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MICHAŁ KAMIEŃSKI

OKRESOWOSC POJAWIANIA SIĘ

KOMETY HALLEYA

Ite, revertentes, melioribus ite,
cometae Auspiciis ...
pięknym motto, którego początek tutaj przytowydrukowanym przez Michaela Kirsteniusa S i l es i u s a jako wstęp do słynnego dzieła Stanisława L u b i en i e ck i e g o pt. "Historia Cometarum a Diluvio usque ad
praesentem annurn vulgaris epochae, a Chrlsto nato 1665 decurrentem" (Historia komet od potopu aż do r. 1665 po nar.
Chr.), wydanego w Amsterdamie w r. 1667, zastanawia nas
wyraz: revertentes- powracający. Zwraca się więc M. Silesius
do komet, mówiąc do nich: "Idźcie, o powracające, idźcie, komety, pod najlepszymi wróżbami". Wynikałoby stąd, że myśl
o okresowości komet nie była obca uczonym w końcu XVII
stulecia - a więc przynajmniej na szereg lat przed wykryciem
przez E. H a l l e y a okresowości pojawiania się wielkiej komety, nazwanej następnie jego imieniem.
W artykule G. Re n a u d o t z r. 1910, przedrukowanym
następnie w Bulletin de La Societe Astronomique de France
(Vol. 24, p. 287 sq), jest wzmianka, iż w Talmudzie okresowość
komety Halleya zdaje się być również zaznaczona. Mianowicie,
w czasie podróży morskiej rozmawiają z sobą dwaj mędrcy rabin G a m b i e l z rabinem J o s u e. Ten ostatni powiedział:
"Istnieje gwiazda, bardzo jasna, która ukazuje się co 70 lat
i wprawia w kłopot żeglarzy". Chodziło tutaj prawdopodobnie
o pojawienie się komety Halleya w roku 66 naszej ery.
Jeszcze przed pierwszą wojną światową wyszła drukiem
mała książeczka w języku rosyjskim, pióra Daniela S w i a ts k i e g o, znanego popularyzatora wiedzy astronomicznej w Rosji, pt. "Kometa Halleya w Biblii i w Talmudzie", w której

l. W tym

czyliśmy,
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autor udawadnia, iż kometa Halleya była obserwowana w r. 619
przed Chr. Niestety, na skutek zniszczeń wojennych książka ta
stała się obecnie białym krukiem, tak, że nie możemy podać
więcej szczegółów o wynikach badań jej autora.
Widzimy więc, że pewne luźne koncepcje okresowości komety Halleya jak gdyby istniały na wiele lat przed odkryciem jej periodyczności przez E. Halleya. Nie pomniejsza to

EDMUND HALLEY
żadnym wypadku znaczenia jego odkrycia. Jeżeli nawet nie
można byłoby go nazwać pierwszym odkrywcą okresowości
komety jego imienia, to jest on w każdym razie prawdziwym
odkrywcą i badaczem tego zjawiska.

w

Cała zresztą historia wynalazków i
logicznych przypadków. Prawdziwym

odkryć pełna jest anawynalazcą nazywamy
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tego, kto zrozumiał doniosłość danego wynalazku i wskazał,
jak może on przyczynić się do dalszego rozwoju wiedzy ludzkiej i do ułatwienia życia . Z tego punktu widzenia należy
uważać G a l i l e u s z a za prawdziwego wynalazcę lunety
astronomicznej, mimo to, że już na parę lat przedtem optyk
holenderski L i p per s h e y ją wynalazł. Za wynalazcę ża
rówki elektrycznej uważamy Tomasza E d i s o n a, mimo to,
iż na szereg lat przed nim rosyjski uczony Ja b ł o c z k o w
wynalazł "świecę elektryczną" . Nie pomniejsza to zresztą zasług tego ostatniego, gdyż wynalazek jego nie został należycie
oceniony ani przez społeczeństwo , ani przez ówczesne carskie
rządy.

2. Jak wiadomo, E. Halley udowodnił pierwszy, zupełnie
wielkich komet, które ukazywały się w latach 1531, 1607, 1682. Odkrycie swe opublikował w r. 1704
w dziele "Astronomiae cometarii synopsis", zawierającym
m. in. paraboliczne elementy orbit 24 komet, które pojawiły
się od r. 1337 do r. 1698. Dzieło to zasługuje na największe
uznanie, zważywszy, że w owych czasach metody obliczeń
orbit kometarnych były jeszcze bardzo niedoskonałe, a stosowanie ich pochłaniało w praktyce dużo czasu i wysiłków.
E. Halley był tak pewien swoich obliczeń dotyczących identyczności komet 1531-1607-1682, że odważył się na rzecz
dotąd niesłychaną, mianowicie na przepowiedzenie powrotu
tej komety, tego "zwiastuna gniewu Bożego", na koniec 1758
lub na początek 1759 roku.
Zapowiedzianego powrotu tej komety oczekiwano z zainteresowaniem około 1758 roku. Ponieważ znano już wówczas
prawo grawitacji Newtona, na skutek którego ruch komety
podlega wpływowi nie tylko Słońca, ale i wielkich planet,
a przede wszystkim Jowisza i Saturna, więc należało uwzględ
nić rachunkowo te wpływy .
Zadanie było bardzo trudne, gdyż w połowie XVIII wieku
nie miano jeszcze należycie wypracowanych wzorów
i metod rachunkowych, które . umożliwiłyby uwzględnianie
zakłócających wpływów planet. Obliczeń tych podjął się słynny
C l a i raut, przy pomocy J. L a l a n d e' a i pani Hortensji
L e p a u t e, żony znanego wówczas w Paryżu zegarmistrza.
Niestety, do obliczeń przystąpili oni nieco za późno, prawdopodobnie nie zdając sobie sprawy z tych trudności, na które
napotkają w ciągu pracy. Clairaut musiał sam wyprowadzać
odnośne wzory i sprawdzać metody rachunkowe. W ciągu wielu
miesięcy "poświęcali ci trzej uczeni cały swój czas rachunkom,
ściśle, tożsamość
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Rysunek z dzieła Lubienieckiego Theatrum Cometicum przedstawiający drogę komety Halleya na
niebie w czasie jej pojawienia się w roku 1607. Wrysowany jest zarówno tor zaobserwowany
jak i oblicUlny prze;G Kepiera w założeniu prostolinijnego ruchu komety w przestrzeni.
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zaledwie znajdując kilka godzin na sen i posiłek. Odbiło się
to bardzo ujemnie na zdrowiu J. Lalande'a, który skutkiem
tego chorował przez całe życie. Szczęściem dla uczonych kometa spóźniła się o 618 dni, na skutek wspomnianych perturbacyj, spowodowanych przez Jowisza i Saturna. Odnośny komunikat Clairauta, ogłoszony w dniu 14 listopada 1758 roku,
ukazał się p r z e d odnalezieniem na niebie tej komety w grudniu 1758 r.
Do następnego pojawienia się komety - w r. 1835 - przygotowano się zawczasu bardzo starannie, a jej efemeryda, czyli
zestawienie obliczonych dla każdego dnia jej pozycyj na niebie,
zgadzała się bardzo dobrze z obserwacjami.
Ostatnie ukazanie się komety Halleya miało miejsce w latach 1909-1911. I tutaj w pewnym stopniu powtórzył się fakt,
jaki zaszedł przed pojawieniem się jej w r. 1758; mianowicie
za późno- bo zaledwie w r. 1906 -przystąpiono do obliczeń
wstępnych.
Zauważyć jednak należy, że w międzyczasie wymagania
astronomów co do ścisłości obliczeń wzrosły ogromnie. Z drugiej zaś strony zadanie obliczenia dokładnych perturbacyj
w ruchu tej komety przekracza siły pojedynczych uczonych.
Sprawą tą powinny się zająć międzynarodowe instytuty astronomiczne.
Zasługa przepowiedni ukazania się komety w roku 1910,
należy się angielskim uczonym P. H. C o w e l l o w i
i A. C. D. C r o m m e l i n o w i. Fosługując się nową
metodą rachunkową, tzw. metodą całkowania liczbowego,
opracowaną przez P. H. Cowella, obliczyli drogę komety nie
tylko dla okresu 1835-1910, ale także i dla jej wcześniejszych
obiegów, opierając się częściowo na poprzednich badaniach
M. H i n d a i I. H. M a d l er a, i wykorzystując te kroniki
starożytne, w których można było znaleźć wzmianki o poprzednich ukazaniach się komety. Mimo to zadanie postawione sobie
przez P. Cowella i A. Crommelina, przekraczało ich siły. Dla
możliwości jego rozwiązania poczynili oni szereg założeń wprowadzając do rachunków pewne uproszczenia, np. przyjmując
mimośród orbity jako stały dla każdego obiegu komety itd.
W ten sposób prześledzili oni rachunkowo orbitę komety Halleya wstecz aż do r. 240 przed Chr., z coraz to jednak malejącą
dokładnością, w miarę cofania się wstecz w czasie. Przepowiedziana przez nich chwila przejścia komety przez perlheliurn
czyli punkt przysłoneczny dla r. 1910 była dokładna w granicach kilku godzin.
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3. Należy zauwazyc, że przy obecnym stanie rozwoju mechaniki niebios, nie ma możliwości zastosowania w danym wypadku tych wzorów analitycznych, jakie są używane do uło
żenia tablic ruchów wielkich planet. Jest to skutkiem bardzo
wielkiego mimośrodu orbity komety Halleya i dość znacznego
nachylenia płaszczyzny jej drogi do ekliptyki.
Wobec powyższego, dla obliczeń elementów jej drogi
w ogóle, a chwili przejścia przez perihelium w szczególności,
muszą być stosowane żmudne i pochłaniające olbrzymią ilość
czasu inne metody obliczeń. Co prawda, wprowadzona w ostatnich latach metoda obliczeń perturbacyj za pomocą całkowania
liczbowego upraszcza to zadanie, - niemniej jednak, należy
i przy stosowaniu tej metody dokonać olbrzymiej ilości dokładnych rachunków.
Mając te trudności na widoku, starał się szwedzki uczony
A. I. A n g s t r 6 m, jeszcze w r. 1862, w swej rozprawie "Sur
deux inegalites d'une grandeur remarquable dans les apparitions de la Comete de Halley" ("0 dwóch znacznych nierównościach, zachodzących przy ukazaniach się komety Halleya")
znaleźć takie wzory empiryczne, które umożliwiłyby uwzględ
nienie przynajmniej najważniejszych nierówności, a więc -zakłóceń, w momentach przejścia komety przez perihelium.
Podany przez niego ostateczny wzór dawał dla ukazania się
komety w r. 1910:
ale:

T
T

obllo•one

= 1913.53

obserwow.

= 1910.30

Przy wyprowadzeniu swego wzoru oparł się A. Angstrom
na momentach przejść komety przez perihelium, podanych
przez M. H i n d a, dla okresu od 11 r. przed Chr. do r. 1836
naszej ery.
Jak widzimy, wzór Angstroma przedstawia chwilę przejścia
komety przez perihelium w r. 1910 z bardzo wielkim odchyleniem, przekraczającym 3 lata. Dla innych ukazań się komety
wzór przedstawia chwile przejść przez perlheliurn z błędem,
nie przekraczającym l roku.
Wyniku takiego nie można uważać za zadawalający, tym
bardziej, iż Angstrom w swoich obliczeniach poczynił cały szereg uproszczeń, których nie należało było stosować. Mimo to,
znaleziony przez niego ś re d n i okres obiegu komety Halleya
naokoło Słońca 76 1.93 okazał się dość bliski prawdy.
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4. Autor niniejsiego

artykułu,
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wznawiając

na

początku

r. 1949 swe badania nad zagadnieniem okresowości komety

Halleya, uwzględnił ,zarówno nowy materiał, opublikowany;
przez P. Cowella i A. erommelina w r. 1906-1908, a więc ·ustalone przez nich dokładne momenty przejść komety przez
perihelium od r. 240 przęd Chr. do r. 1910 naszej ery, - jako
też i wyniki wspomnianej wyżej pracy A. I. Angstroma. Autor
postawił sobie za zadanie wykrycie średni e g o okresu
obiegu komety naokoło Słońca, jako też i szeregu nierówności,
zakłócających ten okres. W świetle tego co powiedziano wyżej
wykrycie tych nierówności może być dokonane jedynie na
drodze empirycznej.
Otóż, w dziejach historii myśli ludzkiej, prawa i wzory
empiryczne nieraz przyczyniały się do pięknego rozwoju nauki,
Były one następnie potwierdzane lub wyprowadzane drogą
teoretyczną. Słynne trzy prawa ruchu planetarnego, wykryte
przez K e p l er a na drodze empirycznej, zostały pół wieku
później objaśnione i wyprowadzone analitycznie przez genial-:
nego N e w t o n a. Znana jest powszechnie tablica periodyczności pierwiastków Dymitra M e n d e lej e w a,
genialnego
rosyjskiego uczonego, który na podstawie niej mógł przewidzieć nie tylko istnienie nieznanych pierwiastków chemicznych, ale nawet określić ich właściwości fizyko-chemiczne.
Przewidywania jego zostały wkrótce potwierdzone przez wykrycie tych pierwiastków na Ziemi, a tablica Mendelejewa została teoretycznie uzasadniona przy dalszym rozwoju fizyki
i chemii. Znane jest astronomom prawo T i t i u s a - B o d e g o>
niedoskonałe, empiryczne prawo, które jednak przyczyniło się
do poszukiwań nieznanej planety, położonej pomiędzy Marsem
a Jowiszem. Można uważać, iż pierścień planetoid z powodzeniem wypełnia tę lukę we wspomnianym wzorze TitiusaBodego.
Nie zastanawiając się nad innymi przykładami znanych praw
i wzorów empirycznych nadmienię tylko, że jedno z nich, mianowi~ie, Sectio Divina vel Aurea Prawo Złotego Podziału występuje szczególnie często. Jak wiadomo, prawo to polega na takim podziale odcinka linii prostej na 2 części, iżby
większy odcinek był średnią proporcjonalną pomiędzy całym
odcinkiem a mniejszą jego częścią. Zaklęte jest ono m. in.
w budowie piramid egipskich, w budowie płatków kwiatów,
rozgwiazd morskich, w pentagramie- gwieździe pięcioramien
nej, a nawet w budowie ciała ludzkiego.
Niesłusznie więc niektórzy uczeni lekceważą empiryczne
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metody wykrywania nieznanych wzorów. Jeżeli zostały one wyorowadzone lege artis, to - wcześniej czy później - znajdą
swe potwierdzenie przy dalszym rozwoju nauki.
W wyniku opracowania, w kilku seriach, momentów przejść
komety przez perihelium w okresie od r. 240 przed Chr. do
r. 1910 naszej ery, autor zdołał wyznaczyć średni okres
obiegu komety Halleya naokoło Słońca (U) z bardzo wielką
dokładnością. Wynosi on :
U = 76.903 lat
z błędem średnim E= ± 0.005 lat (około dwóch dni) mimo to,
że poszczególne okresy obiegu mogą wahać się od 73 do 80 lat.
Najkrótszy okres obiegu pomiędzy ukazaniami się komety w r.
1835 a 1910, trwał 74.42 lat, zaś najdłuższy - pomiędzy jej
ukazaniami się w r. 451 a 530, trwał aż 79.36 lat.
Dwie nierówności, wykryte przez A. Angstroma (v. ust. 3),
zostały wyznaczone przez autora na nowo, a ponadto wykryto
istnienie jeszcze dwóch nierówności dodatkowych. Jedna z tych
ostatnich, krótkookresowa, jest tak wielka, że zmienia średni
okres obiegu komety, wynoszący 76.903 lat, o ± 0.75 .roku,
w jedną lub w drugą stronę.
Nie przytaczamy tutaj odnośnych wzorów i szczegółów badań nad okresowością komety Halleya, gdyż czytelnicy, którzy
interesują się bliżej tym zagadnieniem, znajdą je w artykule
autora, wydrukowanym w Bulletin de l' Academie Polonaise des
Sciences et des Lettres za r. 1949/1950.
Może tutaj atoli powstać pytanie następujące: jaką wartość
realną posiadają nasze wzory empiryczne i czy odzwierciadlają
one rzeczywisty stan rzeczy. Na to pytanie trudno jest dać
odpowiedź definitywną. W każdym razie znalezione przez autora
wzory, mogą być uważane za wzory interpolacyjne. Z drugiej
jednak strony znane są liczne przykłady, kiedy wzory, wyprowadzone w analogiczny, empiryczny sposób, pokrywały się cał
kowicie ze wzorami wyprowadzonymi na drodze analitycznej.
Jako jeden z takich przykładów może służyć wzór na nierówność długiego okresu w długości średniej Neptuna. W swych
tablicach dla tej planety, umożliwiających obliczanie jej pozycyj dla okresu od: --4000 do +3000 roku, autor podał pewien empiryczny wzór dla obliczenia wspomnianej wyżej nierówności. Przy następnym porównaniu go z odnośnym wzorem, podanym w słynnych tablicach Leverrier - Gaillot dla
Neptuna, a wyprowadzonym drogą analityczną, okazało się, że
są one niemal identyczne. Wynika stąd, iż w niektórych
przynajmniej przypadkach - pewne nierówności w ruchach
ciał niebieskich mogą być wykrywane na drodze empirycznej.
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5. Znaleziona przez autora średni a długość okresu
obiegu komety Halleya naokoło Słońca, wynosząca 76.903 lat,
umożliwia przynajmniej w pierwszym, orientacyjnym przybliżeniu - zidentyfikowanie tych komet, o których są wzmianki
w kronikach starożytnych. Wzmianki te są opracowane w dwóch
podstawowych dziełach astronomicznych: w już wspomnianym
dziele St. Lubienieckiego oraz w dziele M. P i n gr e pt. "Cometographie ou Traite Historique et Theorique des Cometes",
Paris, 1784. ("Kometografia czyli teoretyczny i historyczny
traktat o kometach").
Najciekawsze jest dzieło S. Lubienieckiego, które - aczkolwiek wydane przed przeszło 280 laty - nie straciło na swej
wartości, tym bardziej, że w tym okresie nie ukazała się żadna
inna nowsza analogiczna praca. Otóż, riależałoby przeprowadzić specjalne badania nad chronologią S. Lubienieckiego, według którego rok narodzin Chrystusa był rokiem 3969 Anno
Mundi czyli od stworzenia świata. Ciekawą jest rzeczą, iż pierwsza kometa, o której wspomina S. Lubieniecki, ukazała się według jego chronologii w r. 1657 A. M., a więc na 2312 lat
przed Chr. "Anno Mundi 1657 hoc est, ante Christum Natum
2312, cum Noha natus esset annos 600, diluvium totam terram
obruit. Apparuit tum Cometa in Piscibus sub Jove, qui spatio
dierum 29 omnia Zodiaci signa perlustravit". "W roku od stworzenia świata 1657 czyli przed narodzeniem Chrystusa 2312,
kiedy N o e był w wieku 600 lat, potop nawiedził całą Ziemię.
Wówczas ukazała się kometa w gwiazdozbiorze Ryb pod Jowiszem, która w ciągu 29 dni przebiegła przez wszystkie znaki
zodiakalne". Nieco dalej znajdujemy wzmiankę: "Anno Mundi
1944 Anno post Diluvium 288 Cometa in Aegypto ... visus est".
"W roku od stworzenia świata 1944, a w roku po potopie 288,
... była widzialna kometa w Egipcie".
Wynikałoby stąd, iż potop miał miejsce w r. 1656 A. M.,
na rok przed ukazaniem się komety 1657 A. M., która pojawiła się "w Rybach pod Jowiszem".
Otóż, potop ' ten mógł być jednym z tych mniejszych potopów, które - od czasu do czasu - nawiedzały Ziemię . Wielki
zaś potop, którego echa dźwięczą w podaniach niemal wszystkich ludów - miał :miejsce prawdopodobnie w połowie dziesiątego tysiąclecia przed Chr. Opowieści o nim, połączone z opowieściami o straszliwej katastrofie Poseidonii- tego ostatniego
skrawka potężnej niegdyś Atlantydy - zachowały się m. in.
w świętej ksi ę dze narodu Kińczów z Gwatemali - w Codex
Popol Vuh, w ksi ędze Majów - Codex Troanus, przechowywanej obecnie w British Museum, na XI kamiennej tablicy
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słynnego
eposu Babilońskiego o Gilgameszu i Izdubarze
(w British Museum) itd. Jedną zaś z najciekawszych książek,
poświęconych zagadnieniom kultury przedpotopowej miasta
Tiahuanaco, położonego ongiś na brzegu jeziora Titicaca
w Andach Boliwijskich - jest książka profesora H. S. B e ll a my pt. "Built before the Flood" (Zbudowane przed potopem), której trzecie wydanie ukazało się w r. 1947.
Otóż, porównywując wzmianki o kometach, przytoczone
we wspomnianych wyżej dziełach S. Lubienieckiego i M. Pingre, z ekstrapolowanymi wstecz obliczeniami ewentualnych
ukazań się komety Halleya z przed r. 240 przed Chr., znajdujemy, iż komety, które były widziane w latach
395- 467- 619- 1770- 2312
przed Chr. (według chronologii S. Lubienieckiego i Pingre)
zdają się być pojawieniami komety Halleya.
Ciekawą jest rzeczą, że prawdopodobne jej ukazanie się
w r. 2312 przed Chr. odnosiłoby się do tej komety, którą S. Lubi'eniecki przytacza jako pierwszą po potopie.
Dane powyższe co do ukazań się komety Halleya w latach
619- 1770- 2312 przed Chr. wymagają jednak specjalnego
opracowania i potwierdzenia. Nie mogą więc one na razie być
uważane za pewne.

