 lat wcześniej i zapisać je należy na chwałę uczonych conajmniej 12 narodowości. Jedność świata atomów zademonstrowana została jako jedność świata astronomii, biologii
i chemii.
Na ostatnim Zjeździe Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Zurychu w r. 1948, członkowie odnośnej komisji, w skład
której wchodziło 40 reprezentantów kilkunastu narodów, omawiali właśnie plan dalszych studiów zagadnień dotyczących
dalekich światów gwiazd. I nie wygrywano przy tym żadnych
słabostek prestiżu narodowościowego, ani upośledzenia małych
obserwatoriów, ani wzajemnego przewartościowywania się.
Zgodnie uznano niewystarczalność dotychczasowego materiału
obserwacyjnego dla sprawdzenia obecnych teoryj o naturze
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przestrzeni, czasu i

rozszerzającego się wszechświata

nieczność utworzenia nowych
łaniających się sprzeczności.

koncepcyj dla

oraz kowy-

wyjaśnienia

Wzrok wszystkich astronomów jest obecnie skierowany ku
200-calowemu teleskopowi na Mount Palomar, w Kalifornii,
za pomocą którego ma być zdobyty nowy materiał do wyjaśnienia prędkości ucieczki od nas odległych i niedostępnych
dla analizy widmowej galaktyk. Podobne nadzieje łączą astronomowie z konstrukcją reflektorów typu Schmidt'a dla rozszerzenia wiadomości o metagalaktyce i prawie rozkładu w niej
galaktyk.
I tu właśnie idea międzynarodowości poszczycić się · może
zespołowym czynem astronomów wolnej Irlandii, St. Zj. Ameryki i północnej Irlandii, wyczynem wzniesienia w wolnym
stanie orańskim południowej Afryki na Harvard Kopje potężnego teleskopu Baker-Schmidt'a, przeznaczonego do rozstrzygnięcia, czy pogłębienia wzmiankowanych problemów.
To porozumienie między · Obserwatorium w Dunsink, Obserwatorium arcybiskupstwa półn. Irlandii i Obserwatorium Harvardzkim jest wielce symboliczne. Świadczy ono o gotowości
kooperacji naukowej ponad religijnymi i politycznymi barierami.
Wspólnota taka jest najlepszą gwarancją pokoju i postępu
ludzkości, bez których wysiłki wiedzy naszej i dążenia do dobrobytu szłyby na marne. Nasz rodzaj ludzki przeżywa obecnie jedną z epok krytycznych. Czy przetrwa kryzys przez
właściwy użytek rozumu i okiełzanie złych instynktów, czy
też nawiąże do biologicznego bankructwa przeszłości, znajdującego wyraz również w odsunięciu się od świata gwiazd o tym zadecyduje najbliższa przyszłość.
Oto wątek myśli wybitnego astrofizyka amerykańskiego
i zarazem szermierza pokoju, H. Shapley'a.
K.
WŁADYSŁAWHORBACKI

WAHADŁO

FOUCAULTA

W roku 1543 Mikołaj Kopernik dał ludzkości nowy system
Wtedy to starły się ze sobą dwa dogłębnie różne sposoby ujmowania rzeczywistości.
Z jednej więc strony stanął odwieczny pogląd starożyt
nych, opierający się całkowicie na świadectwie zmys.ów,
a przyjmujący nieruchomą bryłę Ziemi za środek wszechświata.
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miały krążyć: Księżyc, Słońce, planety
bardzo w istocie zawikłany bieg planet,
twórcy owego systemu, znakomici astronomowie helleńscy
obmyślili skomplikowany mechanizm kół, tarcz i sfer, jak deferensy, epicykle, ekscentryki, sfery reakcyjne i inne. Z biegiem lat przepowiednie zjawisk podawane przez astronomów
w oparciu o ów z natury rzeczy wadliwie działający system
.świata, zrazu zgodne z rzeczywistością, stopniowo poczęły wyraźnie nie zgadzać się z biegiem ciał niebieskich, rozbieżnoś:::i ą
tą wykazując coraz jaskrawiej i wyraźniej usterki tego systemu. Ratunek zaś widziano naówczas tylko jeden: w dalszych
komplikacjach owego uświęconego tradycją porządku świata.
Wszystkie jednak te kłopoty były niczym wobec poczucia pewności i bezpieczestwa człowieka na swym niewzruszonym siedlisku, Ziemi, oraz dumy owego najdoskonalszego tworu, który znajdował się - swoim zdaniem - w centrum Wszechświata, a dookoła niego miał krążyć cały świat pozaziemski,
by go oświecać, ogrzewać, cieszyć łagodną poświatą Księżyca
wśród czarownych nocy i dawać nawet (jak sądzili astrologowie) wskazania życiowe ciągle zmieniającą się konfiguracją
ciał niebieskich. Tak w najogólniejszych zarysach przedstawiał się ów dawny, wiekami stary, porządek świata.
Z drugiej strony geniusz wielkiego Polaka daje system
:niewypowiedzianie prosty, który w niwecz obrócił niebawem
całe pęki źle dopasowanych sfer i kół dawnego systemu. Przed
-oczami zdumionej ludzkości stanął nowy porządek Wszechświata, nacechowany przedziwną harmonią i takim pięknem
wewnętrznej struktury, że olśnieni· ludzie bez wahań prawie
ten system z entuzjazmem przyjęli. W pierwszych dziesiąt
kach lat po ogłoszeniu dzieła "0 Obrotach" ludzi tych pociągała przede wszystkim doskonałość astronomicznej koncepcji tego systemu. Przyczyniła się do tego również haniebnie
sfałszowana przez O s s i a n dr a (Hosemana) rzekoma przedmowa Kopernika do jego dzieła. W wieku jednak następnym
·objawia się ludzkości kosmologiczne piękno tej teorii. Wtedy
to poraz pierwszy budzi się pragnienie oparcia podstaw tego
nowego porządku świata na faktach doświadczalnie stwierdzo_nych. Kosmologiczny bowiem system Kopernika, piękny
w swej architektonice, wspiera się, jak strzeliste sklepienie
nawy krakowskiego kościoła świętego Krzyża, na jednym potężnym filarze, na przypuszczeniu ruchomości Ziemi. Tak się
dziwnie złożyło, że ze wszystkich ruchów Ziemi, jej ruch obroto_w y dookoła osi przykuł przede wszystkim. uwagę owocze.snych ludzi.

którego

i gwiazdy. Aby

ująć
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Sto lat po ogłoszeniu dzieła Kopernika znakomity francuski erudyta o. Marin M er s e n n e w roku 1643 rzuca pierwszy myśl, by obserwować lot pocisków wystrzelanych z armaty, w celu doświadczalnego stwierdzenia obrotowego ruchu
Ziemi. Pomysł ten, w zasadzie słuszny, dopiero w roku 1837
dał pozytywne wyniki i wtedy jakościowo stwierdzono obrót
Ziemi, dzięki opracowaniu tego eksperymentu przez teoretyka
fizyki S. D. P o i s s o n a.
Również idea wielkiego Izaaka N e w t o n a, podana w jego
liście do Royal Society w roku 1679, by zbadać biegi swobodnie spadających ciał, nie dała pozytywnych wyników, mimo
usiłowań R. H o ok e'a w Londynie w roku 1680 oraz ponownych prób G u g l i e l m i n i e g o w Bolonii w latach 1791/2,
który zrzucał ciała ze sławnej Asinelli, wieży pochyłej. Dopiero początek wieku XIX przyniósł wyniki jakościowo potwierdzające
obrót kuli ziemskiej w doświadczeniach
B e n z e n b er g a w roku 1802.
Italscy znów uczeni, jak Vincenzo V i via n i w roku 1661
we Florencji, a następnie osiemdziesiąt lat potem P o l e n i
w Padwie poświęcali się obserwacjom przez czas dłuższy
trwających ruchów wahadeł. Uczeni ci dostrzegli pewne znamienne zjawisko towarzyszące tym ruchom, do żadnych jednak wniosków o ruchu kuli ziemskiej nie doszli. Aż oto, stało
się to jakoś nagle, we środę 8 stycznia 1851 roku o godzinie
drugiej w nocy: genialny francuski fizyk Jean Leon F o u c a u l t
w niskiej (3 m) piwnicy domu przy rue d'Assas w Paryżu dokonuje kapitalnego doświadczenia z wahadłem, które w sposób doskonały wykazało obrót kuli ziemskiej dookoła osi.
Foucault natychmiast zawiadamia o tym Akademię Francuską,
a owoczesny jej sekretarz Franciszek Ar a g o, rozumiejąc doniosłość tego dowiadczenia, udziela wielkiemu fizykowi "południkowej sali" Obserwatorium Astronomicznego w Paryżu,
umożliwiając dokonanie tego doświadczenia w sali tak wysokiej, że wahadło miało długość 11 m. Doświadczenie to wykonał Foucault z całą, na jaką wtedy było stać, precyzją
i stwierdził ilościowe potwierdzenie wirowania ziemi. Doświad
czenie to nabrało natychmiast rozgłosu tak dalece, że rząd
francuski udzielił wielkiemu fizykowi znacznej zapomogi pieniężnej, zobowiązując go do udostępnienia tego eksperymentu
szerszym kołom publiczności. Kościół Patronki Paryża (zwany
po jego skasowaniu Panteonem) był terenem pokazów publicznych. Wahadło o długości 67 m zostało obciążone dwudziestoośmio kilogramo.wą kuJą. Drut, na którego dolnym końcu kula
ta zawisła, miał średnicę 1,4 mm. Pokazy gromadziły niezli-
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czone rzesze publiczności nie tylko francuskiej, lecz również
uczonych z zagranicy.
Doświadczenie dokonuje się w ten sposób, że wahadło odchyla się od położenia równowagi i przywiązuje się nicią do

Doświadczenie Foucaulta
(według współczesnego

w Fanteonie
rysunku)

jakiegoś stałego punktu, np. ściany,
całkowitym uspokojeniu się wahadła

czy jakiegoś meb1a. Po
i ustaniu ruchów przy_l

156

URANIA

padkowo nadanych podczas wychylania przepala się nić i zwolnione z uwięzi wahadło zaczyna się majestatycznie wahać ze
znacznym rozmachem na początku w pewnej określonej pła
szczyźnie. Wskutek jednak dużego oporu powietrza rozmach
pierwotny szybko zanika. Po pewnym, krótkim zresztą czasie
dostrzega się wyraźnie występujące, a rosnące z bieg· em czasu
pozorne odchylanie się płaszczyzny wahań wahadła od pierwotnej płaszczyzny, w której wahadło rozpoczęło swój ruch.
Przy doświadczeniach dokonywanych w ściślejszym gronie
można dokonać pomiarów kąta odchylenia płaszczyzny wahań

.B"'-----------..J
r~s.ł..

od płaszczyzny pierwotnej. Kąt ten, jak przewidywał Foucault, powinien zależeć od kąta, o który w tsm czasie obróci
się kula ziemska, oraz od sinusa kąta szerokości geograficznej. Wzór wyrażający tę zależność, zwaną powszechnie w z ore m F o u c a u l t a, został wyprowadzony przez francuskiego
matematyka B i n e t a.
Rozpatrzmy płaszczyznę S przechodzącą przez prostą AB.
Poprowadzimy na tej płaszczyźnie dwie proste przez dowolny
punkt K, nie leżący na prostej AB. Jedna z tych prostych KL
niech będzie równoległa do AB. druga zaś KM niech przecina
AB w punkcie M pod dowolnym kątem KMC = <p Jeśli
obrócimy płaszczyznę S dookoła osi AB do położenia S' , wtedy
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prosta KL zajmie położenie K ' L ', równoległe do swego pierwotnego kierunku KL. Prosta zaś KM opisze kąt KMK', o który
się obróci w przestrzeni. Oznaczając CK przez p i zakładając,
że kąt obrotu płaszczyzny S równy KCK' = et jest bardzo
.
ma ł y, mozemy

. ' ze
.

przyJąc ,

.

m1arą

k ąt a

et

. t s t osunek a= -KK'
Jes
p-

radianów, oraz miarą kąta 3 jest stosunek KK': MK radianów.
Dzieląc nrzez siebie oba stosunki i upraszczając przez KK'
mamy:

~=
a

Mp

K

uwzględniając, że
o=

stosunek _ P_ =sincpmamy
MK
a sin cp.

Czysto geometryczne te rozważania skomplikują się natychmiast, gdy przyjmiemy, że wzdłuż obu prostych KL i KM
poruszają się punkty materialne o masie m. Jeśli podczas ich
ruchu po płaszczyźnie nastąpi obrót tej właśnie płaszczyzny
do położenia S', wtedy punkt biegnący wzdłuż prostej KL nie
ulegnie wcale zakłóceniu, gdyż prosta KL biegnie podczas
obrotu płaszczyzny S równolegle do swych poprzednich kierunków. Wobec tego ruch punktu materialnego wzdłuż prostej
KL będzie się zawsze odbywał wzdłuż prostej i po pewnym
czasie punkt ten może się znaleźć w punkcie L', leżącym na
płaszczyźnie

S' .

