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STEFAN PIOTROWSKI
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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.
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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

no
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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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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
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Mapę taką

sprzedaje
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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
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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.
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URANIA

137

•

•

•

•

11

•

•

•

•·
8

•

•
5

T

•

e ••
2"'

'l"'

S"'

•6"'

•

1'"

1":s

Ep.1950.o

i'/Iapa I. Okolica bieguna północnego (krzyżyk). Pierwsze
ma promień 5°.
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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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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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