E.

BIAŁOBORSKI

RAKIETA

MIĘDZYPLANETARNA

W związku ze zbliżającą się epoką energii atomowej wkracza w zakres możliwości technicznych sprawa rakiety między
planetarnej jako pojazdu przestrzennego, mogącego opuścić
Ziemię i poruszać się w przestrzeni międzyplanetarnej.
Rakieta, znana jako zabawka w postaci "fajerwerku" jest
wynalazkiem Chińczyków, którzy, jak wiadomo, wynaleźli
także proch strzelniczy.
Zabawkę taką, która po zapaleniu lontu, wzlatuje wysoko
w powietrze i tam wybucha, ukazując różne efekty świetlne,
widzimy w przekroju na rys. l. W cylindrze tekturowym bez
dolnego dna jest wprasowany nabój pędzący z prochu strzelniczego, tak uformowany, że wewnątrz istnieje stożkowa,
próżna przestrzeń, gdzie gromadzą się gazy spalenia, wytwarzające ciśnienie ku górze, a same ulatujące ku dołowi. W górnej części rakiety, dokąd ogień dostaje się po wypaleniu naboj u, mieszczą się owe efekty świetlne.
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Działanie takiej rakiety opiera się na znanym prawie fizycznym: "akcja równa się reakcji", · wypowiedzianym pr~ęz
Newtona, sławnego angielskiego fizyka i matematyka . .·Formułka tego prawa przedstawia się w króciutkim matematycz:nym równaniu jako:

Jest to równanie pędów, czyli iloczynów z mas i
jakich podczas odnośnego zjawiska nabywają w

szybkości,
grę wcho-
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R:ys. 2 · Szemat motoru r al,ietowego.

dzące masy. W naszym wypadku iloczyn z
jej szybkość wzlotu (w górę) równa się

masy rakiety przez
iloczynowi z masy
spalonego prochu przez jej szybkość wylotu.
Na rys. 2 widzimy motor rakietowy (odrzutowy) oparty
właśnie na reakcji, przedstawiony schematycznie . Jest to po
prostu komora, gdzie następuje spalanie doprowadzonego paliwa, z wylotem spalin w jedną stronę, podczas gdy ciśnienie
ulatujących gazów daje odrzut w stronę przeciwną.
Oczywiście rakieta, jak wiele innych wynalazków, znalazła
zastosowanie do celów wojennych.
Mało komu jest wiadome, że rakieta jako broń, była w uży-
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ciu w dawnym wojsku polskim. Historia rakiety artyleryjskiej
przedstawia się pokrótce następująco:
W latach 1780-84 Anglicy prowadzili wojnę kolonialną
przeciwko wojskom hinduskim w Indiach, na czele których stał
Rajdar Ali, książę Mysore. Rakieta chińska doszła do · Indii,
gdzie została przekształcona w broń. Okazało się, że armia
hinduska posiada korpus rakietowy, liczący 2000 ludzi, wyrzucający rakiety bądź to zapalające, bądź burzące, które pędzone
jak rakieta fajerwerkowa, ale w stronę wroga (na dystans
około 2 kilometrów), wybuchały następnie jak granaty w szeregach nieprzyjacielskich. Rakiety te odpowiedniej wielkości
i mocy, dały się Anglikom dobrze we znaki. Syn wymienionego, książę Tippo Sahib, powiększył korpus do 5.000 ludzi
i w bitwie pod Seringapatam szerzył swymi rakietami prawdziwe spustoszenia wśród kawalerii angielskiej, nie nawykłej
do takiej broni.
Naturalnie Anglicy zainteresowali się rakietą i przywieźli
jej model do kraju, gdzie pułkownik Congreve udoskonalił ją
we wielu szczegółach, po czym zarówno armia lądowa, jak
i flota angielska zorganizowała specjalne oddziały broni rakietowej. W wojnie z Napoleonem Anglicy stosowali tę broń
wielokrotnie i to z powodzeniem. Dzięki niej został w r. 1806
zbombardowany port w Boulogne, a w r. 1807 centrum Kopenhagi zostało rakietami doszczętnie wypalone. W r. 1813 los
Boulogne spotkał nasz Gdańsk, który po spaleniu magazynów
żywnościowych musiał 27 listopada poddać się Anglikom.
Przez Gdańsk - broń rakietowa trafiła do Polski, gdzie
znalazła zastosowanie w artylerii polskiej. Na temat rakiety
polskiej została wydana w Weimarze w r. 1820 książka pod
tytułem:
"Doświadczenia nad rakietami zapalającymi, typu Congreve, zebrane do roku 1819 w Królewskiej Polskiej Artylerii i przekazane do wiadomości Jego Cesarskiej Wysokości
Wielkiego Księcia Konstantego, Naczelnego Wodza wszystkich Królewskich Polskich Wojsk, przez Józefa Bema".
Należy nadmienić, że rakieta wojenna była w użytku wojsk
angielskich do końca XIX wieku, z pewnym ciekawym ulepszeniem. Na rys. l rakieta chińska ma pręt stabilizacyjny, zwykle
około siedem razy dłuższy od korpusu rakiety. Pręt ten ma
za zadanie utrzy:q1ać rakietę w linii prostej podczas lotu. Albowiem z powodu ;oporu powietrza rakieta ma tendencję wpadania w różne poprzeczne, nie kontrolowalne ruchy boczne (ruchy spadającego liścia). Taki sam pręt posiadały rakiety bo-
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jowe Hindusów, a później polskie. Otóż pręt taki, przy rakiecie
wojennej, długi na kilka metrów, stanowił balast i niewygodę
podczas transportu. Według amerykańskiego wynalazku wstawiono w wylot gardła rakiety rodzaj trójdzielnego śmigła, ale
zmocowanego z rakietą. Gazy natrafiając na śmigło, wprawiały
rakietę w szybki ruch wirowy, co wystarczy do stabilizacji
kierunku lotu, tak jak ruch wirowy kuli karabinowej, nadany
jej przez gwintowaną lufę, stabilizuje jej lot.
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Rakieta hinduska była, jak widać prototypem rakiety niemieckiej V 2, stosomnej w ostatniej wojnie przez Niemców
przeciw Anglii. Oczywiście ta ostatnia była już niezwykle udoskonalona i zmechanizowana.
Na rys. 3 widzimy schematyczny szkic tej rakiety. Nad motorem znajdowały się 2 turbopompy, tłoczące do niego paliwo
w postaci spirytusu etylowego i ciekłego tlenu. Zbiorniki z tym
paliwem widać w środku korpusu. Jeszcze wyżej znajdował
się przedział z urządzeniem radiowym do sterowania rakiety
na odległość, a wreszcie w samym dzióbie - mieściła się bomba.
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Poniżej

podajemy

tabelkę

zawierającą

różne

dane tech-

11iczne
całkowita długość
średnica

korpusu
masa rakiety u startu
masa samego paliwa
moc turbiny
czas spalania paliwa
zasięg na odległość
"
" wysokość
maksym. szybk. rakiety
szybkość wylotu gazów
maksymalne przyspiesz.
maksym. temperatura

14
m
1.65 "
l2.5 ton
8
"
650
KM
sęk.
70
km
300
100
"
1500
m/sek
2100
"
6.5 g (ziemskich przysp.)

zewnętrzna powłoki
650° C
masa naboju (amatol)
1000
kg
masa aparatury radiowej
400
"
W rakietach V 2, udoskonalonych, zamiast aparatury radiowej, sterowanej przez obsługę lądową, zaprowadzono automatyczne aparaty sterujące, nastawialne z góry na żądany cel,
zwane przez Niemców "Integrationsgeriit".
·
Rakieta V 2 przedstawia najwyższy typ, jaki dotychczas został osiągnięty w dziale budowy rakiet. Konstrukcja rakiety
została uprzednio przez wielu badaczy szczegółowo obliczona
i pewne podstawowe jej prawa nie podlegają dziś żadnej dyskusji. Pionierem rakiety jest niezawodnie Rosjanin Konstanty
Edwardowicz Ciołkowski (1857-1935), który w r. 1893 napisał
a w r. 1903 opublikował pierwszy na świecie naukowy traktat
o zasadach lotu rakietowego. Dopiero 20 lat później wystąpił •
w Niemczech na widownię profesor Hermann Oberth, powtarzając niemal dosłownie twierdzenia Ciołkowskiego. W(! Francji
pracował na tym polu inż. E s n a u l t- P e l t e r i e, a w Ameryce dr G o d d a r d. Obaj napisali szereg prac na temat rakiety. Z najnowszej literatury warto wymienić podręcznik
inżynier$ki "Rocket Propulsion Elements" pióra G. P. Suttona
(Londyn 1949).
Eksperymenty nad rakietą pochłonęły już pewne ofiary
w życiu ludzkim. Zginął konstruktor samochodu rakietowego
Niemiec, Max V a l i e r, oraz konstruktor modeli rakietowych,
T i l l i n g, też Niemiec, obaj na skutek eksplozji w laboratoriach rakietowych.
Dr Gaddard w Ameryce jako pierwszy zastosował do swych
rakiet napęd paliwem płynnym, które można odpowiednio dawkować, a tym samym kontrolować.
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Mimo iż teoria rakiety jest doskonale rozwinięta, dotychcz:as nie udało się urzeczywistnić odwiecznych marzeń czło
wieka, opuszczenia Ziemi czyli "wyrwania się" z objęć grawitacji ziemskiej. Już 100 lat temu V er n e w swej fantastycznej powieści "Dookoła Księżyca", każe trzem bohaterom tej
fantazji budować pocisk, kształtu granatu armatniego, który
ma być wyrzucony przez wybuch 200 tysięcy kilogramów bawełny strzelniczej z 500-metrowej lufy, wkopanej w ziemi.
Pocisk przy opuszcza~u Ziemi ma mieć szybkość początkową
15 km/sek, a więc większą (ze względu na opór powietrza) niż
teoretyczna szybkość oderwania się.
Wielkość tej szybkości wynosi okrągło 11 .2 km/sek. Wartość tę otrzymuje się na drodze takiego rozumowania: Aby
opuścić Ziemię trzeba pociskowi nadać taką szybkość , iżby jego
energia kinetyczna była co najmniej równa energii potencjalnej na powierzchni Ziemi. W nauce mechaniki znane jest pojęcie tzw. "potencjału grawitacyjnego", który dla Ziemi, na
jej powierzchni wynosi kM/R. W tym wyrażeniu oznaczają :
k - stałą grawitacji, która wynosi 6.66 X 10- 8 cm3 g- 1 sek- !,
M - masę Ziemi czyli liczbę okrągło 6 X 10 27 g, R - promień .
Ziemi, czyli okr. 6.380 km. Potencjał grawitacyjny jest równy
liczbowo pracy, jaką trzeba wykonać, aby masę jednego grama
odsunąć z powierzchni Ziemi do nieskończoności. Jest to równoważne z nadaniem masie jednego grama takiej szybkości,
aby uzyskana w ten sposób energia kinetyczna była równa potencjałowi. Daje to równanie:
1/ 2v 2 = k M IR
Po wstawieniu poprzednio podanych wartości na k, M, R, otrzymujemy
v = 11.2 km/sek.
Zatem do oderwania masy od Ziemi trzeba nadać jej teoretycznie szybkość 11.2 kilometrów na sekundę, czyli szybkość
około 10 razy większą od szybkości kuli karabinowej przy wylocie z lufy.
.
Jeżeli do wzoru na energię kinetyczną 1f 2mv 2 wstawimy za
m l gram, a za v wartość owej granicżnej szybkości, wynoszącą w miarach układu CGS 1.12 X 10 6 cm sek- l, ob'zymamy jako miarę energii liczbę 6.26 X 1011 ergów. Taką zatem energię trzeba włożyć w jeden gram masy celem wytransportowania go poza sferę przyciągania ziemskiego. Podzieliwszy tę wartość przez tzw. mechaniczny równoważnik
ciepła, wynoszący okrągło 42 miliony ergów na jedną kalorię
(małą}, otrzymamy liczbę okr
000 kalorii na gram masy.
,,,\.IOlflj ·,
UIIYIEIIS'flf.Ola.
krcn• 1•
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Jeżeli rakieta, którą chcemy wytransportować w przestrzeń
będzie mieć masę, powiedzmy, 30 ton, czyli 30 milionów gramów, to w tej masie trzeba będzie posiadać paliwa dla motoru
rakiety tyle, żeby jego wartość opałowa wyniosła 30 milionów
razy 15.000 kalorii. Wtenczas rakieta o takiej masie zdoła opuścić Ziemię i dolecieć na Księżyc, wzgl. dalej.