Sprawa przedstawi się zgoła inaczej przy ruchu punktu
materialnego wzdłuż prostej KM. Ponieważ, zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki N e w t o n a (zasadą bezwładności) punkt
materialny o masie m musi zachowywać zawsze swój pierwotny kierunek, punkt przeto ten, poruszając się wzdłuż prostej
KM, w chwili gdy płaszczyzna S ulega obrotowi, uległby zmianie kierunku swego ruchu o kąt I}ML' = 3, co jest sprzeczne
z wymienioną zasadą dynamiki. Wobec tego punkt ten, poruszając się w przestrzeni z zachowaniem swego pierwotnego
kierunku, "wyrwie się" z płaszczyzny S , w której rozpoczął
swój ruch i pobiegnie wzdłuż prostej K' M' równoległej do
prostej KM. Wskutek tego po pewnym czasie znajdzie się on
nie w punkcie (dajmy na to) M, lecz w punkcie M ' na prostej
K' M', równoległej do pierwotnego kierunku ruchu i tworzą
cej z prostą K' M kąt MK' M' = 3 *).
Przenieśmy się teraz z naszymi rozważaniami na kulę
ziemską. Z punktu K na południku AKB wyrusza punkt ma*) Opisane ruchy obu punktów materialnych
nia się ruchu obrotowego dokoła osi AB i ruchu
stej KD czy KM.

są

wynikiem

składa

postępowego

po pro-
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terialny o masie m wzdłuż stycznej KM (rysunek 2). Gdyby
punkt ten poruszał się z puktu N na równiku, wtedy wraz
z ruchem obrotowym Ziemi (w kierunku wskazanym strzałką)
poruszałby się on stale po prostej o kierunku równoległym
do pierwotnego kierunku NP. Wskutek tego, zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki Newtona, nie opuści on nigdy płaszczyz
ny południka, w której się zawsze będzie poruszał. Jeśli jednak rozważany punkt materialny będzie biegł w kierunku KM,

skośnym

do osi, wtedy wraz z obrotem kuli ziemskiej zmieon kierunek swego ruchu na K' M, a kierunek ruchu
w przestrzeni uległby skręceniu o kąt 8, co, jak już wiemy
z rozważań poprzednich, zmusi go do "wyrwania się" ze swej
pierwotnej płaszczyzny i poruszania się wzdłuż prostej K' M ' ,
równoległej do pierwotnego kierunku ruchu tego punktu,
zgodnie z zasadą bezwładności. W ten sposób punkt ruchomy
na półkuli północnej odchyli się pozornie w prawo (patrząc
w kierunku jego ruchu) od pierwotnej płaszczyzny o kąt 8,
w wypadku gdy kąt opisywany przez płaszczyznę jego' ruchu
niłby
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mały.

Wobec tego należy rozpatrywać to zjaporcjami, gdyż przy uwzględnieniu większych
kątów
zjawisko bardzo się skomplikuje. Badając uważnie
rysunek 2 można łatwo dostrzec, że przypadek ruchu na nim
skreślony jest identyczny ze zjawiskiem rozpatrzonym na
rys. l. Należy tylko pamiętać, że kąt cp w wypadku kuli
ziemskiej jest szerokością geograficzną punktu obserwacji.
Wobec tego kąt odchylenia płaszczyzny wahań od płaszczyzny
pierwotnej, czyli kąt 3 wynosi

o=

a:

sin cp

Wzór ten nosi nazwę wzoru Foucaulta. Gdy szerokość geograficzna punktu,' w którym dokonuje się doświadczenie z wahadłem, będzie równała się zeru (na równiku), kąt odchylenia b będzie się tam równał również zeru. Przy oddalaniu się
od równika ku biegunowi - powiedzmy - na północ, kąt
odchylenia będzie wzrastał · wraz ze wzrostem szerokości geograficznej miejsca doświadczenia, aż osiągnie swe maksimum
na biegunie Ziemi. Tam kąt 3 opisany pozornie przez płasz
czyznę wahań w pewnym czasie będzie się równał kątowi opisanemu w owym czasie przez płaszczyznę południka ziemskiego.
Wnioski te potwierdziły doświadczenia wykonane na róż
nych szerokościach geograficznych. Między innymi również
eksperymenty z wahadłem Foucaulta starannie przeprowadzone przez L a m p re y a i S h a w a w roku 1851 w Colombo
(Ceylon) na szerokości geograficznej Cfl = 6°56'1" . Dały 1one
w ciągu l godziny, jako wynik, kąt oddylenia 3 = l 0 52' 12"
równy prawie dokładnie przewidywanemu teoretycznie na
podstawie wzoru Foucaulta. Zgodność ta jest uderzająca, jeśli
się zważy trudności pomiaru kąta odchylenia przed stu laty.
Doświadczenie dokonane w tym samym czasie w Rio de Janeiro w pobliżu zwrotnika zostało do tego stopnia mętnie opisane, że żadnych wniosków z tego doświadczenia wyciągnąć,
niestety, nie można .
Należy natomiast wspomnieć o świetnych badaniach wahadła Foucaulta o długości 32 m, które zorganizował w Rzymie, w nawie kościoła San Ignazio w roku 1851 (maj) znakomity astrofizyk XIX wieku o. Angelo S e c c h i. Z niezwy·
kłą ścisłością przeprowadzone badania doprowadziły Secchiego
do wykrycia i opisania zjawiska owalizacji wahadła Foucaulta.
Zjawisko to polega na tym, że wahanie pierwotnie przebiegające w płaszczyźnie zamieni się z biegiem czasu na bieg
po owalu, który, jak pisze o t:vm wielki uczony, "jest podobny do
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elipsy, która stopniowo się rozszerza. Kierunek zaś ruchu waobserwowany na owej krzywej, jest stale przeciwny
ruchowi obrotowemu płaszczyzny wahań ... "
Zjawisko owalizacji, pierwotnie zagadkowe pod względem
dynamicznym, zostało wyjaśnione przez dra V e s c o v a l i
i profesora M o s s o t t i w roku 1853. Wyjaśnili oni, że owalizacja jest skutkiem działania siły C o rio l i s a na kulę wahadła przez punkt zawieszenia. Zjawisko więc owalizacji jest
nowym dowodem obrotu kuli ziemskiej dookoła osi.
Ze wszystkich jednak doświadczeń z wahadłem Foucaulta
najbardziej dnteresującym był eksperyment dokonany przez
O. P i g o t a, kierownika stacji seismograficznej przy Riverview
College w Sydney (Australia) w roku 1917. Doświadczenie to
odbyło się pod kopułą Queen Victoria Markets w Sydney.
Dwudziestoośmiometrowej długości wahadło obciążono u dołu dużą ołowianą kulą, posiadającą wewnątrz komorę. Umieszczono w niej dwa akumulatory, żarówkę elektryczną z systemem soczewek i zegar, który co pięć minut włączał prąd na
czas jednego wahnienia. Na podłodze hali umieszczono bromosrebrny papier i wśród ciemności nocy wystawiono go na
działanie zogniskowanego na nim światła co pięć minut rozbłyskującej żarówki. Po dwóch godzinach doświadczenia wywołano ów papier (180 cm długi), uzyskując pierwsze fotograficzne zdjęcie ruchów wahadła Foucaulta. Na zdjęciu tym
uwidoczniły się oba dowody obrotowego ruchu Ziemi. Z jednej więc strony pozorne odchylanie się płaszczyzny wahań
wahadła (jak to wykrył Foucalt) i owalizacja wahadła; dowodząca obrotu Ziemi (jak to wykazali Vescovali i Mossotti) .
W Polsce od roku 1851 do 1949 nikt nie zorganizował publicznego pokazu tego wspaniałego doświaqczeni.a *). Dopiero
w r. ] 949 Krakowski Oddział Towarzystwa Miłośników Astronomii dał społeczestwu polskiP-mu możność naocznego przekonania się o słuszności podstawowej idei Wielkiego Kopernika.
Wahadło krakowskie o długości blisko 47,5 m zawiesiło
w kościele św. Piotra troje młodych członków Towarzystwa,
którzy traktowali ten wyczyn jako błahą "wysokogórską"
wspinaczkę... Okres jego wahania wynosił T = 13,68 sek.
W chwili tradycyjnego przepalenia nici wiążącej kulę wahahadła,

W Obserwatorium Astr. Uniw. Warszaw. było demonstrowane dla
przez szereg lat w 3- piętrowym hallu wahadło Foucaulta, drugi model był zawieszony w Warszawie w Muzeum Handlu
. i Przemysłu przed wojną.
*)

zwiedzających
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dła zaczyna ono SWOJ majestatyczny bieg wzdłuż zaznaczonej
na rozścielonej na podłodze taśmie papieru (17 m długiej)
czarnej pręgi. Po jednym całkowitym wahnieniu płaszczyzna
wahań wahadła zbacza pozornie od pierwotnej płaszczyzny
o kąt w przybliżeniu rówhy 2'37,3'' w prawo, jeśli patrzymy
w kierunku biegu kuli wahadła. Następne wahnienie odbędzie
się znów z odchyleniem o ten sam kąt. Wobec tego odchylenie ma kumulatywny charakter i po upływie- powiedzmy 20 minut wzrośnie do wartości 3°50'. To więc zboczenie już
po 20 minutach wahań staje się wyraźnie widoczne. Owalizacja natomiast wymaga znacznie dłuższego czasu, lecz również daje się wyraźnie dostrzec
Piszący te słowa miał zaszczytny obowiązek z gronem swych
kolegów udzielania uczestnikom pokazów wyjaśnień w związ
ku z istotą doświadczenia Foucaulta z wahadłem. Niech mi
wolno będzie na tym miejscu dać wyraz głębokiego uznania
dla najszerszych rzesz publiczności, która z głębokim skupieniem i wielkim wzruszeniem, wśród porywającej ciszy obserwowała wielkie zjawisko. Ogromne znaczenie tego eksperymentu w budowie poglądu na świat, połączone z genialną prostotą, wzbudzało zawsze, niezmiennie tę samą reakcję tłumu,
reakcję głębokiego przejęcia, które ogarniało wszystkich wobec nagle przed oczami ludzkimi objawiającej się wielkiej;
prawdy Wszechświata. W świetle tej kosmicznej prawdy kula
ziemską wraz z człowiekiem na niej się gnieżdżącym i cały
system słoneczny nagle maleje do rzędu fruwających w promieniu światła pyłków, jak to w XXII pieśni Raju wyśpie
wał D a n te:

... Zaczem sfer Sliedem oczy me ogarną
I glob tak nikly w swojej ziemskiej zjawie,
Zem śmiechem cisnął w jego bryłę marną ...

W kurzawie jednak tych marnych pyłków wyrasta umysł
którego genialny zryw odsłania przed olśnionym
wzrokiem ludzkości wielkość niezgłębionej Prawdy, współ
mierną z ogromem niezgłębionego Wszechświata.
człowieka,

ANDRZEJ LISICKI

CEFEIDY -

GWIAZDY ZMIENNE TYPU b CEPHEI

Cefeidy, zawdzięczające swą nazwę najdawniej i najlepiej
poznanej gwieździe tego typu, gwieździe l) Cephei, stanowią
jedną z najliczniejszych grup gwiazd zmiennych, znamy ich
dziś bowiem około 1,300. Obserwujemy je we wszystkich czę-
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ściach nieba, występują bowiem zarówno w naszym systemie
Wielkiej Galaktyki, jak też gromadach kulistych i Obłokach
Magellana; wykryto je także w tak odległych od nas systemach
gwiezdnych, jak wielkie mgławice w Andromedzie i Trójką
cie, a nawet w nieregularnej mgławicy NGC 6822.
Jakie są obserwacyjne dane, dostarczane nam przez cefeidy?
l. Krzywa zmian blasku cefeid charakteryzuje się szybkim
wzrostem jasności gwiazdy, krótkotrwałym ostrym maksim 'Jm
i zwykle dość powolnym spadkiem jasności. Czasem, zwlaszcza
wśród cefeid krótkookresowych, obserwujemy rodzaj "pła
.skiego dna" Okres wzrostu jasności zależy od długości całego
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Rys. l.