Należy w tym miejscu dobitnie podkreślić różnicę, jaka zamiędzy pociskiem a rakietą. Pocisk, taki, jak go np.
projektował Verne, zostaje wyrzucony jednorazowym wystrzałem. Pocisk otrzymuje zatem całkowitą energię, jaką mu
w ogóle możemy udzielić, w formie pewnej początkowej szybkości jeszcze przed opuszczeniem powierzchni Ziemi. Pocisk
nie zawiera w sobie żadnego motoru ani żadnego paliwa, przeto
w trakcie lotu nie może być już więcej podpędzany. Jego początkowa, maksymalna szybkość (a zarazem energia) na sku-

chodzi

tek działania grawitacji ziemskiej, w miarę oddalania się od
Ziemi ciągle maleje, czyli pocisk taki leci ruchem opóźnionym.
Inaczej ma się sprawa z rakietą, która ma w sobie motor
odrzutowy i zapas paliwa, czyli wiezie ze sobą źródło energii,
które może w dowolny sposób eksploatować. Pocisk musi wylecieć z Ziemi z maksymalną szybkością, która potem ciągle
maleje, natomiast rakieta może wylecieć z szybkością minimalną, którą przez dodanie "gazu" motorowi można powoli
powiększać, tak długo, jak długo starczy paliwa. Rakieta oddaliwszy się dostatecznie daleko od Ziemi, przestaje praktycznie podlegać jej grawitacji, i może wędrować swobodnie
w przestrzeni.
Wreszcie rakieta, ciągle z zastrzeżeniem, że ma do dyspo- •
zycji potrzebną ilość paliwa, może zarówno w polu grawitacyjnym Ziemi, jak też innej planety, albo Słońca, wpaść w ruch
planetarny, czyli krążyć dookoła jakiejś masy centralnej bez
wydatkowania dalszej energii, wedle praw Keplera. W ten sposób istnieje możliwość wytwarzania sztucznych księżyców.
Są to bardzo nęcące perspektywy dla rakiety przyszłości.
Należy jednak zapytać, dlaczego tych marzeń człowiek dotychczas nie potrafił urzeczywistnić. Dotąd bowiem ani nie wyrzuciliśmy w przestrzeń żadnego pocisku ani rakiety, ani też
nie krąży nam nad głowami żaden sztuczny księżyc!
Przyczyna tego "smutnego" stanu rzeczy tkwi w niedość wydajnym paliwie, jakie człowiek ma do dyspozycji. Powiedzieliśmy wyżej, że aby rakieta mogła opuścić Ziemię, trzeba na
ten cel dysponować energią minimum 15,000 kalorii na każdy
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gram masy rakiety. Jak zaś wyglądają nasze możliwości w tym
kierunku? Oto wartości opałowe kilku materiałów:
czarny proch
ni tragliceryna
mieszanka benzyny
wodór z tlenem

1000
1600
2500
3800

kal
"
"
"

Liczby te należy rozumieć w ten sposób, że jeden gram danej
mieszanki, spalając się, wydaje podaną ilość kalorii ciepła.
Teoretycznie wartość opałowa wodoru z tlenem jest w ogóle
najwyższą, jaką możemy na Ziemi uzyskać z reakcji wią
zania się materiału palnego z tlenem. Gdy spalamy wodór na
Ziemi, nie troszczymy się o potrzebny do tego tlen, którego
mamy . dość w atmosferze ziemskiej. Toteż l gram wodoru,
spalony z 8 gramami tlenu, daje faktycznie około 34,000 kalorii.
Obliczając paliwo dla rakiety, musimy brać pod rozwagę potrzebę wożenia ze sobą także tlenu, którego w przestrzeni mię
dzyplanetarnej przecież nie ma. Dlatego trzeba podzielić liczbę
34,000 przez 9 (czyli ciężar mieszanki l g wodoru plus 8 g
tlenu), co w rezultacie daje liczbę okrągło 3,800 kalorii, na
jeden gram mieszanki wodorowo-tlenowej.
Najmocniejszy .środek opałowy, czyli owa mieszanka, dając
nam 3,800 kalorii, dostarcza zatem 4 razy mniej, niż wymagana ilość energii na jeden gram rakiety, tj. 15,000 kalorii.
Czemżeż tedy możemy pędzić taką rakietę, gdy najmocniejsze
paliwo jest 4 razy za słabe, aby siebie samo wyrzucić poza
Ziemię, a cóż dopiero mówić o masie samej rakiety? Rakieta
bowiem, jako pojazd międzyplanetarny, musi czynić zadość
pewnym wymaganiom technicznym, i posiadać w tym celu odpowiednią k9nstrukcję i masę. Ta konstrukcja zawiera w sobie
-oczy,wiście zbiorniki na paliwo. W chwili startu rakieta posiada
maksymalną masę. Masa ta dla rakiety · V 2 wynosiła, jak widzimy z przytoczonej tabeli, 12.5 ton. W tym mieściła się masa
paliwa w ilości 8 ton. Zatem dwie trzecie masy startowej wynosiła masa paliwa, składająca się ze spirytusu i tlenu, a tylko
jedną trzecią masa samej rakiety.
Sytuacja jest jeszcze l'liekorzystniejsza z powodu potrzeby
energii na cele hamowania podczas powrotu rakiety na Ziemię.
Na podstawie znanych praw mechaniki, rakieta, zbliżywszy się
w swym spadku do Ziemi, uzyska w jej pobliżu taką samą
szybkość, jaką pociskowi trzeba nadać do jazdy naprzód, czyli
do oderwania się od 'Ziemi. Zanim rakieta wyląduje, trzeba tę
ogromną szybkość spadku 11.2 km/sek w jakiś sposób zniszczyć,
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czyli rakietę zahamować. Inaczej bowiem naprzód rakieta spali
się w atmosferze, a co się nie spali, rozleci się w drzazgi, gdy
rakieta uderzy o Ziemię z tą olbrzymią szybkością.
Jednakże zniszczenie szybkości, czyli energii kinetycznej jej
odpowiadającej, nie znaczy nic innego, jak ponowne wyłożenie
na ten cel 15,000 kalorii na każdy gram masy, czyli drugie
tyle, co do jazdy naprzód. Tak tedy bezpieczny powrót na Ziemię wymaga 100°/o rezerwy w energii na cele hamowania. Ponieważ do sterowania, czyli do nadawania rakiecie potrzebnego
kierunku lotu, oraz do pokonania oporu powietrza, wreszcie
do celów lądowania i startowania na Księżycu, też są potrzebne
odpowiednie ilości energii, przeto nasza pierwotna teoretyczna
liczba 15,000 kalorii na gram masy rakiety, musi, jak widzimy,
być wielokrotnie podwyższona!
A na to nie pozwalają nasze dotychczasowe środki napę
eJowe natury cieplikowej, gdzie energię uzyskujemy przez spalanie odpowiednich materiałów.
To jest powodem, dlaczego żadna rakieta nie opuściła jeszcze naszego ziemskiego padołu płaczu.
Entuzjaści rakiety usiłowali ograniczyć to zapotrzebowanie
energii na drogę powrotną w pewien dowcipny i interesujący
(zwłaszcza astronoma) sposób.
Oto po powrocie ze spaceru dookoła Księżyca, rakieta, jak
pokazuje rys. 4 miałaby tak być sterowana, że z ową szybkością spadku 11.2 km/sek wpadłaby w atmosferę ziemską na stosownej wysokości ponad poziomem. Na skutek tarcia o powietrze szybkość rakiety musi ulec obniżeniu. Rakieta, okrążyw
szy na podstawie praw Kepiera Ziemię z nieco mniejszą szybkością, zatoczy elipsę l, aby wpaść ponownie w atmosferę, •
znów stracić nieco na szybkości i zatoczyć następną, nieco
mniejszą elipsę keplerowską. Wreszcie szybkość zostanie tak
zmniejszona, że rakieta nie zdoła opuścić atmosfery, gdzie po
dalszym zahamowaniu ruchu nadejdzie pora zastosować spadochron celem bezpiecznego wylądowania na .ziemi.
Zasa<;lniczo wszystko jest możliwe na świecie. Być może,
że i takie lądowanie. Ale należy zwrócić jeszcze raz uwagę na
dane dla rakiety V 2. Znajdujemy tam rubrykę: Maksymalna
temperatura zewnętrznej powłoki 650° C! Rakieta V 2, lecąc
z szybkością maks. 1500 m/sek, nagrzewała się tak, że w nocy
świeciła ciemno-czerwonym żarem. Mimo iż użyty w niej śro
dek wybuchowy "Amatol" (mieszanina trinitro-toluolu z azotanem amonu) był specjalnie odporny na wysokie temperatury,
nieraz zdarzało się, że bomby tej rakie'ty wybuchały przedwcześnie w powietrzu, przed osiągnięciem celu, na skutek nad-
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miernego zagrzania się. Przy szybkości rakiety księżycowej
7 razy wyższej niż u V 2, trzeba liczyć się, że taką rakietę,
hamującą elipsami keple:r:owskimi może łatwo spotkać los
meteorytu.
Toteż z pewnością bezpieczniej będzie hamować energią posiadaną w rakiecie, czyli wyrzucać gazy z motoru na "dół",
aby stworzyć odrzut ku "górze", i niweczyć szybkość. Ale do
tego celu trzeba tę energię mieć w dostatecznej ilości. A tej
rakieta "przedatomowa" nie będzie nigdy posiadać.
Ilość energii, o której mówiliśmy, a więc praktycznie co
najmniej jakie 50,000 kalorii na gram będą mogły wydać tylko
źródła energii atomowej.
Źródłem energii atomowej a raczej "jądrowej" jest rozpad
jąder pierwiastka uranu (izotopu U-235) wzgl. plutonu, na skutek bombardowania neutronami. Znana jest wydajność takiej
przemiany w bombie atomowej. Na 10 kg uranu, stanowiącego
ładunek bomby, najwyżej 2.5 grama przemienia się w energię,
co daje około 50 bilionów kalorii. Na l gram ładunku uranowego wypąda 5 miliardów kalorii, czyli 100.000 razy więcej,
niż potrzeba energii do napędu jednego grama rakiety. Przemiana jądrowa może zatem być źródłem niezwykle "zagęszczo
nej" energii w stosunku do masy surowca, a tym samym może
służyć do napędu rakiety. Jednakże dotychczas nie jest, zdaje
się, opracowany żaden praktyczny sposób do zużycia tego
olbrzymiego źródła energii. Są wprawdzie już w ruchu "stosy"
atomowe, gdzie reakcje jądrowe są odpowiednio zwolnione
i dają się kontrolować. Jednakże stosy atomowe są niezmiernie
ciężkie ze względu na ogromne opancerzenia ochronne przed
promieniotwórczością uranu i jego pochodnych.
Odrzut, jaki musi wytwarzać motor rakiety, aby ta mogła
z dostateczną szybkością się poruszać, polega w myśl prawa
o reakcji na tym, żeby z motoru można wyrzucać odpowiednią
ilość masy z odpowiednią szybkością. Wytworzenie się energii
w bombie atomowej trwa milionowe części sekundy; powstają
temperatury rzędu milionów stopni i ciśnienia rzędu milionów
atmosfer. Taka energia o charakterze najgwałtowniejszej eksplozji jest dla rakiety nieużyteczna. W stosie atomowym znów
wytwarzają się ogromne ilości energii, ale ze względu na temperaturę topliwości uranu w formie ciepła o zbyt niskiej temperaturze. Gazy wyrzutowe będą wówczas mieć za małą szybkość wyrzutu. Kręcimy się tu na razie w błędnym kole. Trzeba
czekać na jakiś genialny a prosty pomysł, zanim pierwsza rakieta wyruszy na Księżyc.
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A. SZCZEPANOWSKA
TRZĘSIENIA

Wszyscy wiedzą ile
ległym świecie gwiazd,

ZIEMI

zagadek kryje się w olbrzymim i rozjak interesujące jest Słońce - najbliż
sza "gwiazdka", ciekawi nas nieodłączny towarzysz naszej
Ziemi, Księżyc, interesujemy się wszystkimi planetami. Często
jednak zapominamy, że Ziemia, po której stąpamy co dzień,
która jest tak z nami związana, że nie możemy sobie wyobrazić
swego życia bez niej, jest też ciałem niebieskim; jest planetą,
obdarzoną podobnym ruchem jak te obiekty, które podziwiamy
przez lunetę - jest siostrą Jowisza i wspaniałego Saturna.
Czyż nie należy trochę bliżej przyglądnąć się jej i zjawiskom, które potrafią, choćby w sposób pośredni odsłonić rąbek
tajemnicy jej wnętrza i pozwolą powiedzieć coś o jej budowie?
Przywykliśmy uważać ziemię za coś niewzruszonego, za
"stały grunt" i oparcie, do którego trwałości możemy mieć
zawsze zaufanie. Mieszkańcy tzw. terenów sejsmicznych (np.
Japonii) są jednak z pewnością innego zdania. Grunt pod ich
nogami trzęsie się często, można nawet zaryzykować powiedzenie: co dzień. Obsuwają się góry, pęka ziemia, tworzą się
szczeliny, a gdy trzęsienie nawiedzi miasta, walące się domy
grzebią w swym wnętrzu tysiące ludzi. Reszty zniszczenia dopełnia pożar. Czy nie straszny to obraz?
Przyczyną owego zniszczenia są drgania skorupy ziemskiej
związane z nagłym przemieszczaniem się mas. Największe _trzę
sienia ziemi towarzyszą tzw. zjawiskom tektonicznym, tj. zjawiskom przesuwania się mas skalnych wskutek napięć, powsta-.
łych w skorupie ziemskiej. Trzęsienia zapadowe powstają przez
zapadanie się pieczar podziemnych w gipsowym podłożu, podmytym przez wodę. Trzecim rodzajem trzęsień są trzęsienia
wulkaniczne, towarzyszące wybuchom wulkanów, tj. eksplozjom gazów z równoczesnym wybuchem i wypływem lawy.
Drugi i trzeci rodzaj trzęsień mają charakter lokalny.
Wstrząs rozpoczyna się w miejscu zwanym o g n isk i e m
trzęsienia ziemi. W Europie głębokość ogniska dochodzi do 30 km.
Dzięki sprężystości ośrodka wstrząs rozchodzi się na wszystkie
strony w postaci fal sejsmicznych, których szybkość rozchodzenia się jest w dużej mierze zależna od gęstości ośrodka.
Ten wpływ gęstości ośrodka jest powodem, dla którego fale
nie rozchodzą się po liniach prostych, ale zakrzywiają się.
Mogą więc odbić się od powierzchni ziemi i to nawet kilkakrotnie nim dojdą do stacji sejsmograficznej. Najszybciej dochodzą one do punktu powierzchni ziemi, znajdującego się nad
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tym ogniskiem, do tzw. epicentrum, w którym to punkcie wstrząs
jest największy. Z ogniska trzęsienia wychodzą dwa rodzaje
fal: p o dłuż n e i p oprze c z n e. Fale podłużne, polegające na rozchodzeniu się zgęszczeń i rozrzedzeń, mogą rozchodzić się nie tylko w ciałach stałych, ale i ciekłych, po-przeczne natomiast, polegające na zmianach kształtu, rozchodzą
się tylko w ciałach stałych. Fale podłużne, których szybkość
jest większa niż poprzecznych, dochodzą do danego punktu
wcześniej. Stosunek szybkości tych dwu rodzai fal wynosi V 3.
Z obserwowanej różnicy czasów dotarcia obu rodzai fal (zwanych też primae "P" i secundae "S") do danego punktu, można
sądzić o odległości ogniska.
Silne trzęsienie ziemi, mające miejsce w odległym kraju,
dochodzi do nas już tak osłabione, że lekkich drgań, których

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·----------------------------------------------------·-------------------------------------------Rys. l.

Fragment paska, na którym piórko sejsmografu zanotowało
ziemi. Fasek taki jest nawinięty na bębnie, który
obraca się z równomierną szybkością. Kreski równoległe są zapisami
piórka w czasie gdy trzęsienia ziemi nie było . Widoczne na tych kreskach
przerwy są to zarejestrowane w ten sposób sygnały czasu wysyłane
przez zegar. Na kresce, na której piórko zarejestrowało trzęsienie ziemi,
zaznaczono literami P i S miejsca, w których piórko zanotowało dojście
do miejsca obserwacji fal Primae i Secundae.
odległe

trzęsienie

doznaje ziemia, nie jesteśmy
średnio. Potrzebne do tego są
tujące trzęsienia ziemi, tzw.

w stanie zaobserwować bezpospecjalne przyrządy. Stacje, nos t a c j e s ej s m ogra f i c z n e
zaopatrzone są w s ej s m ogra f y i s ej s m o m e t r y, które
notują drgania ziemi. Budowa tych przyrządów oparta jest na
pewnym typie wahadła poziomego, względnie pionowego, o dużej masie, z którym połączone jest piórko, kreślące znaki na
przesuwającym się pod nim papierze. Papier ten nawinięty jest
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na obracającym się jednostajnie bębnie. W czasie spokoju
sejsmicznego piórko kreśli linię prostą, zaś w czasie trzęsienia
zygzakowatą. Z wielkości odchyleń można sądzić o sile trzę
sienia ziemi (rys. 1). Ale jak określić moment trzęsienia? W tym
celu specjalne urządzenie połączone z zegarem znaczy momenty
czasu na linii zakreślonej przez piórko. Obserwator może więc
określić momenty: pierwszego impulsu wywołanego falami
primae, następnie drugiego wywołanego przez secundae, maksimum i końca trzęsienia. Oprócz wyżej wymienionej metody

Rys. 2. Budowa Kuli Ziemskiej.

zapisu mechanicznego na papierze, zwykle zaczernionym sad:lą,
stosowana jest metoda rejestracyjna optyczna i metoda galwanometryczna.
Główne ogniska trzęsień ziemi rozmieszczone są wokół Morza Sródziemnego i Pacyfiku. Ziemie Folski należą do asejsmicznych i są rzadko nawiedzane przez trzęsienia, będące
u nas przeważnie typu zapadowego, a więc lokalnego.
Obserwacja fal sejsmicznych daje dużo materiału do badań
nad wnętrzem naszej planety. Na podstawie tego rodzaju obserwacji daje się przede wszystkim stwierdzić nieciągłość budowy
Ziemi. W budowie jej można wyróżnić kilka jakby warstw:
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skorupę

ziemską, płaszcz, warstwę przeJscwwą oraz jądro
(rys. 2). Gęstość tych warstw nie jest jednakowa, lecz rośnie
wraz z głębokością. Warstwa powierzchniowa posiada gęstość
2,7 gr/cm3 , gdy tymczasem gęstość w środku Ziemi dochodzi
do 11 grfcms.
·
Z prędkości przewodzenia fal sejsmicznych można wyznaczyć jeszcze jedną własność Ziemi, mianowicie spółczynnik jej
sztywności. Otóż badania takie wykazały, że Ziemia ma taką
sztywność jakby była zbudowana ze stali. Gdybyśmy wyobrazili sobie olbrzyma, próbującego zgnieść w swych rękach Ziemi~.
to miałby on do pokonania takie trudności, jakby Ziemia była
stalowym orzechem. Tak wielka jest spójność molekularna
we wnętrzu Ziemi, wywołana panującym tam olbrzymim ciśnieniem milionów atmosfer, ciśnieniem tak dużym, że nie ła
two jest zdać sobie sprawę, jak się będzie zachowywać materia
pod jego wpływem i równocześnie pod działaniem wysokiej
temperatury (przypuszczalnie w środku Ziemi temperatura
wynosi kilka tysięcy stopni).
Wnioski z obserwacji nad trzęsieniami, które wyciąga nauka
dla celów poznania wnętrza naszej planety, są niezbitym do·wodem, jak potrafi ona wszelkie zjawiska, nawet będące źró
dłem nieszczęść, wykorzystać, aby dotrzeć tam "gdzie wzrok
nie sięga".

A.

STRZAŁKOWSKI

O MAGNETYŹMIE NA ZIEMI I GWIAZDACH

W roku 1891 prof. Schuster z Uniwersytetu w Manchester
pochodzenie pola magnetycznego Ziemi postawił po
raz pierwszy pytanie: "Czy każda wirująca duża masa jest
magnesem?" W ten sposób została rzucona myśl, że pole magnetyczne dużych brył jak Ziemia, Słońce czy gwiazdy może pochodzić z pewnych ogólnych własności materii, będąc w pewien sposób związane z jej ruchem wirowym. Myśl prof. Schustera podjął w pewien czas później H. A. Wilson stawiając
hipotezę, że każdemu strumieniowi masy towarzyszy pole
magnetyczne, podobnie jak towarzyszy strumieniowi ładunków
elektrycznych, tworzącemu prąd elektryczny. Próby potwierdzenia doświadczalnego tej teorii, podjęte na obracającej siq
z dużą prędkością kuli żelaznej, zawiodły. Nie znano wtedy
poza polem magnetycznym Ziemi żadnego innego pola magnetycznego dużej bryły, które by mogło potwierdzić tę hipotezę.
Dopiero w 50 lat z górą od pierwszej wypowiedzi Schustera
rozważając
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P. M. S. Blackett, również profesor Uniwersytetu w Manchester, podjąć tę myśl, tworząc teorię, wiążącą pole magnetyczne brył wirujących z pewnymi wielkościami mechanicznymi,
charakteryzującymi ich ruch obrotowy 1 ). Stało się to możliwe
dzięki stwierdzeniu przez prof. Babcocka pól magnetycznych
u niektórych gwiazd i zmierzeniu natężeń tych pól.
Każdy magnes scharakteryzować możemy pod względem
jego własności magnetycznych przez wielkość zwaną momentem magnetycznym. W wypadku np. igiełki magnetycznej moment jej równy jest w przybliżeniu iloczynowi z masy magnetycznej bieguna (wielkość analogiczna do ładunku elektrycznego) i odległości biegunów. W wypadku kuli, będącej magnesem jak np. ziemia, możemy także wyznaczyć jej moment
magnetyczny z natężenia pola magnetycznego na biegunie
i promienia kuli. Ruch obrotowy bryły określić możemy przy
pomocy wielkości zwanej krętem. Jest to wielkość analogiczna
do pędu w ruchu postępowym (iloczyn z masy i prędkości)
z tym, że masa zastąpiona tu jest przez tzw. moment bezwładności, a prędkość liniowa przez prędkość kątową.
Teoria prof. Blacketta ustala związek między tymi właśnie
wielkościami. Związek ten jest bardzo prosty: moment magnetyczny bryły jest wprost proporcjonalny do jej krętu; im więk
szy będzie kręt, tym większy będzie jej moment magnetyczny.
Matematycznie wyraża się prawo to wzorem
p = ~·

U,

gdzie P jest momentem magnetycznym, U krętem, a ~ spół
czynnikiem proporcjonalności. Jeżeli prawo to jest wyrazem
pewnej ogólnej własności materii, to spółczynnik proporcj6nalności ~ będzie niezależny od składu czy własności materii,
z których bryła jest zbudowana. Sprawdzenie doświadczalne
więc tego związku polegać będzie na sprawdzeniu, czy dla
różnych brył, dla których znamy moment magnetyczny i kręt,
otrzymamy ~ tej samej wielkości.
Jedną z możliwości zbadania słuszności powyższej teorii
dają nam pola magnetyczne gwiazd. Ale w jaki sposób możemy zmierzyć potrzebne nam w teorii wielkości pola magnetycznego i krętu? Jedynie dostępne naszej obserwacji jest świa
tło gwiazdy i tylko badając to światło możemy coś wnosić
o interesujących nas wielkościach. Szczególnie ważne są ba1) Jeden z pierwszych komunikatów o swej
teorii wygłosił prof.
Blackett na Międzynarodowym Zjeździe Fizyków jesienią 1947 roku
w Krakowie. W r. 1948 prof. Blackett otrzymał nagrodę Nobla z Fizyki.
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dania widma gwiazd tzn. światła gwiazd rozłożonego w pryzmacie na jego barwne składniki. Widmo takie obok części cią
głej zawiera także prążki ciemne lub jasne. Prążki te są charakterystyczne dla pierwiastków, z których gwiazda jest zbudowana, badając . je więc możemy zbadać skład chemiczny
gwiazdy. Ale nie tylko o budowie gwiazdy mogą nam powiedzieć te prążki. Okazuje się mianowicie, że jeżeli ciało świe
cące i wysyłające widmo prążkowe umieścimy w polu magnetycznym, to nastąpi rozszczepienie prążków i zamiast jednej
jak dotąd linii otrzymamy ich kilka w niedużej od siebie odległości. Z odległości tych rozszczepionych p-rążków możemy obliczyć natężenie pola magnetycznego. Zjawisko to nosi nazwę
zjawiska Z e e m a n a.
Dla sprawdzenia teorii prof. Blacketta brak nam jeszcze
wielkości charakteryzujących obrót gwiazdy, a więc przede
wszystkim prędkości tego obrotu. O wielkości tej znowu możemy dowiedzieć się badając widmo gwiazdy. Istnieje mianowicie tzw. zjawisko Dopplera, polegające na tym, że jeżeli
źródło światła porusza się względem nas z pewną prędkością,
to prążki jego widma przesuwają się względem swych położeń
w spoczynku ku czerwieni, jeżeli źródło światła oddala się od
nas, a ku fioletowi, gdy się ku nam zbliża. Z wielkości tego
przesunięcia możemy obliczyć prędkość z jaką źródło światła
względem nas się porusza. Gdy gwiazda obraca się dokoła osi
prostopadłej do linii łączącej obserwatora z gwiazdą, to jeden
z brzegów gwiazdy oddala się od obserwatora, a drugi ku
niemu zbl-iża . Nastąpi więc na skutek zjawiska Dopplera poszerzenie prążka widmowego tym większe, im większa jest
prędkość obrotu gwiazdy. Mierząc to poszerzenie obliczyć możemy prędkość.
Wydawałoby się, że nic nie stoi na przeszkodzie równoczesnemu pomierzeniu zjawiska Zeemana i zjawiska Dopplera
w widmie gwiazdy dla porównania uzyskanych wyników
z teorią Blacketta. Tak jednak nie jest. Okazuje się, że nie
możemy obu tych wielkości mierzyć jednocześnie. Pola magnetyczne możemy mierzyć mianowicie wtedy, gdy gwiazda zwrócona jest ku nam biegunem, gdyż tam występują one najsilniej. Gdy jednak gwiazda zwrócona jest biegunem w na:;z-ą
stronę, to ruch jej odbywa się w płaszczyźnie prostopadłej de> ·
linii łączącej obserwatora z gwiazdą, żaden z brzegów gwiazdy
się od nas nie oddala, ani ku nam nie zbliża, wobec czego
nie wystąpi zjawisko Dopplera. Należy więc w jakiś inny sposób wyznaczyć prędkość obrotu gwiazdy. Gwiazdy pod wzgh:: dem wyglądu ich widm dzielimy na pewne klasy widmowe.
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Gwiazdom należącym do jednej klasy widmowej przyporząd
kować możemy pewne prędkości średnie. Wiedząc do jakiej
klasy widmowej należy gwiazda, której pole magnetyczne zbadano, możemy przyjąć, że jej pr~dR:ość obrotowa równa się
prędkości średniej charakterystycznej dla danej klasy widmowej i w ten sposób otrzymamy także wielkości charakteryzujące ruch obrotowy gwiazdy. Nie wszystkie oczywiście gwiazdy
danej klasy widmowej mają prędkości równe prędkości ś~ed
niej. Jeżeli np. pewna prędkość występuje u dwa razy większej
liczby gwiazd, niż jakaś inna prędkość, to mówimy, że częstości
względne występowania tych dwu prędkości mają · się do siebie jak 2 : l. Gdybyśmy otrzymali taką samą częstość względną
występowania pewnych wielkości pól magnetycznych odpowia-

dających pewnym prędkościom, z jaką występują te prędkości
w danym typie widmowym, to stanowiłoby to dalsze potwierdzenie teorii Blacketta. Z dotychczasowych pomiarów wynika,
że jedna z pięciu gwiazd obserwowanych przez Babcacka ma
pole magnetyczne o natężeniu mniejszym od 500 Gs (Gs = gaus,
jednostka natężenia pola magnetycznego), co nie jest sprzeczne
z rozkładem prędkości, według którego 1 / 4 gwiazd klasy widmowej A, do której należą badane gwiazdy ma prędkości, którym według teorii prof. Blacketta odpowiadałyby pola magnetyczne o natężeniu mniejszym od 500 gs.
Z obserwacji prof. Babcacka dla pięciu gwiazd otrzymujemy następujące wartości stałej B we wzorze Blacketta 2 ):
1,8. I0- 15 ; 1,4. I0- 15 ; 3,7. 10-15 ; 3,7. 10-15 ; 1,9. 10-15 (~m' 1 • gr-'1•) .
Liczby te jak widać są dość dobrze zgodne z sobą.
V.Jyłoniła się tu jednak pewna trudność. Mianowicie jedna
z gwiazd obserwowanych przez prof. Babcacka okazała się
zmienną spektroskopową, tzn: gwiazdą, której widmo zmienia
się okresowo. Okazało się przy tym, że wraz z widmem zmienia się także pole magnetyczne gwiazdy, zmieniając nawet
swój kierunek. Wydaje się to sprzeczne z teorią Blacketta. Jeżeli boWiem pole magnetyczne pochodzi od ruchu obrotowego
gwiazdy, to przy zmianie jego kierunku powinien zmieniać się
także kierunek obrotu gwiazdy, co wydaje się niemożliwe.
Prof. Blackett wysuwa przypuszczenie, że gwiazda taka obok
oscylacji natury termicznej i mechanicznej, powodujących
zmiany widma, wykonuje także oscylacje natury elektra-

.

2) Czynnik l0- 15 oznacza, że liczby te należy podzielić przez 10 15
czyli przez jedynkę z pi ę tnastoma zerami. W nawiasie podano wymiar

s tałej

B·
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magnetycznej i od tych właśnie oscylacji pochodzi zmienna
pola magnetycznego, podczas gdy pole średnie pochodzi od obrotu gwiazdy. Być może także, że zmienność pola
i widma jest własnością okolic przybiegunowych gwiazdy, którymi to okolicami gwiazdy te zwrócone są ku nam.
Poza sprawdzeniem teorii prof. Blacketta na polach magnetycznych gwiazd istnieje także możliwość takiego sprawdzenia
przez badania pola magnetycznego Ziemi. Istnieją mianowicie
dwie grupy teorii wyjaśniających pochodzenie pola magnetycznego Ziemi: jedne z nich, które moglibyśmy nazwać teoriami
jądrowymi, przypisują własność wytwarzania pola magnetycznego płynnemu jądru Ziemi, drugie natomiast zakładają, że
w wytwarzaniu pola magnetycznego bierze udział cała masa
Ziemi. Teoria prof. Blacketta, tłumacząca powstawanie pola
magnetycznego przez ogólne własności materii, należy więc do
drugiej grupy teorii. Zasadnicza różnica między tymi teoriami
występuje, gdy mierzyć będziemy pole magnetyczne wewnątrz
Ziemi, np. w kopalniach. Według teorii grupy pierwszej pole
magnetyczne pochodzi od jądra Ziemi, zatem skorupa ziemska
nad miejscem obserwacji nie daje składowej do pola Ziemi,
natomiast według teorii grupy drugiej cała masa Ziemi, a więc
także jej część nad miejscem obserwacji, bierze udział w wytwarzaniu pola magnetycznego Ziemi. Natężenie pola magnetycznego jest wektorem, tzn. oprócz swej wielkości posiada
także pewien kierunek. W miejscu obserwacji możemy wektor
natężenia pola magnetycznego rozłożyć na dwie składowe:
pionową, równoległą do pionu czyli kierunku ku środkowi Ziemi
z miejsca obserwacji i poziomą, prostopadłą do pionowej. Wielkość tych składowych zmienia się w zależnoścl od głębokości,
na jakiej dokonujemy pomiaru. Zmiaha ta obliczona teoretycznie wypada różna zależnie od tego, według której teorii ją
obliczymy. Składowa pionowa według teorii obu grup rośnie,
podczas gdy składowa pozioma według teorii pierwszej grupy
rośnie, natomiast według teorii grupy drugiej maleje. Pomiary
dokonane w kopalniach w Afryce Południowej i Anglii na głę
bokości ponad 1.000 m okazały zgodnie, że składowa pozioma
maleje, jak przewidują teorie grupy drugiej, a więc i teoria:
Blacketta. Szybkość tego słabnięcia wypada nieco większa, niż
przewiduje teoria Blacketta.
Wydaje się dziwnym, że teoria łącząca zjawiska magnetyczne z mechanicznymi nie zawiera w sobie żadnej stałej
elektrycznej (stała ~ zawiera stałą grawitacji i prędkość świa
tła). Trudność tę próbuje usunąć ze swej teorii prof. Blackett,
wysuwając w jednej z ostatnich prac hipotezę, że tylko maskładowa
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teria naładowana posiada własność wytwarzania przy ruchu
wirowym pola magnetycznego. Jądra atomów pierwiastków
składają się- jak wiadomo- z neutralnych neutronów i dodatnio naładowanych protonów. Przy różnym składzie materii
ciał mogą więc wystąpić w momencie magnetycznym różnice,
gdyż np. ciało zbudowane tylko ż atomów wodoru, a więc protonów, będzie miało według tej teorii większy moment magnetyczny przy tym samym kręcie, niż ciało złożone z pierwiastków ciężkich, w których występują także neutrony nie współ
działające w wytwarzaniu pola magnetycznego. Gdy dla ciał
o znanym momencie magnetycznym (5 gwiazd, Ziemia i Słońce)
przeliczymy stałe B przy uwzględnieniu składu atomowego
tych ciał, otrzymamy wartości bardziej zbliżone do siebie niż
według hipotezy pierwszej. Dalsze pomiary pól magnetycznych
gwiazd oraz pomiary składowych pola Ziemi w kopalniach
i pod powierzchnią oceanów pozwolą być może na rozstrzygnię
cie między tymi dwiema hipotezami.

KONKURS "URAN I l"
Większość

autorów popularnych książek o astronomii posługuje się
czy też porównaniami zaczerpniętymi z życia dla
ułatwienia czytelnikowi uzmysłowienia sobie odległości astronomicznych.
Z reguły są to przeliczenia tego rodzaju jak: ile czasu zajęłaby podróż
pociągiem pospiesznym na Księżyc, albo: jak długo trzeba by lecieć samolotem na najbliższą gwiazdę itp. Zdaniem piszącego autorzy podręcz
ników popularnych wykazują na ogół mało pomysłowości i oryginalności
w doborze przykładów ilustrujących ogrom odległości, z którymi mamy
do czynienia w astronomii. Zdarzają się też oczywiście i pomysły doskonałe. Takim jest np. następujący opis zaczerpnięty z książki C. A. Chanta
"Cuda Wszechświata" :
"... W wielu lunetach niezbędne jest umieszczenie w okularze cieniutkich nitek lub drucików dla umożliwienia czynienia pomiarów przy
obserwacjach. Od wielu lat używano do tego jako materiału nitek pajęczych, przy czym nie brano stosunkowo grubej pajęczyny, jaką widzimy na drzewach, trawie, np. rano, kiedy błyszczy od rosy, lecz wyłącznie najcieńsze niteczki, którymi samiczka pająka omotuje mały kokon w celu ochrony znajdującego się w nim zalążka. Niteczki te są
niesłychanie delikatne i cienkie, tak że trzeba niezmiernych ostrożności
i zręczności przy zakładaniu ich. Kiedyś robotnik zajmujący się tą pracą
zważył na bardzo czułej wadze pewną odmierzoną ściśle długość takich
niteczek i następnie obliczył ile potrzeba wziąć ich na funt (453,7 g).
Okazało się, że długość wyniosłaby 40 250 km, tj. że można by nią opasać
pewnymi

przykładami
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Ziemię dokoła; dziesięć zaś

funtów dałoby nitkę tak długą, że dosięgłaby
Na podstawie tych danych można wyliczyć ilość potrzebną do
przeciągnięcia nitki takiej aż do gwiazdy Proxima1 Centauri. Ile też,
zdawałoby się, trzeba? Przeszło 450 000 ton! tj. ilość, która by dla przewiezienia wymagała pociągu długiego na 240 km, ciągnionego przez 500
potężnych parowozów. Taka jest odległość do najbliższej gwiazdy stałej ... "
Księżyca.