okresu zmian blasku gwiazdy, np. dla b Cephei (okres =- 6.5
dni) wynosi około 30 godz., zaś dla cefeid krótko okresowych
sięga czasem 30 min. W tak krótkim czasie gwiazdl podwaja
ilość wypromieniowanej przez siebie energii, bowiem amplituda jasności cefeid wynosi przeważnie o.m9, a rzadko przekracza 1.m2.
2. Okresy zmienności gwiazd typu b Cephei są zawarte
w dość szerokich granicach, nie tak jednak szerokich, jak u
gwiazd typu Algola. Wynoszą one od kilkudziesię ::iu (około 40)
dni do kilku godzin, przy czym skrajnym przypadkiem jest
gwiazda CY Aqr. o okresie wynoszącym 88 m i n u t (ponad
18 cykli na do dobę!
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3. Krzywa zmienności blasku cefeid jest, w odróżnieniu
od gwiazd zakryciowych, na ogół niesymetryczna (różne pręd
kości wzrostu i opadania jasności). Symetryczność wykazują
jedynie te cefeidy, których okresy są zawarte w dość ciasnych
granicach w pobliżu · 2.5 doby oraz 11 dni. Wtedy, zwłaszcza
w pierwszym przypadku, krzywa swym przebiegiem przypelmina sinusoidę ( ~ Gem).
Tyle. mówią fotometryczne pomiary cefeid. Spektroskopia
natomiast dostarcza nam szeregu innych danych. Są to mianowicie zależności między okresem zmienności cefeidy a jej
prędkością radialną, widmem i temperaturą powierzchni.
4. Prędkości radialne cefeid zmieniają się okresowo, przy
czym okres tych zmian jest równy okresowi zmian jasności
gwiazdy. Zmiany radialnych prędkości cefeid mają przebieg
bardzo regularny i są' tego rodzaju, że minimum prędkości radialnej (zbliżanie się) przypada w pobliżu momentu maksimum
światła, zaś maksimum prędkości (oddalanie) odpowiada w czasie momentowi minimum blasku gwiazdy.
N a rys. l mamy przedstawione krzywe prędkości radialnej
(krzywa górna) i zmian jasności (krzywa dolna) jednej z cefeid krótkookresowych.
5. Istnieje wyraźna zależność między widmem (barwą),
a okresem zmian blasku cefeid. Typy widmowe zawarte są
w przedziale od A do K, przy czym im okres cefeidy jest dłuż
szy - tym jest ona bardziej czerwona.
6. Wreszcie obserwacje fotometryczne w różnych barwach
wykazują, że indeks barwy cefeid nie jest stały w czasie dla
jednej gwiazdy, lecz zmienia się okresowo w wąskich granicach. Oznacza to, że gwiazda zmienia rytmicznie także swą
barwę, a więc i typ widmowy: w maksimum blasku jest ona
bardziej niebieska niż w minimum. Odpowiadające temu
zmiany temperatury na powierzchni gwiazdy nie przekraczają
na ogół 1000 stopni. Pomijając liczne mniej lub więcej interesujące próby (Roberts, Eddie, Curtiss, Duncan) wytłumacze
nia mechanizmu obserwowanych okresowych zmienności cefeid przejdziemy od razu do uznanej dziś powszechnie teorii
pulsacji.
Teoria ta została po raz pierwszy wysunięta jeszcze w roku
1879 przez Rittera . .Jednak praca jego wywołała niewielkie
wrażenie i rychło została zapomniana. W roku 1914 Shapley
wykazał absurdalność pog 1 ądu wyznawanego wówczas przez
wielu astronomów, że cefeidy stanowią ciasne układy zakryciowe. Rok 1919 przyniósł wielką pracę Eddingtona, który podał w niej dokładną teorię pulsacji cefeid.
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Eddington mianowicie założył, że w cefeidach działają dwie
przeciwnie skierowane siły: czuwająca nad całością gwiazdy
grawitacja, oraz ciśnienie gazów składowych, które usiłuje
gwiazdę rozsadzić od wewnątrz. W czasie kurczenia się (grawitacja) cefeidy wzrasta ciśnienie gazów składowych powodując wzrost temperatury wnętrza gwiazdy, co z kolei także
wzmaga wewnętrzne ciśnienie. Gdy ciśnienie i temperatura
osiągną dostateczną wysokość, siły grawitacji zostają przezwyciężone i gwiazda zaczyna "pęcznieć'·. Podczas tego procesu temperatura jej opada (przesunięcie klasy widmowej
ku czerwieni). Po osiągnięciu pewnego określonego stopnia
rozprężenia do głosu dochodzi znów grawitacja i cefeida kurczy się, po czym cały cykl się powtarza.
Ja sn
abs

Rys. 2.
Konsekwencją

takiego modelu cefeidy jest to, że najwięk
przypada na moment najmniejszych rozmiarów.
Zauważmy jednak, że zmiejszeniu się powierzchni świecenia
gwiazdy towarzyszy wzrost temperatury i ubytek powierzchni
kompensuje się z nadwyżką wzmożoną emisją promieniowania.
Z teorii Eddingtona wynikałoby więc, że i w maksimum
blasku i w minimum szybkość radialna powinna być zero, co
jak widać z rys. l, nie zachodzi. Wyjaśnienie tej sprzeczności
podał ostatnio M. Schwarzschild.
Cefeidy- odróżnieniu od "normalnych" gwiazd - charakteryzują się niezwykle wielkimi jasnościami absolutnymi. Ich
Jasność absolutna szybko wzrasta w miarę przesuwania się
ku cefeidom długookresowym, a więc ku gwiazdom bardLiej
czerwonym. Te ostatnie na diagramie Russela znajdują się wysoko ponad gałęzią ciągu głównego gwiazd. Wynika stąd wnio-

sza jej

jasność
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sek, potwierdzony zresztą przez inne badania, że cefeidy dłu
gookresowe są nadolbrzymami gwiazdowymi. Ciekawą jest
rzeczą , że te własności nakazują nam cefeidy zaliczyć do tak
zwanej "drugiej populacji" gwiazd (vide Urania XIX, str. 50,
art. J . Mergentalera Z czego są z budowane mgławice poza-

ga~aktyc zne).

Jak powiedzieliśmy przed chwilą, istnieje związek pomię
dzy jasnością absolutną a okresem cefeidy. Graficznie zależo
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Rys . 3.

ność tę można przedstawić

jako tzw. krzywą Shapleya, która
jest uwidoczniona na rys. 2.
Z powyższego faktu wynika bardzo ważne "zastosowanie"
cefeid. Jeśli bowiem zaobserwujemy jakąś cefeidę, wyznaczymy jej okres i jasność obserwowaną na niebie, to wówczas
przy pomocy znanego wzoru fotometrycznego
M = m + 5-5 log r
gdzie M i m są jasnościami absolutną i widomą, zaś r odległo
ścią gwiazdy w parsekach, wyznaczyć będziemy mogli odległość od nas danej cefeidy. Cefeidy z~tem są potężnym n"lrzędziem "sondowania·' przestrzeni. Metoda ta, podana w r . 1912
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przez Henriettę Leavitt, odegrała i odgrywa olbrzymią rolę
przy wyznaczaniu odległości różnego typu mgławic i gromad
gwiazd. Poważnymi jej plusami są: duża, jak się wydaje, dokładność wyników, oraz fakt, że cefeidy występują na całym
niebie.
Wszystkie cefeidy można podzielić na dwie wyraźne grupy:
l) cefeidy krótkookresowe, o okresie mniejszym od l doby,
2) cefeidy długookresowe (P > l doby).
Jak widzimy z rys. 3, podział ten jest bardzo ostry.
Cefeidy długookresowe występują niemal wyłącznie w pła
szczyźnie układu Drogi Mlecznej, zaś krótkookresowe- zwane
też cefeidami typu RR Lyrae od pierwszej poznanej gwiazdy
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Rys. 4.
tworzą wraz z układem Drogi Mlecznej układ
współkoncentryczny, lecz kształtu zbliżonego do kuli. Wystę
pują one również bardzo licznie w gromadach kulistych
gwiazd. Na skutek wyżej opisanego rozkładu długo- i krótkookresowych cefeid, cefeidy długookresowe obserwuiemy
w małych szerokościach galaktycznych (w pobliżu Drogi Mlecznej), zaś cefeidy typu RR Lyrae widzimy w różnych kątowo
odległościach od równika Drogi Mlecznej. Podział ten wyraź

tego rodzaju -

nie jest widoczny z rys. 4.
Oprócz cefeid długookresowych, zwanych też klasycznymi
cefeidami, oraz gwiazd typu RR Lyrae obserwujemy na niebie gwiazdy nieco przypominające swoimi cechami gwiazdy
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typu B Cephei. Będą to gwiazdy zmienne typu B Canis Maioris, W Virginis, oraz RV Tauri. Występują one na niebie w niewielkich ilościach.
Gwiazdy typu B Canis Maioris charakteryzują się bardzo
niewielkimi zmianami jasności i to utrudnia ich wykrycie.
Amplituda zmian blasku gwiazd tego typu nie przekracza 0,25
wielkości gwiazdowej, a w wielu wypadkach wynosi nawet
niewielką ilość setnych części wielkości. Niektóre gwiazdy tego
typu nie wykazują nawet tak drobnych zmian; być może, że
zmiany te są mniejsze, niż wynosi dokładność naszych pomiarów fotometrycznych. Najważniejszą cechą gwiazd typu B Canis Maioris są okresowe zmiany ich prędkości radialnych.
Z widm ich wyroka jednak, iż nie są to gwiazdy podwójne,
albowiem nie obserwujemy rugdy rozdzielenia się prążków,
czyli wysyłane jest tylko jedno widmo, a poza tym zmiany
w prędkościach radialnych nie zachodzą tak regulamie jak by
to musiało być przy ruchu orbitalnym. Gwiazdy typu fi Canis
Maioris posiadają bardzo krótkie okresy, zawarte między 2.5
do 8 godzin, z wyjątkiem gwiazdy f Ursae Maioris, której
okres zmian jasności wynosi około doby. Gwiazdy te należą
do klasy widmowej B, a więc są koloru niebieskiego.
Gwiazdy zmienne typu W Virginis mają okresy i jasności
absolutne, zupełnie podobne do cefeid długookresowych, róż
nią się jednak od ruch niezwykle wielkim oddaleniem od phszczyzny Drogi Mlecznej, w której to płaszczyźnie znajdują
się wszystkie cefeidy długookresowe. Drugą cechą tych gwiazd
jest wyraźne występowanie jasnych linii wodorowych w ich
widmie w okresie wzrastania blasku. Gwiazd zmiennych typu
W Virginis znamy jedynie pięć.
Najbardziej typową z grupy gwiazd typu RV Tauri
jest właśnie gwiazda RV Tauri. Wykazuje ona półregu
hrne zmiany blasku o okresie 79 dni, w którym to okresie
zachodzą dwa maksima jednakowego blasku i dwa minima
nierównej głębokości. Na opisane zmiany blasku jak gdyby
nakładają się powolniej zachodzące zmiany blasku o okresie
około 1,300 dni nierównej głębokości, a wahające się około
półtorej wielkości gv'liazdowej. Widmo gwiazdy RV Tau należy do klasy K i ulega pewnym niewielkim zmianom, zależ
nie od jasności gwiazdy w danej chwili.
Z powyższego artykułu widać, że cefeidy są grupą gwiazd
stosunkowo dobrze poznaną, lecz kryjącą mimo tego w sobie
dużo tajemnic. Naci wyjaśnieniem wielu z tych tak ciekawych
problemów pracuje liczna rzesza astronomów. Każdy rok
przynosi nowe prace z tej dziedziny. Natura jednak zazdrośniE'
ukrywa swe tajemnice przed ludźmi.
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ANTONI PIASKOWSKI

LUNETY AS1'HONOMICZNE XVII WIEKU
Focząwszy od XIV wieku, w literaturze naukowej owych
czasów, spotkać można niekiedy wzmianki o bliżej nie określo
nych instrumentach optycznych, służących do obserwacji przedmiotów odległych. Autorzy jednak opisujący je (m. in. V i telio, Roger Bacon, H. Fracastor: "Homocentria",
J. B. Por t a : "Magia naturalis") czynią to w sposób tak
ogólnikowy i niejasny, że trudno stwierdzić, czy chodziło im
o rzeczywiście znane już wtedy lunety, czy też były to tylko
rozważania nie oparte na żadnych przesłankach teoretycznych
czy też danych praktycznych. Nie popełnimy większego błędu
odnosząc wynalezienie lunety dopiero na początek XVII wieku,
z których to czasów mamy o tym fakcie szczegółowe dane
historyczne. Zasługa tego wynalazku przypadła prawdopodobnie w udziale J. L i p per s h e y'owi, fabrykantowi okularów
z Middelburga w Holandii. Jak to wynika z dokumentów odnalezionych przez van S w i d e n a i M o l l' a w archiwum
Hagi, złożył on we wrześniu 1608 roku podanie do Stanów
Generalnych o udzielenie mu patentu na wynaleziony przez
siebie teleskop. W grudniu tegoż roku odmówiono mu jednak
udzielenia patentu, gdyż w międzyczasie i inni poczęli budować lunety. Jednym z nich był Jakub M e t i u s, syn matematyka, burmistrza Alkmaru, Adriana M e t i u s a, który zaledwie w dwa tygodnie po Lippershey'u zawiadomił Stany
Generalne o swoim wynalazku; patentu jednak również nie
uzyskał. S i r t o r i u s, autor pierwszego dzieła o lunetach, pt.
"Telescopium" (Frankfurt, 1618) także przyznaje wynalezienie
tego instrumentu Lippershey'owi.
Powszechnie, choć niesłusznie, uważany za twórcG lunety
holenderskiej*), G. G a l i l e u s z był prawdopodobnie pierwszym, który skierował lunetę na niebo i dokonał obserwacji
astronomicznych. Dopiero w roku 1609, czyli w rok po Lippershey'u, zbudował Galileusz szereg lunet o powiększeniu od
3 do 33 razy i przy ich pomocy dokonał odkrycia gór na Księ
życu, księżyców Jowisza, plam na Słońcu i wielu innych, nieznanych dotąd szczegółów ciał niebieskich, co opisał w dziele
pod tytułem "Sidereus Nuntius" (Wenecja 1610). Jednak
o pierwszeństwo w obserwacjach astronomicznych ubiegają siG
z nim wg. de Z a c h a dwaj uczeni: T. H ar rio t z Londynu
*) Luneta holenderska składa się ze stosunkowo dużej dwuwypu·
klej soczewki skupiającej (przedmiotowej) o długim ognisku, oraz mniej.
szej soczewki (ocznej) dwuwklęsłej; daje obrazy urojone, proste.
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i SzymonMariusz Ansbach. Ten ostatni miał dostrzec księ
ż yce

Jowisza na dwa miesiące przed Galileuszem, ponieważ
jednak opublikował to odkrycie dopiero w roku 1612 ("Mundus Jovialis"), pierwszeństwo przyznaje się zwykle Galileuszowi.
O ile co do rozmiarów lunet Lippershey'a nie mamy prawic
żadnych danych (wg. H u y g h e n s a pierwsza z nich miała
mieć długość ok. 45 cm), o tyle rozmiary lunet Galileusza są
nam już znane. Jedna z nich miała średnicę objektywu 58 mm,
ogniskową objektywu 1689 mm i dawała powiększenie 18 razy,
inna miała średnicę 40 mm, długość 600 mm i powiększenie
9-krotne.
Zastosowanie lunety holenderskiej do celów astronomicznych mogło być jednak tylko bardzo ograniczone. Trudność
uzyskania większych powiększeń (największe stosował H a r r i o t - 50 razy), małe i nierównomiernie naświetlone pole
widzenia, niemożność umieszczenia przyrządów pomiarowych
w ognisku objektywu (obrazy pozorne) stanowiły jej poważne
wady. Dlatego też z chwilą skonstruowania właściwej lunety
astronomicznej, złożonej z dwu soczewek zbierających, zwanej
niekiedy keplerowską, używanie lunety holenderskiej do badań
astronomicznych zostało zupełnie zarzucone i obecnie ogranicza się do stosowania jej jako lornetki teatralnej i polowej ze
względu na jej prostą konstrukcję i uzyskiwane bezpośrednio
obrazy proste.
Za twórcę lunety keplerowskiej uważać należy Ch. S c h e iner a, profesora kolegium w Ingolstadt (1575-1630), który
zbudował ją około roku 1614, opierając się na teoretycznych
podstawach podanych przez J. K e p l er a w "Dioptrice" (prop.
88). Pierwotnie służyła mu ona do otrzymywania obrazów
Słońca przez projekcję, w podobny sposób, jak to się stosuje
do dzisiaj.
Pierwszy opis takiego helioskopu zawiera list z 2'i września 1615 r., pisany przez H S t o l t z l e'g o do J. Keplera
z rysunkiem tego instrumentu. Opis lunety do obserwacji bezpośredniej znajduje siq w dziele Scheinera pt. "Rosa Ursina'·
(1630) zawierającym zestawienie obserwacji autora nad plamami słonecznymi. Jednym z pierwszych astronomów, którzy
stosowali lunetę keplerowską był Włoch F o n t a n a, obserwujący w latach 1629-1639. Dostrzegł on pierwszy trójkątną
plamę na tarczy Marsa, nazwaną przez niego "Pilula Martis";
była to prawdopodobnie tak zwana obecnie Syrtis Major.
W Polsce stosunkowo wcześnie zaczęto budować lunety .
.Już w latach czterdziestych XVII w . znany selenograf Jan
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H e w e l i u s z (1611-1687) wyposaża swe bogato zaopatrzone
obserwatorium w Gdańsku w szereg lunet własnej konstrukcji.
Dokonane przy ich pomocy badania powierzchni Księżyca zachowały wartość naukową przez lat prawie 150, aż do czasów
Tobiasza Mayera i Schrotera; nie udało mu się jednak
rozpoznać przez swe lunety właściwego kształtu pierściem
Saturna ("Dissertatio de natura Saturni" - 1656). Opis konstruowanych przez siebie refraktorów umieścił w I. rozdziale
dzieła ,.Selenographia" (1647) i w książce pt. "Machina coelestis" - 1673.
Obiektywy wszystkich tych lunet stanowiła pojedyncza
soczewka zbierająca. Obrazy przez nią dawane dalekie więc
były od doskonałości. Wady obiektywu, jak: aberacja chromatyczna, sferyczna, koma i. astygmatyzm, nie skorygowane
przez dodanie odpowiednio dobranej drugiej soczewki, powodowały znaczną nieostrość i silne zabarwienie obrazu. Aż do
czasów Johna D o 11 o n d a (1706-1761) nie było innego sposobu korygowania tych błędów, jak tylko przez znaczne przedłużanie ogniskowych używanych soczewek. Podczas gdy stosunek średnicy do ogniskowej wynosi u achromatycznych obiektywów od l : 14 do l : 18, u dawnych lunet, nie achromatycznych, dochodził do l :50 lub nawet do l: 250. Na minimalną
długość ogniskową F obiektywu o średnicy D podał słynny
astronom holenderski Ch. H u y g h e n s wzór: F= 1,4 D 2 •
A u z o u t dopuszczał nieco krótsze ogniskowe stosując wzór:
F= 1,06 D 2 • F i D należy wyrazić w jednakowych jednostkach
długości, mianowicie w milimetrach.
Wzory powyższe wyrażały najmniejsze ogniskowe dopuszczalne dla danej średnicy. Konstruktorzy starali się dla
polepszenia obrazów, dawanych przez ich lunety, stosować
jak najdłuższe ogniskowe. Granicą jaką osiągnęli było ok. 40 m
przy średnicy ok. 150 mm, lunety dłuższe były już zbyt ciężkie
i niewygodne, aby można je było stosować do obserwacji.
Z tych wiqc względów obserwatorom XVII wieku nie udało
się nigdy zastosować lunet o średnicy obiektywów większej
niż 150 mm. Dwa największe obiektywy roboty Ch. Huyghensa
(1629-1695) posiadały przy średnicy 200 mm tak długie ogniskowe (52 i 64 m), że najprawdopodobniej nigdy przez nie
nie obserwowano. Podobnie jak wiele innych z tych czasów,
obiektywy te zachowały się do dnia dzisiejszego; obecnie znajdują się w posiadaniu Royal Society w Londynie.
W początkach zeszłego stulecia H ar d i n g w Utrechcie
i R o y e r w Lejdzie odnaleźli wiele soczewek roboty Huyghensa, w tym sporo obiektywów astronomicznych, tak że
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o optyce stosowanej w lunetach tego badacza mamy już szczegółowe dane. 13 obiektywów odnalezionych w 1809 r. przez
Royera posiada następujące rozmiary:
Ilość

l
4
2

3
3

średnica

57
81
91
125
150

mm
mm
mm
mm
mm

Ogniskowa

3m
7,2 m
12,9 m
27,0 m
36,6 m

Stos.

średn.

do ogn.

l: 53
l : 89
l: 142
l : 216
l: 244

W Lejdzie odnaleziono oprócz tego kompletną lunetę roboty
Huyghensa z obiektywem średnicy 57 mm i ogniskowej równej
3,6 metra; w połączeniu z pojedynczą soczewką okularową dawała ona powiększenie 49. Astronom. K a i ser w celu porównania jej sprawności z lunetami achromatycznymi wykonał
przy jej pomocy cały szereg obserwacji i stwierdził, że chociaż przewyższa ona co do ostrości obrazów lunetę Dollanda
(O = 76 mm, F = 750 mm), to co do ogólnej dobroci obrazów
nie góruje nad 40-milimetrową lunetką roboty M er z a.
Obiektywy lunet Huyghensa są na ogół doskonale wyszlifowane i wypolerowane, wykonane przeważnie jednak ze szkła
bardzo marnego, zabarwionego niejednokrotnie na kolor szarozielor~.kawy i zawierającego w swej masie liczne bańki powietrza, a co gorsze, nawet ziarenka piasku. Wskazuje to jak
trudno było w owych czasach o dobre szkło dla celów optycznych.
Początkowo jako obiektyw służyła soczewka dwuwypukła
o jednakowych po obu stronach krzywiznach (R1 = - R 2 ),
wkrótce jednak przekonano się, że forma ta daleka jest od
doskonałości, jeśli idzie o wyrazistość dawanych obrazów, i że
znacznie lepsze wyniki osiągnąć można stosując soczewki
wypukło-płaskie tak zorientowane, aby strona wypukła zwrócona była ku obserwowanemu przedmiotowi, a płaska ku obserwatorowi. Dalsze udoskonalenie przyniosły dopiero ostatnie
lata okresu lunet nieachromatycznych; powrócono znowu do
soczewek dwustronnie wypukłych z tym jednak, że krzywizna
pierwszej (przedniej) powierzchni była 6 razy większa (R2 =
- 6R 1) niż tylnej (dla n = 1.5, bo stosunek ten zależy od
współczynnika załamania szkła, z którego soczewkę wykonano).
Soczewkę taką można rozpatrywać jako złożoną z dwóch so-
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czewek płasko-wypukłych, o zboczeniach sferycznych równych
co do wielkości, :1le odmiennego znaku, tak że dzięki wzajemnej korekcji układ taki posiada minimum aberacji sferycznej. Soczewki takie przetrwały do drugiej połowy XVIII
wieku, gdzie spotkać je można było już jako części składowe
obiektywów achromatycznych (np. w konstrukcji Eulera).
Dalsze udoskonalenie lunet z soczewek wyłącznie nieachromatycznych nie było już możliwe i bieg rozwojowy teleskopów
poszedł w kierunku stosowania zwierciadeł, zamiast obiektywów soczewkowych (teleskopy Gregory'ego, Cassegraina, Newtona).
ST.

WIERZBI~SKI

WAHANIA SZEROKOSCI GEOGRAFICZNEJ

Z teorii ruchu obrotowego Ziemi wiemy, że oś obrotu nie
ma stałego położenia wewnątrz Ziemi. Z równań E u l e r a
wynika, że oś obrotu zatacza dookoła głównej osi bezwładno
ści powierzchnię stożkową w okresie 303 dni średnich słonecz
nych, zwanym okresem Eulera. Wskutek tego bieguny, określone na powierzchni Ziemi przez jej oś obrotu, zataczają
odpowiednie koła dookoła głównej osi bezwładności, oczywiście
w założeniu, że glob ziemski jest ciałem absolutnie sztywnym .
Przyczyną tego ruchu osi obrotu jest odbiegający nieco od kuli
kształt Ziemi oraz prędkość jej ruchu obrotowego.
Ponieważ położenie południka, miejsca obserwacji oraz
położenie równika geograficznego zależy od położenia biegunów na powierzchni Ziemi, więc oczywiście zmiany położenia biegunów muszą powodować również zmiany szerokości i długości geograficznej, zaś z charakteru tych zmian można
wyciągnąć pewne wnioski o ruchach biegunów na powierzchni
Ziemi. Z tego względu w ostatnich dziesięcioleciach zmiany
szerokości geograficznej stały się przedmiotem bardzo ścisłych
badań. Jedynie dzięki udoskonaleniu specjalnych metod badań
i precyzyjnym narzędziom, w połączeniu z celową organizacją
badań przy współpracy międzynarodowej, zdołano stwierdzić
nieznaczne zmiany szerokości geograficznej, a tym samym
wykazać zmienne położenie biegunów na powierzchni Ziemi.
Już z pomiarów szerokości geograficznej, wykonanych
w 19 stuleciu, wynika, że szerokość ulega pewnym wahaniom;
jednak zmiany te tłumaczono wówczas przede wszystkim lokalnymi anomaliami refrakcji i błędami instrumentalnymi
względnie błędami obserwacyjnymi i różnicami między róż-
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nymi metodami obserwacji. Dopiero pierwsze wnioski o okresowych zmianach szerokości wyprowadzono z pomiarów P et er s a, wykonanych w latach 1842/43 w Obserwatorium P nlkowskim. Z obserwacji tych wynika, że amplituda zmian szerokości jest bardzo drobną, gdyż wynosi 0" .08, a okres tych
zmian jest zgodny z okresem Eulera.
Na Międzynarodowej Konferencji Pomiarów Stopni, odbytej w Rzymie w r. 1883, przedstawiciel Włoch, F er g o l a,
postawił wniosek, aby przez systematyczne wyznaczanie szerokości geograficznej w odpowiednio wybranych miejscowościach stwierdzić, czy bieguny ziemskiej osi obrotu mają stałe
położenie na powierzchni Ziemi, czy też są w ruchu. Pomimo,
że wniosek ten został przyjęty, upłynęło jednak kilkanaście
lat, zanim celowo zorganizowano te badania
Nowy bodziec do tego rodzaju badań dały obserwacje K iis t n e r a w Obserwatorium Berlińskim, z których bez wąt
pienia wynika, że na wiosnę 1885 r. szerokość Berlina była
o 0" .20 mniejsza, aniżeli wiosną 1884 r. Także równoczesne
pomiary szerokości w Berlinie, Poczdamie i Pradze, wykonane
w latach 1889/90, wykazały, że wahania szerokości geograficznej rzeczywiście istnieją. W celu rozstrzygnięcia wąptliwości
postanowiono wykonać odpowiednie obserwacje na dwóch
stacjach odległych o 180 ° od siebie.
Z polecenia Międzynarodowego Biura Pomiarów Ziemi
wykonano w r. 1891/ 92 równoczesne obserwacje w Berlinie
i Honolulu, z których opracowania okazało się, że wahania
szerokości Berlina mają tę samą wartość bezwzględną, lecz
znaki przeciwne, niż w Honolulu. Ponieważ :>tw~erdzono niezbicie, że wahania szerokości rzeczywiście istnieją, więc w celu
stałej obserwacji tych wahań, umożliwiającej wyciąganie
wniosków o ruchu biegunów na powierzchni Ziemi, z ramienia
Międzynarodowego
Biura Pomiarów Ziemi zorganizowano
Międzynarodową
Służbę
Szerokości,
której zadaniem jest
współpraca między stacjami obserwacyjnymi,
opracowanie
metod obserwacyjnych oraz wyznaczenie położenia samych
stacji. Założono więc szereg stacyj, leżących na jednym i tym
samym równoleżniku i możliwie symetrycznie względem siebie położonych, oraz postanowiono, że na wszystkich tych stacjach szerokość geograficzną należy wyznaczyć metodą H o rr e b o w - T a l c o t t ' a z obserwacji tych samych par gwiazd,
a to w celu wyeliminowania ewentualnych przypadkowych
błędów w deklinacjach gwiazd. Wobec 'tego, uwzględniając
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jeszcze stosunki metereologiczne i seismiczne, założono cztery
następujące stacje, leżące na równoleżniku + 39
8' :
Mizusawa (Japonia)
A = ~ 141° 8'
Carloforte (Włochy)
- 8° 19'
Gaithersburg (Wsch. Amer. Półn . )
= + 77° 12'
Ukiah (Zach. Ameryka Półn.)
= + 123° 13'
Dobrowolnie zgłosiły swoją współpracę Obserwatorium
w Cincinnati oraz Wydział Topograficzny Rosyjskiego Sztabu
Generalnego, oddając do dyspozycji Międzynarodowej Służby
Szerokości stację w Czardjui; obie te stacje leżą również na
wyżej wymienionym równoleżniku :
Czardjui (Azja Środkowa)
.
A = - 63° 29'
Cincinnati (Ameryka Środkowa)
= + 84° 25 '