Redakcja "Uranii' ogłasza niniejszym konkurs na opis uzmysławia
w możliwie najbardziej przekonywujący sposób odległości ciał niebieskich.
Dla wygody czytelników mających zamiar wziąć udział w niniejszym
konkursie podajemy poniżej kilka z owych przysłowiowych "liczb astronomicznych", którymi wyrażają się odległości międzygwiezdne:
odległość Księżyca od Ziemi
384 tys. km
odległość Ziemi od Słońca
149.7 milionów km
odległość od najbliższej gwiazdy
stałej (Proxima)
3.92 X 1013 km
7.1 X 1018 km
odległość Mgławicy Andromedy
jący

Odpowiedzi na niniejszy konkurs prosimy nadsyłać pod adresem Redakcji "Uranii': Kraków, św .Tomasza 30, m. 7 do dnia 30 czerwca
1950 r. Za trzy najlepsze odpowiedzi przewidziane są cenne nagrody
książkowe. Redakcja zastrzega sobie prawo ogłoszenia nagrodzonych
odpowiedzi w "Uranii".
SLP.

KRONIKA
Laureat astronomii radzieckiej
Wiadomo z prasy radzieckiej o licznych nagrodach, udzielanych
w Związku Radzieckim wybitnym pracownikom z najrozmaitszych dziedzin nauki i techniki. Należą do nich także pracownicy w zakresie nauk
astronomicznych. Jednym z nich jest Wiktor A m b ar c u m i a n,
który otrzymał Nagrodę Stalinowską pierwszego stopnia z roku 1949.
W. Ambarcumian jest wybitnym pracownikiem na polu astrofizyki
i astronomii gwiazdowej, znanym w światowej literaturze astronomicznej. Urodził się w 1908 r. w Armenii. Studia kończył w ~niwersytecie
leningradzkim oraz w słynnym obserwatorium Pułkowskim pod kierunkiem znakomitego uczonego rosyjskiego Biełopolskiego.
Nazwisko W. Ambarcumiana stało się głośne głównie w związku
z odkryciem przez niego nowej kategorii skupień gwiazdowych, nazwanych asocjacjami •). Asocjacje są to rozległe, luźne skupienia gwiazd
*) Patrz Urania, T. XX, str. 130.
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z przewagą gwiazd mających w swych widmach linie emisyjne. Asocjacje mogą się składać z białych i czerwonych nadolbrzymów lub
z czerwonych karłów; w obu wypadkach w widmach znacznej części
gwiazd asocjacji występują linie emisyjne, co wskazuje, iż gwiazdy te
tracą

masę.

Można wykazać, że

asocjacje gwiazd na skutek swej lużnej struktury
one w przestrzeni w ciągu stosunkowo krótkiego czasu, kilku czy kilkudziesięciu milionów lat. Jeżeli więc asocjacja
trwa tak krótko, to i tworzące ją gwiazdy mają krótki dopiero żywot
;,;a sobą, gdyż gwiazdy, należące do danej asocjacji, mają z pewnością
wspólne pochodzenie. Oznacza to, w szczególności, że asocjacje gwiazd
w Galaktyce powstały niedawno i ciągle jeszcze zapewne się tworzą. Tak
więc proces powstawania gwiazd zachodzi w Galaktyce również i obecnie,
przy czym gwiazdy, jak się zdaje, powstają nie oddzielnie tylko grupami, asocjacjami.
Niedawno odkryli astronomowie w Galaktyce obiekty, wysyłające
promieniowanie radiowe. Otóż okazało się, że takie obiekty zna)dują się
właśnie wewnątrz asocjacji. Na tej podstawie można wnioskować, że
tymi obiektami są gwiazdy in statu nascendi - w stanie powstawania.
Odkrycie W. Aroharcumiana stanowi wielki krok naprzód w badaniach budowy wszechświata i rozszerza zakres prac i zainteresowań
astronomii gwiazdowej.
Należy nadmienić, iż niezależnie od odkrycia asocjacji gwiazdowych
Aroharcumian już dawniej był znany zaszczytnie w nauce światowej
dzięki rozwiązaniu problemu przechodzenia światła przez ośrodek rozpraszający i pochłaniający. Problem obliczenia rozkładu natężenia świa
tła. w promieniowaniu, które przeszło przez taki ośrodek albo się od
takiego ośrodka odbiło rozwiązał Aroharcumian w sposób bardzo oryginalny, wychodząc z pewnej olśniewającej swoją prostotą uwagi 'odnośnie ogólnych własności światła przepuszczonego czy też odbitego.
s ą niestałe. Rozpraszają się

JR.

Meteorytowa konferencja w Moskwie
Niedawno odbyła się w Moskwie pierwsza konferencja dotycząca
meteorytów, zwołana przez Komitet od spraw meteorytów
Akademii Nauk Z. S. R. R. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Akademij i wyższych zakładów naukowych Związku Radzieckiego.
Na tej konferencji po raz pierwszy w historii nauki o meteorach
i meteorytach spotkali się przedstawiciele rozmaitych gałęzi wiedzy przyrodniczej, pozornie tak odległych od siebie nauk jak astronomia i mineralogia, geochemia i aerofotografia itd.; młoda nauka o meteorach, "meteoryka", korzysta z pomocy tych wszystkich nauk.
Na konferencji wygłoszono 24 odczyty i szereg komunikatów o bieżących pracach w "meteoryce". Najwięcej przedstawicieli miała astronomia ze znanym astronomem W. G. F e s e n k o w e m na czele.
zagadnień
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Fcsenkow wygłosił odczyt sprawozdawczy, w którym przedstawił
dotychczasowe osiągnięcia na polu meteoryki i zadania na przyszłość.
• Na pierwszym miejscu postawił on zadanie dokończenia badań, odnoszących się do upadku meteorytów Tunguskiego i Sichota-Alinskiego.
Dalej zalecał organizowanie specjalnych ekspedycyj oraz zakładanie
stacyj w miejscach najodpowiedniejszych dla zastosowania fotograficznych i fotometrycznych metod badania meteorów.
E. Ł. K r i n o w wygłosił odczyt poświęcony 200-setnej rocznicy znalezienia pierwszego rosyjskiego meteorytu, zachowanego do dnia dzisiejszego, znanego pod nazwą "Zelazo Fallasa". Znalazł go w roku 1749
w pobliżu rzeki Jenisiej nauczyciel, kowal i amator badacz, Jakow
:ty(iedwiediew. Z biegiem lat zapomniano o tym i znalezienie tego meteoru przypisywano członkowi Akademii Nauk Fallasowi, który go przywiózł do Fetersburga w r. 1774, dowiedziawszy się o istnieniu takiego
Sfladłego kamienia od Tatarów syberyjskich. Stąd też pochodzi nazwa
meteoru Fallasowe Zela.zo. Zbadał go dokładnie znany uczony fizyk
Chladni, który pierwszy wykazał naturę meteorytową Fallasowego żelaza.
, W dalszych referatach przedstawiali uczestnicy konferencji wyniki
badań nad meteorytem Tunguskim i żelaznym deszczem z meteorytu
Sichota-Alin. Omawiano wszechstronnie główne Żadania meteorytowej
astronomii, współ czesne metody fotograficzne i wizualne badań meteorów,
wyniki opracowań zdjęć fotograficznych meteorów dla ob1iczenia ich
orbit, fizyczne warunki ruchu ciał meteorycznych w ziemskiej atmosferze, badania świecących obłoków itd.
Duże zaciekawienie wzbudził odczyt J. M. Ku s z n i r a o wynikach
pierwszych prób zastosowania mikroskopu elektronowego przy powięk
szeniach do 10,000 razy dla badania budowy meteorytów.
W zakończeniu konferencja przyjęła szereg ważnych postanowień,
których wypełnienie będzie niewątpliwie służyć dalszemu rozwojowi meteoryki. Szczególny nacisk położono na ważność dalszego prowadzenia
prac dla ukończenia badań upadku meteorytu Tunguskiego i SichotaAlinskiego.
Konferencja wyróżniła szereg ważniejszych i cenniejszych prac róż
nych badaczy. Fodkreślono wyjątkowe znaczenie odkrycia wody krystalizacyjnej, którego dokonał w 1927 r. petrograf Ł. G. Kw a s z a, w kamiennym meteorycie ze Starow Boryskino.
Uczestnicy konferencji wyrazili jednogłośnie życzenie corocznego
zwoływania w przyszłości takich konferencyj.
JR.
(Astronomiczeskij Zumal, T. XXVI, 4).
Pierwsza

Wszechzwiązkowa

Konferencja o przyrodzie planet

W połowie 1949 r. odbyła się w Charkowie pierwsza Wszechzwiązkowa
konferencja o przyrodzie planet. Zjechali się na nią delegaci z Moskwy,
Leningradu, Kijowa, Odessy i innych miast Związku Sowieckiego.
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Konferencję otworzył wstępnym słowem prezes Komitetu organizacyjnego, dyrektor Charkowskiego obserwatorium astronomicznego, czło
nek Akademii Nauk U. S. R. R. N. P. B ar a b a s z e w. Wymienił on
główne osiągnięcia sowieckich badań planet i życzył konferencji p~
myślnej i płodnej pracy.

Najpierw odczytano referat nieobecnego członka G. A. T i c h o w a
"0 zagadnieniu roślinnności na Marsie". Tichow, przeglądając swe
szkice Marsa wykonane w Pułkowie w 1918 i 1920 r. zauważył, że mię
dzy ciemnymi, zielonymi plamami, które zwykle zmieniają swą barwę
wraz ze zmianą pory roku na Marsie, istnieją takie, które swej barwy
nie zmieniają. Widocznie przedstawiają one obszary pokryte roślinami
zielonymi w zimie. Tichow w swym referacie zastanawiał się szczegółowo
nad objaśnieniem faktu, że zielone miejsca na Marsie' nie
wykazują wzmożonej jasności w promieniach podczerwonych, jak to by
miało miejsce odnośnie roślinności ziemskiej.
Dokładniejsze badanie
własności ziemskich roślin pokazało atoli, że choina np. rozprasza promienie podczerwone trzy razy słabiej niż rośliny liściaste. Stąd wniosek iż ewentualna roślinność marsjańska odbija światło podobnie, jak
nasze drzewa iglaste.
Wykład prof. N. P. Barabaszewa był poświęcony badaniom w obserwatorium Charkowskim optycznych własności powierzchni i atmosfer
planet. Dla Marsa udało się otrzymać dosyć pewne dane, że jego atmosfera jest bardzo rozrzedzona. Dla Wenery, Jowisza i Saturna różni
obserwatorawie otrzymali znacznie różne wyniki. Konieczne są nowe
szeregi fotometrycznych i spektrafotometrycznych badań planet przy
pomocy dużych długoogniskowych lunet.
Wielkie zaciekawienie wzbudził referat J. N. L i p ski e g o "Okremasy atmosfery księżycowej". Z pomocą metody, podanej przez
czł~mka akademii F e s e n kowa, a polegającej na obserwacji zjawisk polaryzacji światła na nieoświetlonej części Księżyca blisko terminatora
(około pierwszej i ostatniej kwadry) udaje się wykryć światło księży
cowego zmroku i ocenić masę i gęstość księżycowej atmosfery. W wyniku pomiarów otrzymano, że masa pionowego słupa księżycowej atmosfery wynosi 1/2000 masy takiegoż słupa atmosfery ziemskiej, a gęstość
atmosfery przy powierzchni Księżyca wynosi 1/10000 gęstości atmosfery
ziemskiej na poziomie morza.
W. W. S o b o l e w wygłosił odczyt "Rozpraszanie światła w atmosferach planet". W ostatnich latach uczeni sowieccy dokonali znacznych
postępów w teorii rozpraszania światła w mętnych ośrodkach i w zastosowaniu tej teorii do badania atmosfer i powierzchni planet. Przede
wszystkim należy wymienić doniosłe badania W. A. Ambarcumiana,
który opracował nową metodę ścisłego rozwiązania tego zadania.
W. W. Sobólew opracował metodę pozwalającą otrzymać dla spółczyn
ników udbicia i przepuszczania światła wyrażenia w wyraźnej postaci.
ślenie
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Podał on również wzory przybliżone dla obliczania jasności planety
w zależności od albeda jej powierzchni, od optycznej grubości jej atmosfery i od spółczynnika rozpraszania.

Odczyt prof. N. N. Syt i n ski ej był poświęcony metodyce fotometrycznego wyznaczenia charakterystyk atmosfer planet.
N. S. Orlo w a podała wyniki swoich fotometrycznych badań gład
ziemskich terenów i powierzchni planet. Czynnik gład
kości dla Księżyca WYPadł bliski zera, co świadczy o bardzo wielkiej
chropowatości (rozryciu) jego powierzchni. Dla Marsa okazał się on
równym jedności, tzn. że powierzchnia Marsa jest tak gładka, że nie
udało się dotychczas znaleźć podobnej między ziemskimi formacjami
terenoWYmi w naturalnych warunkach.
Wygłoszono jeszcze szereg komunikatów, dotyczących kolorymetrii
planet, przyrządów WYkonanych w kraju, stosowania fotoelektrycznych
metod do badania małych planet itp.
(Astronomiczeskij Zurnał, T. XXVI, 5).
JR.
kości różnych

Sicbota-Alinski meteor

Dnia 12. II. 1947 r. spadł na rozgałęzieniu pasma górskiego SichotaAlin (stąd nazwa) .w pasie przybrzeżnym Azji wschodniej, między Wła
dywostokiem i Chabarowskiem olbrzymi meteor, który przedstawiał
zgoła wyjątkowe zjawisko. Dla zbadania go WYruszyła specjalna ekspedycja pod kierunkiem znanego astronoma radzieckiego W. G. F e s e nkowa, członka Akademii Nauk. W skład ekspedycji wchodzili pracownicy naukowi Instytutu astronomii i fizyki Akademii Nauk Kazachskiej
S. R. R. Ekspedycja dokonała prac w terenie oraz zebrała bardzo duży
material z zeznań naocznych świadków w ciągu kwietnia i maja 1947 r.
Zebrane dane o zjawisku opracował Fesenkow a członek ekspedycji, pracownik naukoWY Akademii N. B. D i war i wyznaczył w osobnej pracy
kierunek wlotu meteoru do atmosfery Ziemi. Badania i prace prowadzono według instrukcji i planu ułożonego przez kierownika ekspedycji.
Wspomniany meteor jest jedynym znanym w historii, który WYdeszcz, pokrywający powierzchnię Ziemi na dziesiątki kilometrów kwadratowych. Ciężar tych spadłych w ogromnej ilości "gradzinek" wahał się od bardzo malutkich cząstek do 300 kilogramów.
Według oszacowania ogólny ciężar meteoru przed wejściem do atmosfery był rzędu tysiąca ton. Po jego spadku na ziemię WYtworzyło się
mnóstwo kraterów, pokrywających eliptyczny obszar o WYmiarach
l X 0,5 km, zorientowany przybliżenie z północy na południe i zawierający 106 większych i mniejszych kraterów. Meteor ten można uważać
za małą asteroidę, tj. jedną z małych planet, krążących w przestrzeni
między orbitami Wenery i Saturna, która zetknęła się z Ziemią. W rzeczywistości
przy takiej masie można by go było obserwować jako

wołał żelazny
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pi<:tnastej wielkości już w odległości, przewyższającej trzyorbity Księżyca, tj. około 1,200.000 kilometrów.
Spółrzędne miejsca upadku meteoru, wyznaczone z mapy wynosiły:
długość geograficzna 134°39'.2, a szerokość geograficzna 46°9'.6. Pole kraterów rozpościerało sią między rzekami Chamicheza I i Chamicheza II.
Bardzo wielką trudność sprawiało wyznaczenie dokładnego momentu
zjawiska. Z zeznań naocznych świadków można podać ten moment
z dokładnością do minuty. Jako najprawdopodobniejszy moment pojawienia się meteoru otrzymano O godzin i 38 minut czasu uniwersalnego.
Można stąd wnioskować, że meteor mógłby być obserwowany w Europie
podczas ciemnej części doby jeszcze wtedy, gdy leciał w przestrzeni
gwiazdkę

krotnie

1

promień

międzyplanetarnej.

Wkrótce po wejściu do atmosfery, meteor rozpadł się na części i biegł
w kształcie całego roju mas meteorycznych. Lot odbywał się z początku
po linii prostej, dopiero blisko powierzchni Ziemi, po krzywej z mniejszą prędkością. Bardzo duża głowa meteoru jaśniała światłem barwy
żółto-białej, jaskrawym i olśniewającym. Ze strony głowy przeciwnej do
kierunku lotu, wytryskały czerwone strumienie i ciągnął się ogon barwy
ciemno-szarej o szerokości z początku 3°-4°, a w dalszej odległości stopniowo coraz większej. Po upadku meteorytu na ziemię, ogon się nie poruszał i trwał przez kilka godzin. Materia ogona była w ogóle nie przeźroczysta. Dopiero po kilku godzinach zaczęło przez nią przeświecać błę
kitne niebo. Po Z';likni~ciu ogona jeszcze w ciągu kilku dni występowała
na jego miejscu przy obniżaniu temperatury biała wstęga, posiadająca
jego zarys.
Na podstawie obserwowanej barwy światła, która była bielsza od
zółtej, można oceniać temperaturę meteoru na 5000°.
Liczni obserwatorzy zauważyli zgodnie, że Słońce było przyciemnione
przez pozostały ślad po ogonie meteoru. Ślad ten miał ostry brzeg.Przeglądające przez tG niejako dymną zasłonę, Słońce było czerwone. Zjawisko to wskazuje na to, że ogon składał się z bardzo drobnych cząstek
skrzepłego żelaza małych w porównaniu z długością fali świetlnej.
Meteor leciał po prostej, nachylonej d.o poziomu pod kątem około 30°
i w czasie lotu rozpadał się na oddzielne części. wyraźnie zauważone
przez obserwatorów. Po upadku meteorytu na ziemię podniósł się ciemny
~łup do wysokości około 30 km.
W czasie upadku słyszano jeszcze w odległości 100 km, powtarzające
się głosy podobne do strzałów artyleryjskich, a później strzałów karabinowych . Trwało to 10 do 15 minut.
Meteor nic wywołał żadnego odczuwalnego wstrząsu skorupy ziemskiej . Nawet najbliższa stacja sejsmiczna we Władywostoku nie zanotowała jakiegoś wstrząsu. który by można przypisać upadkowi meteorytu.
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Meteor Sichota-Alinski, chociaż olbrzymi, rozm się zasadniczo od
olbrzymiego meteoru Tunguskiego z 30 lipca 1908 r., który poruszał się
ze znacznie większą prędkością i rozpylił się zanim dosięgnął powierzchni
Ziemi, dając tylko chmurę powietrza o bardzo wysokiej temperaturze.
Prędkość meteoru Sichota-Alinskiego była mniejsza i ta okoliczność
p 0zwoliła mu dosięgnąć ziemi, w postaci licznych setek dużych i małych
żelaznych odłamków.