°

Rys. l.

stacje zaopatrzono w jednakowe narzędzia
także dwie ostatnie stacje podporządkowały się przepisom. W r. 1899 wszystkie te stacje rozpoczęły wykonywanie właściwych obserwacyj. Podczas pierwszej wojny światowej (1914-1918) niektóre z nich były nieczynne względnie zostały zlikwidowane. Stacja w Cincinnati
została zlikwidowana w r. 1916, stacja zaś w Czardjui w r.
1919. Na miejsce tej ostatniej utworzono w r. 1928 nową stację
Kitab, położoną w pobliżu Czardjui:
Kitab (Uzbekistan, ZSRR) .
1.. = - 66° 53'
Tak więc na równoleżniku + 39° 8' jest obecnie czynnych
pięć stacyj. Cały materiał obserwacyjny, otrzymany z tych
Cztery

główne

i pawilony do obserwacji;
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stacyj, oraz wyprowadzenie z niego wahań szerokości geograficznej, a tym samym ruchów biegunów, jest opracowywany
na zlecenie Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Otrzymane wyniki są co pewien czas publikowane w specjalnym
wydawnictwie.
Dla otrzymania ruchów biegunów używa się prostokątnego
układu współrzędnych, którego początek odpowiada średniemu
położeniu bieguna P 0 , podczas gdy oś + X-ów leży w pła
szczyźnie południka greenwichskiego, zaś + Y -ów leży w pła
szczyźnie południka przechodzącego o 90° na zachód od Greenwich (rys. 1). Jeżeli~ oznacza chwilową szerokość geograficzną
miejsca obserwacji A, ~o średnią szerokość tego miejsca, 'A
długość punktu A w odniesieniu do Greenwich, r sferyczny
promień wodzący chwilowego bieguna P, zaś <>J kąt biegunowy tego promienia oraz P B prostopadłą sferyczną z P na
AP0 , to wtedy
AP=AB=90°- ~
oraz
B Po = ~ - ~o = 6 ~
natomiast z trójkąta PP0 B mamy:
L -:p = r cos (€:i> - /..) = r cos E> cos A+ r sin t!l sin),,
Ponieważ współrzędne prostokątne
mają wartość
X = 7'

co~

e

oraz

więc

6 ~ = x co s ).

chwilowego bieguna P

Y = r sin e

+ y sin A.

(l)

Znając z obserwacyj, wykonanych na stacjach szerokościo
wych, wartości Lw dla każdej 1/ 10 części roku, wyznacza się
z powyższego równania niewiadome x, y.
N a skutek wahań bieguna zmienia się także położenie południków oraz azymutów.
Dokładniejsze
opracowanie wyników Międzynarodowej
Służby Szerokości wykazało, że równanie (l) nie jest ściśle
spełnione dla poszczególnych stacyj. Lepszą zgodność uzyskano przez uzupełnienie powyższego równania dodatkowym
"wyrazem z", niezależnym od współrzędnych geograficznych
miejsca obserwacji; równanie (l) przyjmuje więc postać: ·
6 ~ = x co s). + ) ' sin ). z.
(~)

+

Wyraz z został odkryty w r. 1901 przez astronoma japoń
skiego Ki m u r ę, i dlatego nosi nazwę "wyrazu Kimury".
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Przez wprowadzenie wyrazu Kirnury do równania {l) wynowe trudności, gdyż wartości tego wyrazu otrzymane
z dotychczasowych pomiarów są słuszne tylko dla równoleż
nika, na którym stacje leżą, natomiast zastosowanie jego dla
południowej półkuli Ziemi jest wątpliwe. Dla rozstrzygnięcia
tej wątpliwości założono w r . 1906 dwie nowe stacje, leżąc e
na równoleżniku -31° 55' w Bayswater w Zachodniej Australii oraz w Oncativo w Argentynie, jednak po kilku latach
obie te stacje zostały zlikwidowane. Dopiero w r. 1931 zało
żono na równoleżniku - 34° 55 ' stację w Adelaidzie w Foludniowej Australii (A. = - 138° 35') oraz w La Plata w Argent yme (A = + 57° 56 )
nikły

1? . ~

• •• ____ I_D M

Rys. 2.

Z obserwacji wynika, że wyraz Kirnury podlega rówruez
zmianom okresowym, których okres wynosi około roku,
a zmiana. wartości zaledwie ± 0".03, oraz że wadość tego
wyrazu jest zgodna na obu wybranych równoleżnikach. Natomiast okazało się, że wartości wyra ~ enia (l) nie dają żadnej
zasadniczej różnicy na obu tych równoleżnikach. Co do samego
pochodzenia "wyrazu z" istnieją różne hipotezy, między innymi za przyczynę jego pochodzenia uważa się nieuwzględ
nianie małych wyrazów przy obliczaniu widomych wpółrzęd
nych gwiazd lub też anomalie refrakcji. Jednak dotąd geneza
wyrazu Kirnury nie została całkowicie wyjaśniona, gdyż obserwacje na dwóch równoleżnikach są do tego niewystarczające.
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Z dotychczasowych obserwacji wynika, że ruch każdego
z biegunów ziemskich nie jest ściśle jednostajny i że zataczają one drogi spiralne dokoła pewnego średniego położenia
(ryc. 2). Zatoczone drogi mają nierówne długości w poszczególnych latach, a odległość każdego z biegunów od bieguna
średniego dochodzi do 0".3, co odpowiada 9 metrom w mierze
liniowej, przy czym, gdy na jednej półkuli współrzędne x, y
osiągają maximum, to na drugiej półkuli współrzędne te osią
gają minimum. Ruch bieguna północnego odbywa się w kierunku ruchu obrotu Ziemi, czyli z zachodu na wschód.
Zbad~nie przez amerykańskiego astronoma C h a n d l e r' a
większej liczby pomiarów szerokości, wykonanych w latach
1840-91, wykazało, że zaobserwowany okres ruchu biegunów
różni się znacznie od 303 dniowego okresu Eulera; z badań
Chandler'a wynika, że okres ruchu biegunów wynosi 427 dni,
a więc 14 miesięcy. Natomiast z obserwacji w latach 19091922 okazuje się, że w 13.7 latach bieguny wykonały po 11.5
obiegów każdy, z czego wynika, że okres chandlerowski wynosi 435 dni. Sprzeczność między okresami eulerowskim
a chandlerowskim wyjaśnił w r. 1892 N e w c o m b ; wykazał
on, że okres eulerowski, słuszny w przypadku Ziemi absolutnie sztywnej, musi się zwiększyć, jeżeli Ziemia jest ciałem
elastycznym, podatnym na odkształcenia. Ruch więc biegunów
odbywa się w sposób następujący. Ponieważ oś obrotu Ziemi
nie pokrywa się z jej główną osią bezwładności, więc pierwsza
oś wykonuje .obrót dookoła osi bezwładności w okresie eulerowskim. Równocześnie glob ziemski ulega pewnym odkształ
ceniom w ten sposób, że główna oś bezwładności dąży do
pokrycia się z osią obrotu. Jednak z powodu ograniczonej
podatności Ziemi
na odkształcenia główna oś bezwładności
bardzo nieznacznie przesuwa się w kierunku osi obrotu i oś
obrotu wykonuje więc znowu obrót dookoła głównej osi bezwładności w okresie eulerowskim. Obrót ten powoduje powtórne przesunięcie się tej ostatniej ku osi obrotowej, itd.
Następstwem tej elastycznej podatności Ziemi na odkształ
cenia jest przedłużenie okresu eulerowskiego z 303 dni na 435
dni. Poza tym wzrost długości okresu Eulera oraz niejednostajny ruch biegunów zależy również od przesunięć mas wewnątrz i na powierzchni Ziemi z przyczyn metereologicznych
i seismicznych, takich jak ruchy tektoniczne skorupy ziemskiej, wybuchy wulkanów, nierównomierny rozkład mas
śniegu i lodu na powierzchni Ziemi, ruchy mas powietrza oraz
anomalie rozkładu temperatur i prawdopodobnie okresowość
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wegetacji roślin itp. Powyżej podane przyczyny powodują, że
długości okresu chandlerowskiego nie można ściśle wyznaczyć.
Według W a n a c h a okres ten wynosi 432.8 dni.
Poza okresowymi ruchami bieguny wykonują prawdopodobnie jeszcze nieznaczny ruch postępowy. Na podstawie obserwacji wykonanych w latach 1900-1926 W a n a c h wykazał, że wiekowy ruch bieguna północnego wynosi rocznie
0".0047 ± 0".0007, czyli 14 cm ± 2 cm w kierunku południka
o długości zachodniej 42° ± 9°, a więc w kierunku Grenlandii.
Jednakże brak jest systematycznych obserwacji w ciągu dłuż
szego okresu czasu, aby ten wiekowy ruch biegunów potwierdzić. Również z tego samego powodu brak jest podstaw do
wyprowadzenia dalszych wniosków o tym ruchu.
Dla badań ruchów biegunów ziemskich podstawowym jest
założenie, że położenie stacji obserwacyjnych względem siebie
jest stałe i niezmienne. Jednak na skutek ruchów kontynentów względem głębszych warstw Ziemi, założenie· powyższe
nie jest prawdopodobnie ściśle spełnione i dlatego wyniki
Międzynarodowej Służby Szerokości muszą być poddane dalszym krytycznym badaniom.
W ostatnich latach przedwojennych stwierdzono olbrzymie
ruchy biegunów ziemskich we wcześniejszych epokach geologicznych, szczególnie na podstawie danych klimatycznych,
uzyskanych z badania osadzania się warstw geologicznych
i zawartych w nich skamielin organizmów żywych. W minionych epokach geologicznych istniały strefy klimatyczne, których położenia były zależne od każdorazowego położenia biegunów i równika ziemskiego. N a podstawie tych zmian klimatycznych W. Kop p e n i A. W e g e ner wykazali ruch biegunów ziemskich w ciągu ostatnich przeszło pół miliona lat.
W. IWANOWSKA

OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE W PIWNICACH
Natychmiast po założeniu Uniwersytetu M. Kopernika
w Toruniu, jesienią 1945 r., astronomowie toruńscy, wówczas
prof. Wł. D z i e w u l s k i, dr S z e l i g o w ski i prof. I w an o w ska, rozpoczęli zwiedzanie okolic w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca na Obserwatorium. Odrzucając dolinę Wisły ciągnącą się na wschód i zachód od miasta oraz tereny
na południe zajęte przez poligon artyleryjski skierowano po-