(Astronomiczeskij Zurnal, T. XXV, 3).

JR.

Rocznica odkrycia Plutona
21 stycznia 1950 roku minęło 20 lat od chwili· odkrycia Plutona,
os tatniej planety naszego układu słonecznego. Pluton został rozpoznany
n "1 zdjęc,iu dokonanym 21 stycznia 1930 r. przez młodeg o, wówczas
::03-letniego astronoma Clyde Tombaugh, w obserwatorium Lawella
w Stanach Zjednoczonych. Człowiek, który przepowiedział istnienie planety i z dużą stosunkowo dokładnością przewidział na niebie gdzie jej
należy szukać , nic żył już wtedy. Człowiekiem tym był prof. Persival
Lowell. W 1915 roku, na rok przed swoją śmiercią, ogłosił on pracę,
w której na podsta wie zakłóceń w ruchach Neptuna i Urana przepowiedział istnienie Plutona.
Prof. Lawell przypuścił, że odchylenia
w ruchach Neptuna i Urana są WYWołane przyciąganiem grawitacyjnym nie odkrytej planety krążącej dokoła Słońca poza Neptunem.
W SWYCh rachunkach obliczył on "prawdopodobny tor planety dokoła
słońca i wskazał miejsce na niebie, gdzie jej należy szukać. Lowell
planował intensywne poszukiwania fotograficzne nowej planety. Sam
ich już nie podjął. Ale zostały one rozpoczqte po jego śmierci w obserw a torium ufundowanym przez niego samego. Poszukiwania zostały
zn acznie ułatwione dzięki ofiarowaniu przez brata prof. Persivala Lowena, A. Lavrance Lowella, specjalnego obiektywu fotograficznego
trzynastocalowego (32,5 cm). Na zdjęciach dokonanych tych teleskopem
zc-:;tał Pluton odkryty. Jest może ironią losu, że skoro Pluton został
odkryty i zaczęto obliczać wstecz jego pozycje, znaleziono go na pły 
tach zdjętych za życia Persivala Lowella, które zatem mógł był Lowcll
widzieć.

C. Tombaugh zaczął swoje poszukiwania w marcu 1929 roku. Jak
wiadomo planety poruszając się po swoich orbitach zmieniają ciągle
swoje położenie w stosunku do gwiazd stałych . Ażeby odkryć nową
p 1 ·:mctę należało więc porównywać ze sobą zdjqcia tych samych okolic
ni e ba dokonane w różnych datach. Wśród setek tysięcy obrazów gwiazd
obraz planety będzie się wyróżniał tym, iż bqdzie zajmował różne położenie w stosunku do sąsiednich gwiazd na kliszach z różnych dat.
P onukiwania były dokonywane specjalnym przyrządem zwanym blinkmi kroskopem. W przyrządzie takim umieszczamy dwie klisze, które wi-
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dzimy naprzemian albo jedną albo drugą patrząc w okular mikroskopu
i naciskając odpowiednią dźwignię. Obiekt, który na obu kliszach zajmuje różne położenie w stosunku do obiektów sąsiednich od razu rzuca
3ię w oczy.
Było
to 18 lutego 1930 roku, gdy C. Tombaugh patrząc na
klisze zdjęte 23 i 28 stycznia tegoż roku zauważył słabą gwiazdkę przesuwającą się między gwiazdami, gdy "blinkował" szybko to na jedną
to na drugą kliszę. Tombaugh sprawdził od razu swoje odkrycie na
dwóch kliszach zdjętych 21 stycznia. Na obu tych kliszach planeta była
wyraźnie widoczna: Pluton został odkryty. Odkrycie ogłoszono dopiero
13 marca, w rocznicę urodo:in prof. Lowella. W kilka miesięcy później
nadano nowej plaqecie jej obecne imię (podobno imię to zaproponowała
11-letnia dziewczynka): Pluton. Wybór imienia jest bardzo odpowiedni,
ponieważ dwie pierwsze litery imienia są zarazem inicjałami nazwiska
Persival Lowell. Jak wykazały późniejsze badania, zbieżność pozycji,
w której odkryto Plutona z pozycją przewidzianą rachunkami Lowella
była przypadkowa. Nie znaczy to zresztą, żeby Lowell popełnił jakąś
myłkę w rachunkach, tylko masa planety jest o tyle mała, źe faktycznie nowa planeta nie mogła być wykryta na drodze rachunkowej ze znanych w czasach Lowella odchyłek w pozycjach innych planet. Jednak
wytrwałe interesowanie się Lowella problemem planety pozaneptunowej, jego zapał którym potrafił natchnąć swoich następców, były z pewnością ważkimi czynnikami w ostatecznym odkryciu Plutona i słusznym
przeto się wydaje, iż jego imię jest łączone z tym osiągnięciem.
SLP.
Radio-astronomia

Pod tym tytułem ukazał się w jednym z numerów angielskiego
czasopisma Nature artykuł, streszczający uzyskane w ostati}ich czasach
wyniki obserwacji nieba przy użyciu metod stosowanych w radiotechnice.
Występowanie promieniowania nieba o długościach fal odpowiadających falom radiowym (l do 20 m) stwierdził pierwszy K . G. Jansky
z Bell Telephone Laboratories w roku 1931. Od tego czasu ilość obserwacji powiększyła się znacznie, szczególnie dzięki ogromnemu rozwojowi techniki radiowej i radarowej podczas ubiegłej wojny. Na pod 3tawie tych obserwacji odróżnić możemy obecnie dwa główne źródła
promieniowania radiowego, a mianowicie Słońce i Drogę Mleczną.
Promieniowanie radiowe słońca związane jest z pewnymi zjawiskami,
które mogą być również obserwowane wizualnie, w pierwszym rzędzie
z planami i rozbłyskami (ftares) na Słońcu. Szczególnie dużym plamom
i wytryskom towarzyszą sygnały radiowe o dużym natężeniu. Promieniowanie związane z pojawieniem się plam występuje w postaci wiązki
o kierunku w przybliżeniu prostopadłym do powierzchni plamy i o zmiennym lub niekiedy stałym natężeniu, natomiast promieniowanie towarzyszące rozbłyskom nie tworzy zwykle takich skierowanych wiązek,
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jego zmienia się w sposób nagły. Wyznaczenie związku
promieniowaniem radiowym Słońca, a występowaniem zjawisk obserwowanych wizualnie jest utrudnione w pierwszym rzędzie
wskutek zbyt małej ilości obserwacji wizualny<;h, zależnych w znacznej
mierze od warunków meteorologicznych. Pewne wnioski możemy jednakże wyciągnąć z ubocznych zjawisk geofizycznych towarzyszących
plamom i wytryskom na Słońcu, np. z zaburzeń w warstwach jonosfery
i w polu magnetycznym Ziemi. Przeprowadzane obecnie badania mają
na celu statystyczne ujęcie występujących tu zależności oraz wyznac~enie widma promieniowania radiowego Słońca przy użyciu odbiorników strojonych na długości fal leżące wewnątrz dość szerokiego pasma
(3 do 6 m).
Drugie źródło promieniowania radiowego stanowi Droga Mleczna,
przy czym promieniowanie to nie jest rozłożone równomiernie wzdłuż
równika Galaktyki, lecz pochodzi z pewnych jego punktów. Nasuwa
się tutaj przede wszystkim pytanie, czy źródłem tego promieniowania
są gwiazdy, czy też zjonizowany gaz w przestrzeni międzygwiezdnej.
Celem rozstrzygnięcia tego zagadnienia stosować należy odbiorniki
o możliwie dużej zdolności rozdzielczej, to znaczy pozwalające na wyznaczenie kierunku, z którego promieniowanie przychodzi, z możliwie
dużą dokładnością. Przyrządy o tak dużej zdolności rozdzielczej musiałyby posiadać anteny o zbyt wielkich, praktycznie nieosiągalnych
wymiarach. Trudność tę usunięto przez zastosowanie techniki interferencyjnej, używając do obserwacji dwu anten umieszczonych w pewnej
odległości od siebie. W ten sposób zlokalizowano z dokładnością do ~·
dwa silne źródła promieniowania w gwiazdozbiorach Łabędzia i Kassiopei oraz 23 źródła mniejsze. Żadne z tych źródeł nie może być
zidentyfikowane z jakąś jaśniejszą gwiazdą. Można jednak przypuszczać,
że gwiazdy ciemniejsze posiadać mogą w swych atmosferach elektrony
o energiach dostatecznie wysokich do wytworzenia promieniowania radiowego. Czyniąc pewne założenia co do odległości i wymiarów źródła
promieniowania, otrzymujemy efektywną temperaturę potrzebną do jego
wytworzenia rzędu 10 14 stopni!
W jednej jeszcze z dziedzin astronomii obserwacyjnej zastosowano
technikę radiową, a mianowicie do obserwacji meteorów. Dotychcza!!
jedyną metodą obserwacji było dostrzeganie świecących śladów meteorów przy przejściu ich przez atmosferę Ziemi. Możliwości takich
obserwacji są w znacznym stopniu ograniczone przez warunki meteorologiczne, a poza tym obserwacje te nie mogą być przeprowadzane
w ciągu dnia. Zastosowanie techniki radarowej pozwoliło na obserwacje
meteorów również przy niekorzystnych do obserwacji wizualnych warunkach, a więc w ciągu dnia, przy świetle Księżyca i przy pochmurnym niebie. Odbicie fal radiowych następuje tu nic od samych meteorów,
które mają zwykle zbyt małe rozmiary, lecz od toru meteoru w atmoa

natężenie

pomiędzy
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sferze, na którym zostawia on zjonizowane cząsteczki gazu. Jednym
z największych osiągnięć zastosowanej tu techniki było odkrycie dużyc h dziennych rojów meteorów w miesiącach letnich. Obecnie p ·owadzi się badania nad wyznaczeniem szybkości meteorów, co pozwoli
na rozwiązanie podstawowego zagadnienia, czy meteory pochodzą WYłącznie z naszego systemu słonecznego, czy też częściowo przychodzą
do nas z przestrzeni międzygwiezdnych.
(Według

Nature, 164, 815 [1949)).

AS.

Nova Lacertae 1950

Dnia 30 stycznia 1950 r. Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
w Komunikacie nr 26 podało wiadomość o odkryciu gwiazdy nowej
w gwiazdozbiorze Jaszczurki (Lacerta). Odkrycia dokonał fotograficznie
astronom francuski Charles Bertaud, w Meudon, dnia 23 stycznia, wieczorem. Współrz<:dne Nowej (1950.0) są następujące: rektascenzja =
- 22h48m, deklinacja= +5302'. W chwili odkrycia gwiazda była 6 wielkości, a więc była widoczna niemal gołym okiem. Dnia 29 stycznia
oszacowano w Krakowie jej jasność na wi<:kszą nieco od 6m. W następ
nych dniach gwiazda bladła, stając siG dostępną tylko dla silnych lornetek.
Warto dodać, że jest to już trzecia gwiazda nowa w tym niewielkim
gwiazdozbiorze, leżącym w Drodze Mlecznej.
M. M.
Barwy

mgławic

Niedawno Stebbins i Whitford ogłosili (w Astrophysicat Journat,
T. 108, str. 413) bardzo ciekawe WYniki dokonanych przez siebie fotoelektrycznych pomiarów barwy odległych mgławic pozagalaktycznych.
W astronomii pomiaru barWY jakiegoś ciała niebieskiego dokonuje się
przez zmierzenie jego jasności w dwóch kolorach, niebieskim i żółtym.
Można to np. zrobić w ten sposób, że wymierza się jasność danego
obiektu na zd.i<:ciach fotograficznych dokonanych przy użyciu zwykłych
płyt, czułych na promienie fiołkowe, oraz przy użyciu w kombinacji
z żółtym filtrem płyt ortochromatycznych, a więc czułych i na promienie
żółte. Indeksem barwy jakiegoś obiektu nazywamy różnicę jego jasności
wyrażonych w wielkościach gwiazdowych: jasność w promieniach niebieskich mniej jasność w promieniach żółtych. Zrozumiałym jest iż im jakiś obiekt, gwiazda np., lub mgławica jest bardziej czerwony, tym większa
wypada jego jasność zmierzona w promieniach żółtych w stosunku do
jasności otrzymanej w promieniach niebieskich, i w rezultacie (pamiqtając, że im jasność gwiazdy jest większa, tym liczba wyrażająca jej
jasndść w skali wielkości gwiazdowych jest mniejsza) tym większy jest
jego indeks bafWY. Otóż Stebbins i Whitford pomierzyli indeksy barWY
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mgławic pozagalaktycznych położonych w odległościach od 7 milionów
lat światła do 219 milionów lat światła. Okazało się, że im mgławica
jest dalsza tym czerwieńsza, czyli że indeks barwy mgławic rośnie
wraz z ich odległością.
Jeden powód "czerwienienia" mgławic wraz z wzrostem ich odle.głości znamy. Jest nim wywołane ucieczką mgławic przesuwanie się
ich widm w stronę fal dłuższych, a więc ku czerwieni. Jak wiemy, im
-dalsza jest mgławica tym szybkość jej ucieczki jest większa i tym
większe jest wywołane efektem Dopplera przesunięcie ku czerwieni.
Sensacyjność wyników pomiarów Stebbinsa i Whitforda polega na tym,
iż czerwienienie mgławic ze wzrostem odległości jest dużo szybsze niż
by to wynikało z szybkości ich ucieczki; mianowicie 60°/o poczerwienienia pozostaje niewytłumaczone. Nasuwają się dwie możliwości wytłumaczenia tej przewyżki barwy (tak zwanego ekscesu barwy). Można
więc najpierw przypuścić, że czerwienienie jest wywołane jakąś materią (pyłem) miedzygalaktyczną.
Mgławice czerwieniałyby więc tak
jak słońce czerwienieje o zachodzie, gdy świeci przez grubą warstwQ
.atmosfery. Jednak taka hipoteza wydaje się mało prawdopodobna, gdyż
aby w tym założeniu wytłumaczyć zaobserwowany eksces barwy należało by przyjąć gęstość materiału międzygalaktycznego nieświecącego
tak dużą, że jego całkowita masa wypadałaby 10 do 100 razy większa
niż całkowita masa świecących mgławic.
Taka sytuacja wydaje siG
wielce nieprawdopodobna.
Inna możliwość wytłumaczenia omawianego efektu byłaby następu
jąca. Wchodzące w grę odległości sięgają jak wspomniano od 7 do 219
milionów lat światła. Swiatło przeto potrzebuje około 200 milionów lat
więcej aby dojść do nas z najodleglejszego z zaobserwowanych systemów gwiazdowych, niż z najbliższego. Jeżeli w mgławicach pozagalaktycznych zachodzą w ciągu 200 milionów lat jakieś zmiany barwy,
to zaobserwowane czerwienienie mgławic wraz z wzrostem odległości
może pochodzić po prostu stąd, iż systemy odleglejsze obserwujemy
takimi jakimi były wiele milionów lat temu. Pomiary uczon~ch amerykańskich odnoszą się do mgławic eliptycznych, co do których wiadomo, że mogą zawierać wielkie ilości gwiazd czerwonych, tak zwanych
Qlbrzymów czerwonych. Współczesne teorie budowy gwiazd każą przypuszczać, że energia świetlna gwiazdy olbrzyma szybko się wyczerpuje,
że ich życie innymi słowy jest krótkie. Możliwym jest, że kiedy promień światła 219 milionów lat temu opuszczał odległą mgławicę, zawierała ona jeszcze dużo tych czerwonych olbrzymów, podczas gdy jej
krewniaczka, odległa od nas o 7 milionów lat światła, a zatem dostrzegalna przez nas w wieku o około 200 milionów lat od niej starszym, posiada już tych czerwonych gwiazd znacznie mniej. W ten sposób owe niewytłumaczone 60°/o ekscesu barwy tłumaczyło by się po
p rostu starzeniem się mgławic.
SLP.
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Szybkości

wirowania gwiazd, a ich wiek

Znany jest fakt, że gwiazdy młodsze posiadają większe szybkości
obrotowe, niż gwiazdy stare. W jednym z ostatnich numerów Astrophysical JournaZ ukazała się praca D. ter Haara, w której stara się on:
podać pewien mechanizm utraty z wiekiem szybkości wirowania gwiazdy.
Dyskutując na podstawie hipotezy .kosmogonicznej Weizsackera, według
której gwiazdy miały powstać w ośrodkach wirowych chmur gazowych,
mechaniczne przyczyny opóźnienia obrotu gwiazd, autor nie otrzymuje
zadawalających wyników. Wobec teg.o podejmuje , on i rozwija hipotezę
Alfena, według której przyczynę opóźnienia wirowania stanowią działania elektrodynamiczne, występujące między polem magnetycznym
gwiazdy, a zjonizowanymi cząstkami materii znajdującymi się w jej
pobliżu.
Jeżeli gwiazda otoczona jest przez chmurę gazową nie biorącą udziału
w jej ruchu wirowym, to w chmurze tej zostaną wytworzone prądy
elektryczne wskutek działań dynamicznych pomiędzy polem magnetycznym gwiazdy, a poruszającymi się względem niego zjonizowanymi cząst
kami gazu. W wyniku oddziaływania pola magnetycznego gwiazdy na te
prądy występują siły, powodujące z jednej strony wirowanie chmury
gazowej, z drugiej natomiast opóźniające ruch obrotowy gwiazdy.
Gwiazda napotykając w czasie swego ruchu wewnątrz galaktyki na
chmury gazowe traci stopniowo szybkość swego obrotu. Ta strata bę
dzie oczywiście proporcjonalna do czasu życia gwiazdy, gdyż w dłuż
szym czasie większa będzie ilość napotkanych chmur, a więc większa
możliwość straty szybkości wirowania. Na podstawie pewnych założeń
co do wielkości i rozmieszczenia w galaktyce chmur gazowych oraz
posługując się podanym przez Blacketta związkiem między momentem
magnetycznym i krętem gwiazdy ocenia ter Haar dotychczasową stratę
prędkości obrotowej Słońca na około lOOfo. Dla gwiazd młodszych otrzymuje on mniejsze straty krętu, niż dla gwiazd , starszych. Dalsze badania pól magnetycznych gwiazd i rozwinięcie podanej tu teorii rzucą
być może więcej światła na tę tak interesującą hipotezę.
AS.