URANIA

179

szukiwania na północ. W tym kierunku rozciąga się poza miastem pas lasu do odległości około 10 km na lekko wznoszą
cym się terenie, dalej otwiera się równina, powiedzmy "pła
skowyż" o wzniesieniu około 90 m nad poziom morza, a
45 m ponad poziom Wisły w Toruniu. Są to tereny uprawne,
należące do majątków i wsi. Najodpowiedniejszym obiektem
okazał się majątek Piwnice, odległy o 11 km na północny
zachód od Torunia. Uniwersytetowi Toruńskiemu przydzielono
kilka majątków, żaden z nich jednak ze względu na położenie
i warunki komunikacyjne nie nadawał się do naszych celów.
Po długich staraniach, które trwały do marca 1948 r., Piwnice
zostały wreszcie przydzielone Uniwersytetowi w drodze zamiany, jako siedziba przyszłego Obserwatorium. Natychmiast
przystąpiono do budowy pierwszego pawilonu, na który od
· roku czekała wypożyczona z Ameryki luneta i gotowa już
kopuła. Zasiłku na budowę udzieliła Komisja do Spraw Odbudowy Nauki przy C. U. P. Jesienią budynek o konstrukcji
żelbetowej wypełnionej cegłą był gotów, wykończenia instalacyj (majątek jest zelektryfikowany) trwały do zimy. Kopułę
o konstrukcji drewnianej, ręcznie obracaną, wykonała f-a J.
Broda w Toruniu. Zarówno sam śp. inż. Broda, który budowę
rozpoczął, jak i dyrekcja fabryki, która po jego śmierci budowę przejęła, i personel techniczny włożyli dużo inwencji
i staranności w wykonanie niezwykłego na tym terenie zamówienia. Transport złożonej w fabryce kopuły z Torunia do
Piwnic przypominał nam zabawnie znaną z opisów i zdjęć podróż pięciametrowego lustra z Pasadeny na Mt Palomar, tylko
że w naszym wypadku cała kopuła miała taką właśnie średnicę.
N atomiast luneta, która pod nią stanęła w grudniu 1948 r. ma śred
nicę obiektywu 20 cm. Jest to zasłużony "Dra per telescope", wła
sność Harvard College Observatory,. którą dr S h a p l e y wypożyczył Obserwatorium Toruńskiemu na czas nieokreślony.
Zbudowana w r. 1880, ma ona na liście swego dorobku cały
niemal Draper Catalogue i jest związana najściślej z nazwiskami P i ck er i n g a i Miss C a n n o n. Ostatnio nie była już
używana w Harvard College Observatory z powodu zużycia
niektórych części mechanicznych, zwłaszcza ślimaka. Przed
wysłaniem do Folski była remontowana na miejscu w ciągu
niespełna roku, po przybyciu zaś do Torunia w ciągu roku
oczekiwania na budynek ulegała dalszym przeróbkom i uzupełnieniom, jak zmiana podstawy odpowiednio do różnicy 11°
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geograficznej Torunia i Cambridge, dorobienie ruchów powolnych (ręcznych), dodanie prowadnicy itp. Wraz
z lunetą otrzymaliśmy dwa pryzmaty obiektywowe o kątach
łamiących po 6° każdy. Luneta ma napęd ciężarowy z kontrolą sekundową rozpowszechnionego w Harvard typu Gerrish:
ruch lunety jest sprzężony elektromechanicznie z wahadłem
sekundowym zegara, który również przybył z lunetą.
Po przeróbkach i wyregulowaniu przystąpiono do systematycznych zdjęć w lipcu 1949 r. i w ciągu pogodnych miesięcy wczesnej jesieni uzyskano ponad 150 klisz fotometrycznych i spektroskopowych zupełnie dobrej jakości. Zasadniczym programem prac tej lunety jest badanie struktury Drogi
Mlecznej w tym skromnym zasięgu, na jaki niewielka śred
nica narzędzia pozwala. Toruń ma swój "przydział" okolic
Drogi Mlecznej, ustalony w porozumieniu z centralą główną
tych badań w Harvard College Observatory i "przedstawicielstwem" na Europę w Upsali. Poza tym zasadniczym programem przewidziane są inne okolicznościowe zagadnienia.
Jeśli idzie o praktyczną stronę organizacji pracy astronomów w Piwnicach, to podczas wakacyj uniwersyteckich, gdy
profesorowie i młodzi asystenci są wolni od wykładów, wszyscy zamieszkują w Piwnicach i tam się koncentruje życie
astronomiczne; w okresie zajęć uniwersyteckich natomiast organizuje się dyżury dwudniowe, czy raczej dwunocne na tydzień. W ten sposób stale dwie osoby z personelu są obecne
w Piwnicach. Sprawa komunikacji dotychczas nie została rozwiązana w pcstaci uzyskania pojazdu mechanicznego, który
w tych warunkach jest konieczny. W okresie letnim pracownicy korzystają bądź z kolei (przystanek jest odległy od Piwnic o 21/ 2 km). W okresie zimowym do pewnego stopnia rozwiązuje sprawę użyczenie przez J. M. Rektora dwukrotnego
na tydzień przejazdu samochodu uniwersyteckiego, który przewozi wahadłowo zmieniających się astronomów.
Prowizorycznym pomieszczeniem na zakład i pokoje mieszkalne astronomów jest dawny "pałac" dworski, budynek
stary i dosyć zniszczony, który stopniowo jest remontowany.
Znajduje się on w obrębie zabudowań majątkowych, podczas
gdy pawilon z lunętą jest położony w odległości 500 m od domu na eksterytorialnej działce Obserwatorium. Należy dodać,
że Obserwatorium nie ma nic wspólnego z gospodarowaniem
majątkiem, którym zarządza Uniwersytet.
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KRONIKA
Największy

teleskop Schmidta. na Mt Palomar

Narzędzie to w całej okazałości widzimy na ilustracji na str. 146 .
.Jest to największa na świecie "kamera patrolowa". Niedawno ustalono
program pracy przy jej pomocy na cztery lata: wykonanie olbrzymiego
atlasu fotograficznego nieba (National Geographic Society-Palomar Obbervato?·y Sky Atlas, zob. URANIA XX, 128). Należy się spodziewać,
że w czasie wykonywania zdjęć do atlasu dokonanych zostanie wiele
odkryć.

Wspaniałe,

ultranowoczesne to narz~dzie zasługuje na kilka słów
jego jest równikowy, typu widłowego, dzięki któremu
można zwracać narzędzie ku wszystkim częściom sklepienia niebieskiego z równą łatwością, nie wyłączając samego bieguna. Teleskop
porusza się z wielką łatwością na łożyskach kulkowych. Oczywiście
wszystkie jego części zbudowano odpov.riednio masywnie, celem unikDiięcia uginania się ich w czasie obserwacji. Same części ruchome
narzędzia ważą 12 ton.
Na spodzie olbrzymiego tubusu spo:?zywa na specjalnych podkła
dach główne zw:ie.rciadło o powierzchni sferycznej, 180 cm średnicy
i o promieniu krzywizny 6 m (dorównywa więc rozmiarami zwierciadłu obserwatorium w Victorii (Kanada). Płyta korekcyjna poprawiająca wady optyczne głównego, $ferycznego zwierciadła umieszona jest
w środku krzywizny tego ostatniego i posiada mniejsze od niego rozmiary: 120 cm średnicy. Ognisko teleskopu znajduje siq w rolowie odległości między zwierciadłem a płytą korekcyjną i w nim umieszcza
się płytę fotograficzną. Płyty te mają niezwykły rozmiar 38 X 38 cm
i pokrywają 36 stopni kwadratowych powierzchni nieba. Pomysłowe
urządzenie ułatwia umieszczenie wielkiej, a więc i ciężkiej kasety wraz
z płytą, w ognisku tele.skopu.
Dwa refraktory o obiektywach średnicy 25 cm umożliwiają prowadrenie narzędzia za ruchem sklepienia niebieskiego wprost z podłogi
kopuły, bez użycia dodatkowych schodów.
Pg.
opisu.

Montaż

(Sky and Telescope, wrzesień 1949).

Odkrycie nowej planetoidy o szczególnej orbicie
W lecie 1949 r. dokonano nowego, ciekawego odkrycia w świecie maplanet. Oto dnia 29. VI. dr Walter B a a d e w obserwatorium
na Mt Falomar odszukał na zdjęciu nieba nową planetoidę. Zdjęcie
wykonał on przy pomocy wielkiej astrokamery Schmidta (zob. ryc. na
str. 146). Slad pozostawiony przez nowe ciało niebieskie na zdjęciu
posiadał nadzwycza~ną długość, co wskazywało n::~ to, iż nowe ciało
niebieskie musiało znajdować się bardzo blisko Ziemi. Mógł to być
łych
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wobec tego nowy członek szczególnej grupy asteroid, które ze względu
na wielki mimośród swych orbit zbliżają się wybitnie do Ziemi i Słoń
ca*). Aby można było obliczyć tor nowego "intruza" w przestrzeni,
Baade wykonał jeszcze dwa dodatkowe zdjęcia. Dalsze badania podjęli
astPonomowie S. N i c h o l s o n i R. R i c h a r d s o n. Prowizoryczne
obliczenia wykazały, że półoś większa elipsy wynosi nieco więcej niż
jednostkę astronomiczną (1.066) i jest najmniejsza ze znanych dla ciał
tego rodzaju. Mimośród orbity jest bardzo duży (0.79), dzięki cwmu
planetka zbliża się w perihelium do Słońca na odleg'ość zaledwie 34 milionów km, czyli, że znajduje się ona wówczas już wewnątrz orbity
Merkurego. Natomiast w punkcie odsłonecznym oddala się ona aż poza
orbitę Marsa, na odległość około 300 milionów km. Najbliżej Ziemi
znajdowała się nowa planetka tuż przed jej odkryciem i wówczas oba
ciała niebieskic dzieliła przestrzeń zaledwie kilkunastu milionów km.
Dzięki tym olbrzymim zmianom odległości od Ziemi zmienia się i pozorna jasność planetki w b. wielkich granicach.
Nowe ciało n.i€bieskie jest znikomych rozmiarów, gdyż jego śred
nica wynosi zaledwie około 1.5 km.
Ciekawe być muszą warunki fizyczne jakim nowopoznana planetka podlega w swej bardzo urozmaiconej podróży naokoło Słońca. TeÓretycznie
w chwili największego zbliżenia do Słońca maksymalna temperatura t&kiego cia!a, w _za: ożeni u, iż nie posia:ia ono atmosfery i ruchu obrotowego,
powinna wynosić ok. 800°K. Prawdopodobnie powierzchnia jego rozpala
iię wówczas do koloru ciemno-czerwonego. Jeżeli jednak posiada ono
obrót d:>koła osi, temperatura jego powięrzchni jest oczywiście znacznie niższa. W pobliżu punktu odsłonecznego orbity temperatura powierzchni spada poniżej punktu zamarzania.
Pg.
(Sky and Telescope, wrzesień 1949).
Odkrycie nowej planetoidy w Obserwatorium Poznańskim
Dnia 27 września 1949 r. nadszedł do Obserwatorium Poznańskiego
cyrkularz z Kopenhagi, donoszący o odkryciu nowej komety przez rad.zliecką astronomkę P. S h aj Ill. Fotografowanie komety powierzono
Jerzemu D o brzy ck i e m u, studentowi astronomii, który też uzyskał jej zdjęcia w dniach 27 i 28 września. Zdjęcia te zostały zbadane
przez niego i Andrzeja Kw i e k a, asystenta Obserwatorium U. P., na
komparatorze bły5kowym w dniu 29. TX. Na zdjęciach tych spodziewano się znaleźć poza obrazem komety również i obrazy 2 małych,
znanych planet. W trakcie tych poszukiwań A. Kwiek zauważył wyraźny
ślad małej planetki. Dalsze badania przeprowadzone przez J. Dobrzyckiego w oparciu o efemerydy Leningradzkiego Instytu Astronomicznego
wykazały, że jest to dotychczas nieznana planetoida. Korzystając z pomyślnych warunków atmosferycznych, J. Dobrzycki uzyskał ]eszcze

*) Do grupy tej

nale7ą:

Amor, Apollo, Adonis i Hermes.
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zdjęcie

w dniu 29. IX. Dalszego fotografowania planetki trzeba
na okres silnego blasku Księżyca. Dnia 2. X. wysłano
depeszę do dr Ar e n d a (Uccle, Belgia) z prośbą o d:1lsze fotografowanie obiektu. Dr Arend obiecał włączyć nowy obiekt do programu
obserwacyjnego Obserwatorium U cele*). W Poznaniu uzyskano da:sze
zdjęcia w dniach 15, 16 i 20 X., a także odnaleziono planetkę na zdję
ciach z 20, 22 i 23 września.
Na podstawie zdjęć z 22. IX., 28. IX., i 15. X. A. Kwiek obliczył
pierwszą orbitę eliptyczną oraz efemerydę. Z rachunków tych wynika,
że planetka w okresie odkrycia znajdowała się w wyjątkowo dogodnych dla obserwacyj warunkach, będąc jednocześnie w punkcie przysłonecznym i w opozycji. Tak dogodne warunki powtórzą się dopiero
za 11 lat (abstrahując od zakłóceń biegu). Planetoida oddala się teraz
od Słońca i od Ziemi na skutek czego warunki widzialności pogarszają się. 28 września była ona obiektem około 12,5 wielkości gwiazdowej, zaś 20. X. blask jej wynosił już tylko 13 mg.
Zdj~;cia zostały dokonane przy pomocy astrograiu Zeissa o średnicy
12 cm, ogniskowej f = 54 cm.
J. W.
było zaniechać