Posżukiwania

materii meteorytowej w pyle atmosferycznym

Zbieranie pyłu atmosferycznego zostało podjęte przez Obserwatorium
David Dunlap (Kanada) w 1947 r. w związku ze wzrastającym kosmicznym znaczeniem tego problemu. Z pyłu atmosferycznego należało wydzielić oryginalne cząstki pochodzenia meteorytowego i ustalić częstość
ich występowania. Ponieważ materiał meteorytowy niemagnetyczny
trudno byłoby oddzielić od zwykłego pyłu ziemskiego, praca ograniczyła
się do badania pyłów magnetycznych.
Ostatecznie przyjęta metoda zbierania była następująca. Płyty z masy
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plastycznej powleczone cienką warstwą związków krzemu wystawiani>
na działanie pyłu atmosferycznego na przeciąg czasu od jednego dnia
do tygodnia. Z zebranej z płyty warstwy, po poddaniu jej przepłukaniu
rozpuszczalnikiem, można oddzielić cząstki magnetyczne i umieścić je
pod mikroskopem.
Zbadano, że okolice bliskie kolei żelaznych, zawierają takie mnóstw~>
magnetycznych pochodzenia ziemskiego, że ewentualny pył meteorytowy jest przez nie w beznadziejny sposób zmajoryzowany ilościowo. Aby ograniczyć występowanie pyłów pochodzenia ziemskieg~>
czyniono doświadczenia w rejonach odległych od siedzib ludzkich i kolei
pyłów

żelaznych.

W wyniku prac można było stwierdzić:
poprawność metody oddzielania cząstek magnetycznych,
nikły procent materiału pochodzenia meteorytowego, znajdująceg~>
się w pyle ziemskim,
c) pochodzenie meteorytowe pewnych cząstek zawierających nikiel, ·
d) prawdopodobnie meteorytowe pochodzenie pewnego typu cząsteczek.
sugerowane przez zawsze jednakową częstość ich występowania.
Według Astronomical Journal, T. 54, nr 7 (1949).
A. Sz.
a)
b)

KRONIKA P. T. M. A.
II. Walny Zjazd Delegatów

Dnia 26 lutego 1950 r. odbył się II. Walny Zjazd Delegatów. Na Zjazd
44 Delegatów, reprezentujących Oddziały: Krakowski (27),
Śląski (7), Warszawski (4), Wrocławski (4), Łódzki (1), Nowosądecki (1).
Nie przybyli Delegaci z Częstochowy i Myślenie. Zjazdowi przewodniczył dotychczasowy prezes Zarządu Głównego, inż. Władysław Kucharski.
Na wstępie wyjaśnił on, że pierwotny projekt odbycia Zjazdu we Fromborku nie został zrealizowany przede wszystkim ze względów natury
formalnej.
Głównym punktem części przedpołudniowej porządku dziennego był
nowy projekt statutu, nadesłany przez Oddział Krakowski, który obszernie zreferował Zjazdowi inż. Wł. Kucharski. Celem proponowanych
zmian jest lepsze przystosowanie statutu do rozrastających się wymogów popularyzacji astronomii, oraz zaprowadzenie bardziej sprężystej
organizacji wewnętrznej. W dyskusji postanowiono sprawę uchwalenia
zmiany odłożyć do nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów, które
winno być zwołane z końcem kwietnia b. r., dając tym samym równie2:
innym Oddziałom możność gruntownego zaznajomienia się z projektem
i poczynienia odpowiednich zmian.
przybyło
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Prezes Folskiego Towarzystwa Astronomicznego, prof. Eugeniusz
Rybka, wspomniał o istnieniu projektu połączenia się obu towarzystw:
miłośniczego i zawodowego, w jedną organizację. Ten sam projekt wysunął doc. dr Włodzimierz Zonn w imieniu Oddziału Warszawskiego
PTMA.
Jako następny punkt porządku dziennego Eustachy Białoborski wygłosił pogadankę "O podróżach międzyplanetarnych".
Przed południem złożyły sprawozdania Oddziały: Krakowski (prof.
Władysław Horbacki) i Łódzki (Marian Leszczyński). Po południu skła
-dały sprawozdania dalsze Oddziały: Śląski (inż. Tadeusz Adamski), Nowosądecki (prof. Antoni Barbacki), Warszawski (Andrzej Lisicki) i Wrocław
ski (dr Jan Mergentaler).
Sprawozdanie Zarządu Głównego przedstawił dotychczasowy prezes
inż. Wł. Kucharski, podkreślając silny wzrost liczby członków PTMA :
w roku ubiegłym było niespełna 400, zaś dnia 26. II. 1950 r . ilość
członków wynosiła 814.
Wprowadzono nową prawidłową księgowość, przejmując w szczególności całkowicie rachunkowość "Uranii".
Staraniem Zarządu Głównego odbyło się w Krakowie powtórzenie
-doświadczenia z wahadłem Foucaulta, które obejrzało około 25.000 osób.
W r. ub. przeprowadzono prace wstępne dla budowy Ludowego Obserwatorium Astronomicznego w Krakowie, pod Kopcem Kościuszki oraz
zabezpieczono teren po b. Stacji Astronomicznej na Lubomirze k. Myślenie.

W roku sprawozdawczym powstał nowy Oddział PTMA w Często
chowie, którego prezesem jest prof. Tadeusz Sejfried. Akcja wydawnicza
w okresie między obydwoma Zjazdami Delegatów objęła wydanie pięciu
zeszytów "Uranii" oraz 15 numerów Komunikatów.
Dr Kazimierz Kordylewski, który w zastępstwie chorego dra Lucjana
Orkisza pełnił funkcje skarbnika, przedstawił sprawozdanie finansowe
za okres od l. l. 1949 do 31. XII. 1949, wykazujące obrót 1,589.754 zł.
Na rok 1950 preliminowano obrót na sumę zł 2,229.399.
Nowy Zarząd Główny wybrano w następującym składzie: prezes
inż. Władysław Kucharski, członkowie: inż. Tadeusz Ad.amski, prof.
Antoni Barbacki, dr Kazimierz Kordylewski, Andrzej Lisicki, Maciej
Mazur, Antoni Piaskowski, mgr Rozalia Szafraniec, Jan Tobola, doc. dr
Włodzimierz Zonn. Do Komisji Rewizyjnej weszli: prof. Tadeusz Kochrnański, dr Józef Ryzner i Antoni Śliwiński.
Na wniosek prezesa przyjęto zobowiązanie zwiększenia w r. 1950
ilości członków PTMA do 2.000 oraz umasowienia odczytów i pokazów
astronomicznych, zwłaszcza wśród młodzieży, przez współpracę bezpo.średnio ze szkołami i wśród najszerszych warstw społeczeństwa, przez
nawiązanie kontaktów ze świetlicami fabrycznymi i Domami Kultury.
M. M.
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OBSERWACJE
Obserwacja całkowitego zaćmienia Księżyca w dniu 7. X. 1949

Mimo, iż pogoda nie zapowiadała możliwości obserwacji - niebo.
było prawie całkowicie pokryte chmurami - zaćmienie Księżyca udało
mi się zaobserwować, przeważnie jednak w lukach między chmurami~
które zresztą całkowicie zakryły Księżyc przed III kontaktem.
Tło nieba mgliste, cisza, chmury wędrują powoli z W na E.
Półcień widoczny w przerwach między chmurami

I kontakt
Aristarch wkracza w cień całkowity
Grimaldi I kontakt *)
II
Kopernik I k. i Plato (środek)
II k.
Gassendi I k.
Archimedes I k.
Mare Serenitatis I kontakt
Menelaus wchodzi w cień
Kolor zaćmionej części tarczy Księżyca czerwono-brunatny z odcieniem szarym. Część zachodnia (prawa) tarczy zaćmionej nieco jaśniejsza
od części lewej.
Tycho I kontakt
Część

zaćmiona

koloru

czas uniwersalny

Oh 45m

l
l
l
l
l
l

l

06.1
11.2
13.7
15.1
23.S
26.3
29.1
30.1
34.9
41.9

53.~

rdzawo-miedzianego,

dość

jasna.
Mare Crisium

(środek)

II k.
Mimo całkowitego pokrycia sąsiedniej okolicy
tarczy przez cień, Mare Crisium wyraźnie widoczne; widać też zarysy innych mórz
II kontakt
Lewa (wschodnia) strona tarczy wyraźnie jaśnieje
Kolor tarczy bardziej żółty niż początkowo.
Chmury całkowicie i do końca przesłaniają Księżyc

59.5
2 01.0

l

2 12
2 20.6
2 50
3

15

Obserwacja dokonana "binarem" 12 X 60 (obrazy proste) z optyką "T"
na Stacji Obserwatorium Astronomicznego U. W. w Przegorzałach pod
Krakowem.
*) Przez I kontakt rozumiemy tutaj pierwsze zetknięcie się cienia
z brzegiem krateru; przez II kontakt moment zniknięcia krateru w cieniu_
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Rycina przedstawia dwa zdjęcia zaćmienia wykonane astrografem
Zeissa, kamerą o średnicy 14 cm, ogniskowej 70 cm (z przesłoną) ; ekspozycja około 1.5 sek., na kliszach ortochromatycznych "Omega".
Andrzej Lisicki (Warszawa)

PRZEGLĄD

WYDAWNICTW

Per e l m a n J . L: Astronomia dta wszystkich, tłum . O. N o re w i c z,
wyd. "Prasa Wojskowa", Jelenia Góra 1949, str. 195, rys. 121. - Autor
książki, znany jeszcze przed wojną radziecki popularyzator astronomii
chciał jak mówi we wstępie, swoją pracą uzupełnić obraz osiągnięć współ
czesnej astronomii dany przez dotychczasowe popularne wydawnictwa
w tej dziedzinie.
Cel ten osiągnął przez omówienie materiału, który zwykle nie jest
rozpatrywany w książkach tego rodzaju. Tematy nie uwzględnione w tej
ksią:.i:ce chciał autor poruszyć w drugiej pt. "0 zajmującej astronomii" niestety śmierć nie pozwoliła mu na zrealizowanie tego ~amiaru.
Omawiana książka odznacza się dużą przejrzystością budowy i przejawiającą się na każdym kroku umiejętnością autora stopniowego wprowadzania czytelnika w zakres coraz bardziej skomplikowanych pojęć .
Autor nie stroni od obliczeń liczbowych omawianych zagadnień, co przyczynia się w dużej mierze do lepszego zrozumienia faktów i utrwalenia
nabytych przez czytelnika wiadomości. Wzory i obliczenia są utrzymane
w formie uproszczonej i dzięki temu stają się dostępne dla szerszego
ogółu nie tracąc prawie nic na ścisłości i na zgodności z prawdą otrzymanych wyników. W celu rozbudzenia zainteresowania czytelnika autor
ujmuje często znane codzienne wydarzenia w formę niezwykłą - nawet
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a dla pogłębienia zrozumienia istoty rzeczy posługuje się
sposobem "gdyby", tzn. przedstawia zmiany pewnych zjawisk astronomicznych w zależności od zmian powodujących je czynników.
Autora cechuje we wszystkich rozważaniach duża wnikliwość rozu mowania działająca pobudzająco na czytelnika.
Z obowiązku recenzenta wymienić muszę usterki, nieliczne zresztą,
i nie umniejszające bynajmniej wartości popularyzatorskiej referowanej
książki. I tak na str. 18 powiedziano mylnie, że zgodność czasu gwiazdowego z prawdziwym słonecznym zachodzi mniej więcej w południe dnia
22 marca - zamiast o pólnocy w dniu 23 września (bo dobę słoneczną
rozpoczynamy w momencie dolnej kulminacji Słońca).
Na str. 36 autor omawia zjawiska, które zachodziłyby gdyby oś Ziemi
leżała w płaszczyźnie ekliptyki i m. in. stwierdza, że wieledobowy dzień
letni w danej miejscowości trwałby w przybliżeniu tyle dni, ile stopni
wynosi jej szerokość geograficzna. - Otóż dzień taki byłby dwa razy
dłuższy i dla Leningradu trwałby ok. 120 dni, a nie ok. 60 dni. Na
str. 39 w. 14 od dołu ma być "półoś" a nie "oś", a parę wierszy niżej
n ie "dwa razy", ale "trzy razy" albo "o dwa razy". Zakradły się
również złośliwe błędy drukarskie np. nad wykresem równania czasu
n a str. 17 zamiast 1/ 4 godz. widzimy 3/4 godz., w tablicach na str. 129
mylnie wydrukowano wielkości: nachylen ia równika ziemskiego do
ekliptyki i mimośrodu orbity Marsa, a na str. 180 brakuje jednego zera
w wyniku obliczenia granic układu planetarnego za pomocą 3-go prawa
Keplera. Tłumaczenie jest też nie zawsze staranne (np. "z Wenusa",
"z karab ina", "oś Uranu").
Jed nak, jak już podkreśliłem wyżej, te nieliczne i przeważnie drobne
błędy nie wpływają zupełnie na obn iżenie popularyzatorskiej wartości
omawianej książki; spełnia ona swoje zadan ie sta nowiąc, ze względ u
n a liczne ciekawe i rzadko poruszane tematy, pozycję godną uwagi
w popularn ej literaturze astronomicznej.
J. M .

paradoksalną,
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WŁADYSŁAW TĘCZA