Jądra

ciężkich

pierwiastków w promieniach kosmicznych

Dzięki

przystosowaniu przez P o w e 11 a i O c c h i a l i n i e g o emuhji
fotograficznych do rejestracji cząstek elementarnycr zyskała dziedzina
badań promieni kosmicznych metodę obserwacji, która przy du7ej prostocie posiada wielkie możliwości. Cząstka elementarna przt-eho<izac
przez emulsję płyty fotograficznej jonizuje w niej atomy ·srebra, pozostawiając w ten sposób ślad swego toru. Z wyglądu tych torów (dłu
gość, gęstość zaczernionych ziaren, kształt toru przy końcu zasięgu,
zakrzywienia w polach magnetycznych) wnosić możemy o wielkościach
charakteryzujących daną cząstkę, jak energia, masa i ładunek. Ostatnio
uzyskano emulsje fotograficzne, w których nawet elektrony pozostawiają ślady.
Płyty

ich małej wadze, prostocie w obsłudze i
doskonale do badań na dużych wysokościach
przy użyciu balonów-sond. Badania takie powiedzieć nam coś mogą
o pochodzeniu promieni kosmicznych. Na dużych bowiem wysoko ~ ciach
występuje głównie składowa pierwotna, dochodząca z przestrzeni mię
dzygwiezdnej do granic atmosfery ziemskiej. W dalszej swej drodze
w atmosferze składowa ta zostaje zaabsorbowana tak, że do powierzchni Ziemi dociera prawie sama tylko składowa wtórna, -VIIYtworzona
przez składową pierwotną w jej drodze przez atmosferę.
Niedawno ukazały się prace dwu grup uczonych, P. F re i er a ;
fotograficzne

dzięki

dużej czułości nadają się

to j.est wyposażone w stosunkowo duży astrograf;
na fotografowanie słabych obiektów (Red .).

*) Obserwatorium
zezwalaj~cy
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E. J. Lofgrena, E. P. Neya i F. Oppenheimera z Uniwersytetu Minnnesota i H. L. B rad t a oraz B. P e t e r s a z Uniwersytetu
Rochester, dotyczące takich właśnie badań. Płyty fotograficzn~ wysyłane były przy pomocy balonów-sond na wysokość około 95 000 stóp
(około 30 km). Po wywołaniu stwierdzono w emulsjach tych p yt obok
śladów torów mesonów i pvotonów także ślady o nieco innym wyglądzie, a odpowiadające- jak się okazało- jądrom atomowym o w: ęk
srej masie. O liczbie atomowej tych jąder, a więc także o ich masie
(przyjmując liczbę masową równą w przybliżeniu podwójnej liczbie
atomowej) można było wnosić z zasięgu i grubości toru, a także z ilości elektronów wtórnych wyzwolonych przez te jądra (tzw. knock-Oin
-electrons). Pomiary dokonane na tych płytach i analiza zdjęć fotograficznych z komory Wilsona wysłanej również na te wysokości pozwoliły stwierdzić, że obok składowej protonowej w pierwotnym promieniowaniu kosmicznym występują także ~ądra \atomów ciężs'z,ych,
mianowicie helu (liczba atomowa 2, cząstki alfa) i atomów o liczbach
atomowych między 10 i 30, odpowiadające pierwiastkom między wę
glem i żelazem w układzie periodycznym. Interesujące wyniki otrzymano porównuj ąc częstość wyst~powania tych jąder w promieniowaniu
kosmicznym ze znaną z astrofizyki częstością, z jaką odpowiadające im
pierwiastki reprezentowane są w materii gwiazdowej. Okazało się mianowicie, że częstości te są ze sobą zgodne. Tak np. stwierdzono, że ją
der helu występuje cztery razy mniej niż jąder wodoru czyli protonów, zgodnie z wynikami uzyskanymi dla Słońca p!I"Zez M e n z e I a
i G o l d b e r g a (stosunek H /He = 4) i dla mgławic planetarnych przerz
Menzela i A 11 er a (stosunek H /He = 5 -;... 10). Także ilość jąder odpowiadających atomom cięższym, jak węgiel, azot i tlen (około jedno
jądro na 200 jąder wodoru), oraz prawie zupełny brak jąder litu, berylu i boru zgadza się ze znanym z astrofizyki składem materii gwiazdowej. Dalsze badania wpływu pola magnetycznego Ziemi na ciężkie
cząstki i ich stopnia jonizacji pozwolą prawdopodobnie rozstrzygnąć
o pochodzeniu promieni kosmicznych.
(Według Phys. Rev. 74, 1818, (1948).
AS
Zastosow anie liczni ków czasu w

międzyn a rodowej

służb ie

czasu

Od roku 1884, w którym międzynarodowa konferencja w Waszyngtonie przyjęła południk p rzechodzący przez Greenwich za pC>ludnik ze..
rowy, prawie wszystkie kraje posługują się systemem czasów opartym
na czasie południka Greenwich. Poszczególne cz.a~y tego systemu różnią
się od czasu podstawowego tyll{o całkowitą ilością godzin, zgadzając
..się natomiast co do minut, sekund i ułamków !>ekundy. W związku
z tą umową międzynarrodową Obserwatorium Królewskie w Greenwich przyjęło na siE'bie obowiązek czuwania nad czasem rpodSJtawowym
i nadawania sygnałów czasu.
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Zastosowanie zegarów kwarcowych jako wzorców czasu pozwoliło
na znaczne powiększenie dokładności, tak w utrzymaniu czasu stan::lar<.!owego, jak i w nadawaniu radiowych sygnałów czasu. W zwtiązku
z tym zaistniała potrzeba dokładniejszego urządzenia do porównywania zegarów, niż stosowane dotychczas chronografy oparte na zasadzie
zegarów zwykłych. Zastosowanie rejestracji fotograficznej przy użyciu
oscyloskopu katodowego nie dało zadawalających wyników, ponieważ
rezultat porównania otrzymać można dopiero po wywołaniu filmu.
Wielki postęp elektroniki w ostatnich latach usunął tę trudność. Skonstruowano mianowicie urządzenie pozwalające na natychmiastowe porównywanie zegarów z dokładnością dochodzącą do 1/ 10 milisekundy
(l milLc;ek. = lQ-3 sek.). Urządzeniem tym są liczniki liczące ilość pzł
nych cykli zmielmego prądu elektrycznego dużej częstości. Prąd taki
zmienia periodycznie swe natężenie tak co do wielkości jak i co do
kierunku; ilość takich zmian na sekundę nazywamy jego częstością.
Mierząc ilość cykli od sygnału uruchamiając-ego licznik do sygnału zatrzymującego go, zmierzymy zarazem długość odstępu czasu dzielącego
te sygnały. Dokładność tego pomiaru będzie tym większa, im więks:m
będzie częstość użytego prądu zmiennego ..Jeżeli np. częstość ta wynosi
100 cykli na sekundę, to najwyższy błąd jal(i możemy popełnić nie
przekroczy czasu trwania jednego cyklu , czyli 1/ 100 sekundy. Sto3Ując
oscylatory dostarczające prądu zmiennego o częstości rzędu kilkuset
tysięcy cykli n::1 sekundę, możemy mierzyć interwały czasu z dokład
nością dochodz~ącą do kilku mikrosekund (l mikrosek.
lQ-6 sek.).
Obecnie potrafimy budować takie oscylatory utrzymujące częstość
z ogromną stałością. Wyobraźmy sobie, że mamy dwa zegary dające
sygnały w momentach, gdy oba wskazują dokładnie tę samą godzi:nę;
f.ygnał pochodzący od jednego zegara uruchamia licznik liczący cykle
prądu zmiennego dużej częstości, a sygnał pochodzący od drugiego zegara zatrzymuje go. Na liczniku tym możemy wprost odczytać róż
nicę wskazań obydwu zegarów. Podobnie otrzymać możemy porównanie wskazań jednego zegara z sygnałami czasu nadawanymi Pil'Zez radio. Takie właśnie urządzenia zastosowano ostatnio w Obserwatorium
w Greenwich do porównywania ze sobą zegarów kwarcowych celem
ciągłej kontroli ich wskazań, oraz do porównywania wskazań tych zegarów z sygnałami czasu odbieranymi przez radio.
(Według Briticn Science News 2, 207, (1949).
AS

l\'letoda

błyskowa

w

fotometrii fotoelektrycznej

Celem powiększenia zas1ęgu fotometrów fotoelekrycznych na co;r.az
siabsz.e gwiazdy stosuje się wzmacnianie prądu fotoelekrycznego. Nie
możemy jednak pow.iększać stopnia tego wzmocnienia nieogra111iczcnie.
Przy pewnym bowiem wzmocnieniu wystąpią wahania prądu foto·elektrycznego, wynikające z nieciągłej budowy elektryczności, zmniejszająo:e
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dokładność

pomiaJrU. Dals";e wunocnieme prądu fotoelektrycznego nicw sposób istotny na powiększenie zasięgu, ponieważ wzmocnieniu ulegną także te wahania, zmiejszając w dalszym ciągu dokład
ność. WIZmocnienia tak,ie uzyskano obecnie wewnątrz samej komórki ,
itosując zwielokrotnianie elektronowe. W celu dalszego powiększenia
zasięgu istnieją teraz zasadniczo tylko dwie drogi: z jednej strony stoiowanie komórek do coraz większych lunet, z drugiej opracowanie takich metod obserwacji, które by przez usunięcie pewnych źródeł błędu
pozwoliły na powięks";enie dokładności.
Tą drugą drogą poszedł właśnie Y. O h m a n z Obserwatorium
w Stokholmie, opracowując nowe metody obserwacji, które nazwać mowpłynie już

l
l

l

l

l
l
l
l
l

l

----~
K

i
l
l

l
l

glibyśmy

metodami błyskowYmi (flicker method). Jednym z poważnych
źródeł błędu w fotometrach fotoektrycznych jest duży stosunkowo prąd
cienmy *) spowodowany przez emisję cieplną elektronów, płynący wówc2las, gdy komórka nie jest naświetlona. Prąd ten podlega dość znacznym zmianom i zmiany te przenoszą się na obserwowane wielkości
prądu fotoelektrycznego. Metoda Ohmana polega właśnie na eliminacji
tego prądu ciemnego. Na drodze promienia świetlnego w lunecie ustawiamy wirujący sektor. Strumień światła padający na komórkę bę
dzie periodycznie przerywany i prąd fotoelektryczny będzie prądem
*) BliiJsze dane o fotometrze fotoelektrycznym 7.na.idzie czytelnik
w artykule S. Piotrowskiego pt. Nowoczesny fotometr fotoelektryczny.
Urania XX, str. 100-108 (przyp. Red.).
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tego prądu pochodzi od prądu ciemnego,
zmienna od prądu fotoelektrycznego. Wzmacniając
następnic ten prąd przy pomocy wzmacniacza prądu zmiennego, otrzymamy wyodrębnienie tylko składowej zmiennej, pochodzącej od świa
tła gwiazdy, od składowej stałej, czyli prądu ciemnego.
Dalszym etapem była zmiana metody obserwacji z metody odchylowej na metodę zerową. Metoda odchylowa polega na bezpośrednich
odczytach wychylenia instrumentu pomiarowego, np. galwanometru p<l4
wpływem prądu fotoelektrycznego. Metoda zerowa natomiast polega na
skompensowaniu w sposób mierzalny prądu fotoelektrycznego, tak aby
na instrumencie pomiarowym nie otrzymać wogóle wychylenia. Metoda
wskazana przez Ohman.a polegała na wprowadzeniu zamiast sektora
wirującego przesłony pokazalnej na rysunku (S). Części przesłaniające
tej przesłony pokryte są białą farbą rozpraszającą światło padające
z żarówki (L) umies7czonej z boku. Jeżeli natężenia światła pochodzą
cego od żarówki i gwiazdy są różne, wówczas prąd wytworzony w komórce będzie prądem pulsującym i na instrumencie otrzymamy pewne
wychylenie. Aby wychylenie to doprowadzjć do zera, zmieniamy w sposób mierzalny natężenie światła żarówki (np. za pomocą klina zaczernionego K, lub zmieniając natężenie prądu żarówki). Z chwilą zrównania obu natężeń zniknie składowa zmienna i instrument nie wychyh
się. Prądu fotoelektryrz.nego nie mierzymy tu więc bezpośrednio, lec :
mierzy się pewną wielkość (położenie klina lub natężen:e prądu hrów'k:i)
związaną z natężeniem światła gwiazdy. Instrument pomiarowy użyty
tu jest tylko jako instrument zerowy i nie wprowadzamy do pomiarów
błędu pochodzącego od jego niedokładności. Podobne metody zastosow:ał także Ohman do pomiaru barwy i po,lary7..acji światła gwiazdy,
stosując wirujące polaryzatory.
(Według Stockholms Obs. Ann. 15, nr 8, (1949).
AS.
natomiast

Składowa stała

składarwa

Naloty przeciwodblaskowe

Niekiedy spotl{;ać można w handlu lornetki, których szkła, prz)
patrzeniu na nie z boku, wykazują lekkie zabarwienie niebiesko-fioletowe. Jest to tzw. optyka "T", bardzo cenna, gdyż posiada zwięk
szoną przepuszczalność światła. Zwiększenie przepuszczalności w tym
wypadku ma miejsce z powodu dodatniej interferencji zachodzące.
w cienkich, grubości zaledwie czwartej części długości fali świetlneJ
(0.0001-0.0002 mm) nalotach, , którymi pokcyte są powierzchnie socz~
wek.
Warunkiem koniecznym, lecz technicznie b. trudnym do osiągnięcia .
jest spełnienie równania:
n 2 warstewki = n szkła (n = współczynnik młamania).
Dla soczewki czy pryz-matu z crownu n warstewki wynosić musi około

V1,51

-

l ,23;

trzeba tu zaznaczyć, że wszystkie znane ciała stal
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mają wyższe wartości współczynnika, przy c-zym najniższe n posiadają
Iluorki alkaliczne (lliP. LiF ma n = 1,39). Na tym wŁaśnie polegala
wspomniana trudność. Pozytywne rezultaty uzyskano dopiero, kiedy
udało się otrzymać drogą opylania katodowego warstewki fluorków
o odpowiednio drobnych - submikroskopowych - porach. Struktury
te, złożone z powietrza (n = 1,000) i fluorków, o ile wielkość porów
jest w odpowiednim stosunku do długości fali (zasada Huygensa), posiadają n miniejsze, niż n samego tylko fluorku; na tej właśnie drodze
produkuje się obecnie wspomniane wyżej naloty antyrefleksyjne. Najlepszy efekt daje fluorek litu; obniża on refleksję z około 5°/o na zaledwie 0.1°/o, niestety jest dość hygroskopijny i łatwo na powietrzu
traci swe cenne własności. Dlatego też częściej, przynajmniej dla zewnetrznych powierzchni uliładów optycznych, stosuje się fluorki wapnia
i magnezu, nieoo mniej podnoszące przepuszc-zalność, ale za to trwaLsze.
Ostatnio produkuje się też naloty przeciwodblaskowe na drodze traktowania szkła soczewek kwasem azotowym, wzgl. fluorowodw-owym.
O ile dawniej cena optyki "T" była dość znaczna, obecnie, dzięki
potanieniu kosztów produkcji, przewyższa już tylko b. nieznacznie
(15-20°/o) cenę optyki zwyczajnej.
Dobra optyka "T" lornetek powinna w odbitym świetle dziennym
mieć w.barwienie niebiesko-fioletowe, przy świe1le zaś elemtycz:nym,
szczególnie bogatym w promi<mie żółte, powinna być prawie niewidoc-zną, gdyż na ogół wrurstewkom tym nadaje się grubość jednej czwartej
długości fali śwtLatła żółtego, na które oko ludzkie jest w najwrażliwsze.
Optykę "T" należy chronić przed wilgocią i nigdy jej nie czyścić;
w razie zakurzenia można os:J.d tylko lekko zdmuchnąć wrzgl. równie
delikatnie zgarnąć miękkim pędzelkiem. Naloty przeciwodblaskowe
zwiększają przepuszczalność światła w lornetkach o ok. 30,/o, co w efekcie daje zwiększony o ok. 0,3 mg zasięg narzędzia. Poza tym usuwają
-one szkodliwe i nieprzyjemne refleksy w polu widz.eni.a, jakie powstają
przy obserwowaniu jaśniejszych gwiazd, księżyca oraz planet.
A. P.

OBSERWACJE
Elementy zmian blasku gwiazdy typu ~ Lyrae: RW Comae
(o. = 12h 2Sm.4 , 11 =
270 16'.1 ; 1900.0)

+

Jak wiadomo, gwiazda zmie:rma typu f3 Lyrae', jest to układ dwóch
niewidocznych oddzielnie gwiazd, pocusz.ających się po etl~psach dokoła
wspólnego środka masy, w niewielkiej od si,e bie odległości (URANIA
XX 123). Globy ich są na skutek wzajemnego działania grawitacyjnego
siJnie wydłużone w Iderunku łączącym ich środki. Zmiany blasku powodowane są przez wzajemne zaćmienia, a z powodu bliskości i eliptyczności obu gwiazd mają one charakter ciągły. Występują periodycznie powtarzające się dwa minima: minimum główne (I) o większej
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amplitudzie •) zmian jasności i minimum wtórne (II) o mme]szej amplitudzie. Do gwiazd typu ~ Lyrae zalicza się także zmienna RW Warkocza Berr-eniki (Coma Berenices).
Na podstawie 89 obserwacyj tej gwiazdy, dokonanych 25-cm refraktocero na Stacji AstrOITlomicz.nej Uniwersytetu Warszawskiego w Przegorzałach pod KrakOlWem przez dm J. P a g a c z e w ski e g o, w czasie
od 3. IV. do l. VI. 1949 r., otrzymałem nowe elementy zmian blasku
tej gwiazdy.
Obliczyłem 19 jasilJOści (punktów) normalnych tej gwiazdy, które zestawiam w tabelce I.

n -

ilość

p -

waga punktu normalnego,

J. D. -

obserwacyj zebranych w jeden punkt normalny,

oznacza tzw. dni
czenia daty.

Na podstawie wylmesu
nima normalne:
J. D.

Juliańskie , używane

w astronomii dla ozna-

otrzymałem następujące

heliocentryczne mi-

(minimum l)
(minimum II),

24 33040d. 4060
24 33040 . 5248

a stąd: min. I I - min. I = Od.1188 w zgodzie z war1.ością uzyskaną z obserwacyj fotografic:zn)"ch przez R. P ragera (Kleinere VeroffentliTab. I.

~J. D.

Jasności

normalne gwiazdy RW Comae Bcrenices.

l Jasność

J.

D.

Jasność

3

10

2433040.4500

11 ":28

5

15

. 4707

11 . 12

2433040 .• 34 54

11 ~· 22

.3 648
.3 787

1 1 . 25
11.41

4

10

. 4844

. 38 83

11 . fl8

4

11

. 4962

. 39 92

11.82

4

12

. 5194

l~

~l

11 . 26

'2
2

6

6

11.30

4

12

11 . 68

2

6

. :1316

11.67

9
11

. 40 78

11. 85

4

13

.4 16:ł

11.68

fi

16

. 5420

11.34

. 4232

11. 57

5

15

. 5555

11.33

3
4
4

. 43 36

11. 40

ó

13

. o631

11 . 24

'2

6

11.28

4

9

. 5739

11. lfl

!)

15

.4 500

*) Amplitudą nazywamy zakres zmian blasku.
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hungen der Universitatssternwarte Berlin-Babelsberg, Nr fi, str.
()d.119.
Jasności

zmiennej w

po~ególnych

l~)

fazach, odczytane z wykresu,

:

.!ą

następujące:

maksimum I = 11m.20; maks. II= 11m.l?; min. I ' 11m.88; min. II =
= 0M.54.
1lm.71. a więc amplitudy zmian blasku: A = om.68, A
mniejsza, niż to podaje Prnger (om.2).
Różnica momentu min. I, otrzymanego z powyższych obse~acyj (0)
a efemerydą, obliczoną (C) na podSitawie elementów radzieckiego astro-noma N. Flor i i, (Supplemento Internationale Rocz. Astr. Obs.
Krak., Nr 20) : Min. = J. D. 24 19680 . 140 -r Od.23734728 . E, wynosi:
() - C = Od.Ol24 = - 18m Dzieląc tę wielkość przez ilość zaćmień, które
od tej epoki upłynęły, otrzymuję poprawkę periodu Florii: l::, p=
- Od.00000023. Wynik~ją stąd nowe, poprawione elementy zmian blasku:

min. I = J. D. 24 330<\:0d 406
min. II =
. 525
tacja Obserwacyjna Obserwatorium
Astronomicznego Uniw. Warsz.
w Przegorzałach k. Krakowa .

PRZEGLĄD

\

J

+ Od.23734705 . E
pod kier. Komisji
Naukowej P. T. M. A.
ALeksander Stiżyńskt (Bielsko),
członek Sekcji Gwiazd Zmiennych.
Opracował

WYDAWNICTW

D. D. M a k s u t o w, Astrcmomiczeslwja Optika, Moskwa 1946, stron
367, rys. 186. Cena 19 rbl.
Autor książki, znany optyk- konstruktor radziecki, vi doskonały
sposób omówić potrafił w formie jasnej i przystępnej szereg konstrukcji optycznych, równocześnie podając ich podstawy z optyki geome- ·
trycznej. Na szczególną uwagę zasługują opisy budowy teleskopów
zwierciadlanych i katadioptrycznych oraz podstawy teorii obrazów dyfrakcyjnych, optyki fizjologiCZil1ej, astrofotografii itd. Dla polskiego
ciytelnika specjalnie cenne są opisy nowych konstrukcji radzieckich
(teleskopy aplanatyczne Maksutowa, nowe typy okularów itd.) mało
Różnica jasności w maks. I i maks. II = om.14, a więc jest tylko niecl)
u nas dotąd znanych. Mimo podania 492 wzorów, książka ujęta jest
w formie przystępnej i nie przekracza poziomu fizyki i matematyki
wykładanego w liceach typu mat.-fizycznego. Książka ta powinna znaleźć się w biblioteczce każdego astronoma-amatora. Niska cena (255 zł)
-czyni ją dostępną dla wszystkich*).
A. P.
*) Zamawiać można przez
oraz przez "Czytelnika''.

Księgarnie

Przyjaźni Polsko-Radzi~kiej
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Peter D o i g, F. R. A. S., A n Outline of Stellar .4.stronomy.
Autor, członek Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego, posta- jak to czytamy we \\"Stępie do k.~iążki - dać licznym rzeswm miłośników nauki o niebie możność zetknięcia się z tak trudnym
działem astronomii,
jak statystyka gwiazd, zwana też astrcmOtiilią
gwiazdową. Właściwie dziwnym się wydaje, że autor potrafił dotrzymać słowa danego czytelnikowi we wstępie do swej pracy, mimo że
nie używa w k\.c;dążce wyższej matematyki, która tak często odstręcza
milośnika od studiowania poważniejszy(!h dzieł. P. Doig pokazał nam
że można uniknąć tej trudności: w jego książce widzimy wzory zawierające jedynie logarytmy i elementarne funkcje trygonometryczne.
Nie wydaje mi się, aby książka na tym straciła; z wielu bowiem działów astronomii gwiazd nie ma 1:>.ni jednego, o którym autor nie napisałby wyczerpująco oczywiście na poz:omie popularnym. Książka zawiera bardzo wiele wiadomości. Oto tytuły niektórych rozdziałów tej
<:zęści, poświęconej budowie systemu Galaktyki: "Mgławice galaktyczne", "Ciemne oblolti w przestrzeni", " Galaktyczne gromady gwia ~ d "
,.Czy istnieje lokalny układ słoneczny?", "Gromady kuliste" itd. Roz-działy ilustrowane są bogato licznymi tablicami, zawierającymi dużo
materiału statystycznego gwiazd. W "Dodatku" do książki autor podaje
wyczerpujące wyjaśnienia niektórych ważnych terminów astronomicznych, jak np. jamość absolutna i bolometryczna gwiazd, podział widm,
wyznaczanie paralaks, a także i prawdopodobnieństwo zbliż z ń i zderzeń gwiazd. Nie ogranicza on się tutaj do prostego podania definicji
i wzorów, ale każde poruszone zagadnienie sze~roko omawia (np. przy
"wyznaczaniu pa.rnlaks"). Mimo, iż książka P. Doig'a należy do trudniejszych książek miłośniczych godna jest polecenia jako wartościowa lektura dla miłośników astronami znających język angielski.
nowił

Na tle tych wielu dodatnich cech książki nie sposób nie zauważyć
jej minusu. Sądzę, że tak pięknie wydana książka nie powinna była zostać zeszJpeOOna przez technicznie źle wykonane zdjęcia.
Tablice 2, 3, 5, 6, 8 reprodukowane są ze zdjęć uprzednio wydrukowanych na kliszach siatkowych; powinny były albo otrzymać inny raster, albo też należało w książc.e zamieścić reprodukcje oryginalnych
zdjęć.
A. L.
poważnego
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ERRATA

URANIA XX, str. 71 , wiersz 2 od góry, zamiast:
być "błąd

"błąd

n razy", winno

n razy".
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