MATERIALIZM

PODSTAWĄ

NAUK PRZYRODNICZYCH

Jeżeliby przedstawić graficznie historię rozwoju wiedzy
przyrodniczej, poprzez wszystkie epoki, krzywa taka dałaby
dużo materiału do różnych wniosków. Optymizmem napełnia
łoby spostrzeżenie, że krzywa ta, niezależnie od swojego zmiennego kształtu w różnych krótszych okresach zarówno na
przestrzeni większych odcinków czasu, jak też i w całości,
wznosi się coraz wyżej. Z przyrodniczego punktu widzenia
byłoby rzeczą nienaukową ustalanie jakiegoś kresu górnego,
który by owa krzywa mogła czy też nie mogła osiągnąć; nie
można ustalać jakiejś granicy ludzkiego poznania przyrody.
Rozważając rozwój wiedzy przyrodniczej łatwo dojdziemy
do wniosku, iż pozostaje on w ścisłym związku z doskonaleniem teoretycznych metod badania, jak równiez, i to nawet
w silniejszym stopniu, z doskonaleniem narzędzi badawczych.
Gdybyśmy wykreślili wspomnianą ~rzywą osobno dla rozwoju astronomii, wiele zjawisk różnych epok historycznych odbiłoby się w jej kształcie bardzo wyraźnie.
Widzielibyśmy, że czasem krzywa wznosi się -stromo ku
górze, następnie opada i nieraz długi okres czasu biegnie znacznie poniżej poprzedniego poziomu, aby znowu gwałtownym
skokiem przewyższyć wszystkie poprzednie wzniesienia. Analizując te zmiany przebiegu krzywej doszlibyśmy do przekonania, że główne "wzloty" są zasługą jednostek wybitnych,
gwałtowne zaś spadki, to znowu działalność jednostek i grup,
które cofały czy zatrzymywały nieraz na czas dłuższy rozwój
wiedzy przyrodniczej.
Takim to wzlotem była w V wieku przed Chr. atomistyczna
teoria D e m okryta, jak też jego pogląd na Słońce, czy budowę Drogi Mlecznej. Upadkiem były współczesne poglądy
Sokratesa, iż nierozsądne jest zajmowanie się astronomią jako
rzeczą, której nie można zrozumieć. Podobnie rzecz miała się
z P l a t o n e m (V-IV w. przed naszą erą), który życzył sobie
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spalenia dzieł Demokryta i który odrzucając doświadczenie
(obserwacje) chciał uprawiać astronomię tak jak geometrię,
nie oglądając się na to, co dzieje się na niebie. Uczeń Fiatona A r y s t o t e l e s (IV w. przed naszą erą) na skutek
ogromnego autorytetu jakim cieszył się już za swego życia
i jeszcze prawie przez 20 wieków, potężnie zaciążył na rozwoju
astronomii. Poglądy jego (mimo znacznego zbliżenia do empiryzmu w stosunku do skrajnego idealizmu Platona) były mieszaniną słusznych wniosków z obserwacji z zupełnymi nonsensami dostosowanymi do potrzeb ówczesnej teologii. Ruch "sfer
gwiezdnych" przypisywał on bezpośredniemu działaniu sił doskonałych istot boskich. Inne sfery nie mające już ruchu jednostajnego (wedle Arystotelesa doskonałego) wprawiane były
w ruch przez przyczyny mniej doskonałe.
Ci znani i uznani wielcy ludzie owych czasów w przyrodniczych poglądach swoich byli odbiciem epoki, w której żyli.
Nie mogło cieszyć się uznaniem, czy chociażby większym zainteresowaniem, genialne przypuszczenie A r y s t a r c h a (III
wiek przed naszą erą), iż gwiazdy i Słońce stoją, natomiast
Ziemia obracając się dokoła osi, obiega Słońce po kole. Ta tak
prosta myśl, leżąca u podstaw powstałej w 18 wieków później
teorii Kopernik a, zbyt wyprzedza swoją epokę, by mogła
być przyjęta. Przyjęty natomiast został i utrzymał się przeszło
14 wieków sztuczny i skomplikowany system P t o l e m e u s z a
(II w. po Chr.), umieszczający Ziemię pośrodku wszechświata,
gdyż bardziej odpowiadał ogólnym stosunkom epoki.
Grecja starożytna niezbyt budująco odnosiła się do swoich
wybitnych ludzi; wielu z nich, a zwłaszcza głoszących nowe
idee, zarówno w dziedzinie nauk przyrodniczych jak i innych,
musiało ratować się ucieczką przed oskarżeniami o obrazę
bogów.
Przez pewien okres wiedza przyrodnicza kultywow;,ma była
przez Greków aleksandryjskich, lecz spalenie wspaniałej biblioteki aleksandryjskiej przez Cezara podcięło korzenie temu
ośrodkowi wiedzy. Dwukrotne jeszcze w ciągu 6 wieków zniszczenie odrodzonej biblioteki, raz za sprawą biskupa Teofila,
a następnie kalifa Omara, wyeliminowało działalność tego
ośrodka nauki. Później nastąpił mroczny okres średniowiecza
hołdującego mistycyzmowi, teologii i głównie teologii służącej
filozofii scholastycznej. W świecie cywilizacji zachodniej za~
panowała atmosfera nie sprzyjająca zupełnie rozwojowi wiedzy
p~zyrodniczej. Zastój, a czasami cofnięcie się wiedzy przyrodniCzej i przejście do najciemniejszych zabobonów, cechuje ten
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okres. W owym czasie światu arabskiemu przypadło w udzia~e
przechowanie dorobku starożytności, a nawet - np. w astronomii - znaczne jego rozwinięcie.
Potędze swego badawczego umysłu zawdzięcza człowiek
zdobycie dominującego stanowiska w przyrodzie i żadne wzglę
dy postronne nie są w stanie zdławić na stałe najistotniejszej
cechy gatunku, noszącego dumne miano "homo sapiens": pragnienia poznania rzeczywistości otaczającego nas świata.
Dziesięć wieków trzymały okowy średniowieczne, by w koń
cu pęknąć pod naporem humanizmu. Gwałtowny rozwój astro- ·
nomii zapoczątkowany został w połowie XVI wieku wielkim
dziełem K o p e r n i k a. Epoka była dojrzała do wielkich osią
gnięć. Uczeni tej miary co G a l i l e u s z, K e p l er, N e w t o n
i inni, wysoko podnoszący krzywą rozwoju wiedzy o świecie,
byli właśnie wyrazicielami dojrzałości swej epoki.
Wszystko co nowe musi zdobywać prawo do życia w walce
ze starym: nowe zdobycze w astronomii też nie zostały przyjęte bez walki. Teoria Kopernika napotkała na zaciętą reakcję
skostniałej tradycyjności scholastycznego średniowiecza. Jak
kiedyś w Grecji za przyrodnicze poglądy oskarżano o obrazę
bogów, tak teraz oskarżono teorię Kopernika o niezgodność
z biblią. Badaczy, będących zwolennikami nowej teorii dotykały srogie prześladowania, a sama teoria, mimo przyjęcia jej
przez świat naukowy, prawie trzy wieki była na indeksie.
Nic jednak nie powstrzymało już rozwoju wiedzy o świecie.
Fostęp metod badawczych, głównie matematycznych, łącznie
z doskonaleniem przyrządów i techniki ich użycia, już nie
w skali wieków, ale dziesiątków, a nawet pojedyńczych lat,
dorzuca coraz to nowe doniosłe odkrycia. Geniusz badawczy
nie tylko rozszerza nasze poznanie makrokosmosu, ale i wdziera
się w najbardziej dotąd niedostępne tajniki mikrokosmosu,
-odsłaniając rzeczywiste oblicze podstawy wszystkiego co istnieje: materii.
Teraz już nie rywalizują ze sobą przez wieki jakieś dwie
różne teorie; ustawicznie nowe odkrycia dają podstawę nowym
teoriom czy hipotezom, z większym przybliżeniem ujmującym
otaczającą nas rzeczywistość. Rozwój techniki i duża liczba
uczonych badaczy stwarzają to oszałamiające tempo, w jakim
narastają nasze wiadomości o świecie.
Nie ma już na Olimpie bogów, którzy by zazdrośnie strzegli
tajemnic przyrody, nakazując swym ziemskim namiestnikom
przykładnie karać śmiałków wdzierających się w te tajemnice.
Wydawać by się mogło, że nic nie stoi już na przeszkodzie
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rozwojowi wiedzy przyrodniczej, wspaniałemu
intelektualne, ale i na możli

względu na walory
wości służenia dobru ludzkości.

nie tylko ze

Tymczasem, niestety, tak nie jest. W alka starego z nowym
toczy się nieubłaganie, ciągle, na wszystkich odcinkach, tak
jak dawniej, a może nawet bardziej zawzięcie. Zmieniają się
tylko jej metody. W obecnej epoce trudniej już odkrycie naukowe
atakować frontalnie (chociaż i to czasem się zdarza, np. atak
na wyniki Miczurina-Łysenki), więc usiłuje się podważyć podstawę, na której opiera się wszelka nauka przyrodnicza, jeśli
ma mieć charakter nauki, a mianowicie materialistyczny pogląd na świat. Najwyższe osiągnięcia współczesnej nauki, teorię
względności, teorię kwantów czy fizykę atomową, usiłuje się
wykorzystać dla siania zamętu różnymi "teoriami filozoficznymi" w rodzaju idealizmu "fizycznego".
Wypaczając rolę matematyki jako narzędzia badania rzeczywistości, przypisuje się jej znaczenie zastępowania samej rzeczywistości. Miesza się pojęcie materii jako czegoś ważkiego
posiadającego masę, ze znacznie szerszym pojęciem materii
w sensie filozoficznym. Wykorzystując istniejącą dwoistość
tłumaczeń pewnych zjawisk fizycznych, jak również konieczność zrewidowania, w świetle nowych wyników doświadczal
nych, dotychczasowych pojęć i definicyj, usiłuje się dojść do
absurdalnego wniosku, że nasze pojęcia o rzeczywistości są
zupełnie błędne i że właściwie niczego o niej nie wiemy.
Zaden realnie myślący entuzjasta nauki nie będzie twierdził, że w jakiejś dziedzinie nauk przyrodniczych zostało powiedziane już ostatnie słowo, że na jakimś odcinku rzeczywistość została już zbadana do ostatnich granic. Przeciwnie, wła
ściwością każdej nauki przyrodniczej jest jej ustawiczny proces rozwojowy, rozszerzający i pogłębiający nasze poznanie
rzeczywistości. Znaczenie nauki nie polega na tym, czy
wypowiada ona ostatnie słowo na temat rzeczywistości, ale na
tym, czy w swym rozwoju zbliża nas do poznania tej rzeczywistości, czy też nie.
Ze istotnie odkrycia naukowe zacieśniają coraz bardziej
granice niepewności naszego poznania przyrody, o tym chyba
nikogo trzeźwo myślącego nie trzeba przekonywać. Dzięki wynikom naukowym człowiek nie tylko poznaje przyrodę, ale
ujarzmia jej siły coraz bardziej i wprzęga je w służbę dla
ludzkości. Dowodem tego ogromny rozwój techniki i przemysłu jako praktyczne zastosowanie zdobyczy nauki. Niezależnie
od innych dowodów, wł~śnie te pozytywne wyniki praktycznego zastosowania zdobyczy naszego poznania przyrody dają
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świadectwo, że jesteśmy coraz bliżej prawdziwego "oblicza
natury".
Mimo tych oczywistych faktów mnożą się rozmaite "teorie",
będące w takiej czy innej postaci nawrotami do kierunków
idealizmu filozoficznego, reprezentowanego w ubiegłych stuleciach przez B er k e l e y a, M a c h a, A v e n ar i u s a i innych.
Przytoczymy kilka cytatów tego typu "teoryj".
B. Ru s s e l pisze *) : "Elektrony i protony nie stanowią
materiału, z którego zbudowany jest świat fizyczny, są to
skomplikowane struktury logiczne, złożone ze zdarzeń". Ale
zapytajmy, czym są właściwie te "zdarzenia" tworzące świat
fizyczny? Natychmiast otrzymujemy od B. Russela odpowiedź
na to pytanie: " ... są to w pierwszym rzędzie postrzeżenia i to,
co może być utworzone z postrzeżeń".
Przecieramy oczy; przecież to chyba połowa XVIII wieku;
tak mógł powiedzieć Berkeley. Przecież to analogiczne do tezy:
otwieram oczy, Księżyc istnieje, zamykam oczy, Księżyc istnieć
przestaje. Ale nie, to nie pomyłka, to nie sofistyka zt przed
200 laty, tylko filozof XX w., B. Russel.
Posłuchajmy innego "filozofa", zresztą wybitnego astrofizyka, niedawno zmarłego. "Materia daje nam prymitywny
i łatwo zrozumiały, ale nieprawdziwy obraz rzeczywistości ... "
i dalej: "Wszystkie konkretne szczegóły obrazu: jabłka, gruszki
i banany, eter, atomy i elektrony są to jedynie draperie, które
zarzucamy na nasze symbole matematyczne - należą one nie
do natury, lecz do tych alegorii, przy których usiłujemy uczynić naturę zrozumiałą ... W fizyce Bóg stwarza matematykę,
a ludzie całą resztę"**).
Cóż to? Czy to myśli ze średniowiecznego traktatu teologicznego? Czy też to może Platon walczy z "każącym" idealny
obraz świata empiryzmem. Nie - wszak mowa o elektronach,
więc to wiek XX.
Podobnego typu wypowiedzi idealistyczno-mistyczne można
spotkać i u innych poważnych autorów, autorytetów w swojej
specjalności, puszczających jednak wodze fantazji w momencie wkraczania w dziedzinę filozofii. Do nich należą oprócz
cytowanego J. H. Jeansa, zmarły niedawno wybitny astronom
A. E d d i n g t o n oraz angielski matematyk E. T. W h i tt ak e r.
*) B. Rus s e l: AnaLysis of Matter. London 1927, p. 386.

**) J. H. Je a n s :

ture" Vol. 134, p. 356.

The New WorLd Picture of Modern Physic, "Na-
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W przytoczonych poprzednio przykładach z historii rozwoju
astronomii widzieliśmy, ile złego nauce wyrządzają wszelkie
zboczenia różnego rodzaju i różnego typu idealistyczne odchylenia od prawdziwej postawy badaczy przyrody.
Ale cóż stanowi taką postawę i co jest podstawą wszelkich naukowych badań przyrody?
Niezależnie czy to różnym jawnym i zamaskowanym zwolennikom idealizmu filozoficznego odpowiada czy nie, jest nią
i pozostnie materialistyczny pogląd na świat.
Materialistyczny pogląd na świat, jako stanowiący zaprzeczenie idealizmu filozoficznego od najdawniejszych czasów
bywał z tej przyczyny zwalczany. W obecnej epoce, kiedy materializm filozoficzny stanowi podstawę nowych idei społeczno
politycznych w postaci socjalizmu naukowego, zaciekłość ataków wzmogła się wielokrotnie. To, co stare - walczy z nowym
na wszystkich· możliwych płaszczyznach, a jedna z nich, to
płaszczyzna filozoficzna. I dlatego poglądy takie jak cytowane,
to nie tylko daleka od życia sprawa filozofii, to równocześnie
najbardziej istotna sprawa polityki.
A przecież: " ...W polityce nie to jest najważniejsze kto bezpośrednio głosi takie czy inne poglądy. Sedno rzeczy tkwi
w tym, komu przynoszą korzyść te poglądy"*).
Frapującym jest fakt, że pośród propagatorów "teoryj" idealistycznych, dalekich od przyrodniczego poglądu, znajdują się
tacy uczeni, jak E d d i n g t o n, Je a n s, M i l n e czy W h i tt ak e r. Cóż to jest takiego, że ludzie, którzy właśnie z racji
swej pracy naukowej powinni by być "automatycznie" zwią
zani z materialistycznym poglądem, popadają w jego przeciwieństwo. Przyczyn może tu być wiele. Jedną z nich może być
atrakcyjność i poczytność wśród pewnych sfer, poglądów tego
typu, wypowiadanych właśnie przez ludzi mających swoje nazwisko w nauce. Inną może być często obserwowana, choć
zadziwiająca u umysłów ścisłych, skłonność do popadani'\
w mistyczne nastroje. Dość wspomnieć tutaj Ty c h o n a d e
Brah e, N e w t o n a czy B. P a s c a l a. Również i K e pI er, który niechętnie wykonywał rachunki astrologiczne dla
ks. Wallensteina, sam dla siebie i swoich dzieci wyliczał horoskopy astrologiczne. A przecież fakt, że Kepler ulegał temu
zabobonowi, wcale nie jest uzasadnieniem naukowym astrologii. Tak samo filozoficzne poglądy nawet wybitnych w swej
dziedzinie fizyków czy astronomów nie mogą podważyć materializmu, jak nie dyskredytują astronomii zapatrywania na nią
*)

W. L c n i n :

Dzieła.

T. XVI, str. 358.
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takich filozofów jak Platon czy Arystoteles. Należy pamiętać,
że autorytet zdobyty w pewnej dziedzinie nie może być przerzucany na wypowiedzi tego człowieka w innej dziedzinie.
Z różnymi odmianami "idealizmu fizycznego", który wcale
hie jest czymś nowym, rozprawia się Lenin już przed 42 laty
w książce "Materializm a empiriokrytycyzm" (Dz. V). Na temat
zaś specjalistów w pewnych dziedzinach, wyprawiających harce
na terenie filozofii, Lenin mówi: "Ani jednemu słowu żadnego
z tych profesorów, którzy potrafią wykazać się jak najcenniejszymi pracami w specjalnych dziedzinach chemii, historii, fizyki, nie można wierzyć, skoro mowa jest o filozofii"*). Uzasadnienie tego polega na tym, że filozofia jest w wielu wypadkach uzależniona od poglądów, jakie odpowiadają klasie rzą
dzącej, mogącej wynająć sobie "filozofów" dla głoszenia tego,
co uznaje za stosowne.
Nie znaczy to bynajmniej, że w krajach kapitalistycznych
wszyscy uczeni hołdują wypaczeniom idealistycznym. Ogromna
większość stoi na jedynie słusznej dla przyrodnika podstawie
jaką jest materialistyczny pogląd na świat. Nie brak również
publikacyj zwalczających szkodliwe "teorie"**).
Jakie miejsce w poznaniu świata wyznaczają w przyszłości
nauce różni filozofowie z pod znaku idealizmu? Pesymistycznej
odpowiedzi udziela nam D a m p i er: "nasz mechanizm umysłowy prędzej czy później zbankrutuje i staniemy w obliczu
budzącego grozę misterium, któremu na imię rzeczywistość"***).
Do takich to pesymistycznych wniosków prowadzi zboczenie z drogi właściwego przyrodoznawstwa. Absurdalność tego
wniosku obecnie, w epoce ogromnych zdobyczy naszej wiedzy,
jest zbyt oczywista, aby jej dowodzić.
Obserwując krzywą dotychczasowego rozwoju nauk przyrodniczych, możemy być przekonani, że będzie ona i w przyszłości podnosić się stale i dążyć do zbliżania się na dowolnie
małą odległość do prawdy absolutnej czy prawdziwego oblicza
natury. I dziać się to będzie bez względu na świadome czy nieświadome usiłowania wypaczenia myśli naukowej, zgodnie
z sensem arabskiego przysłowia: - chociaż szakale wyją karawana idzie dalej.
*) W. L e n i n : MateriaLizm a empiriokrytycyzm . Książka i Wiedza
1949, str. 391.
**) M. C o r n for t h : Science versus Idealism . London 1946. - H.
L e v y : Social Thinking, London 1945.
***) W. C. D a m p i er : A History of Science. Cambridge-New York
1944.
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P. S.

Czytelnik zainteresowany idealistycznymi odchyleniami w naukach
przyrodniczych, znajdzie szereg artykułów w Nr. l. "Zeszytów Filozoficznych", "Nowych Dróg", jak również w przełożonej ostatnio na język
polski pracy W. Lenina "Materializm a empiriokrytycyzm". W ostatnim
~zasie wyszła także w języku polskim cytowana powyżej książka M.
Cornforth'a: ,.Nauka przeciw idealizmowi".

J. MERGENTALER
ZWIĄZEK

CEFEID Z INNYMI GWIAZDAMI

Jedną z najważniejszych wielkości wyznaczanych dla gwiazd
zmiennych typu b Cephei jest długość ich okresu. Wiemy przecież (por. A. Lisicki "Urania" Nr 10-12, 1949), że długość
okresu jest ściśle związana z jasnością absolutną gwiazdy,
a także z jej gęstością, masą i średnicą. Naogół im dłuższy okres
pulsacji, tym większa jasność absolutna, tym większa średnica
i masa, tym mniejsza gęstość i niższa temperatura powierzchni.
Związek tych wszystkich cech z długością okresu jest jedną
z podstawowych zależności pozwalających snuć dociekania teoretyczne na temat budowy wnętrza tych gwiazd, mechanizmu
pulsacji 1 nawet ich ewolucji.
Długi czas nie podejrzewano, by długość okresu mogła się
łączyć także z pozycją danej gwiazdy w przestrzeni. Stwierdzenie faktu, że cefeidy z okresami krótszymi od l doby spotyka się w znacznych odległościach od płaszczyzny Drogi Mlecznej, a te, których okresy są dłuższe, tylko w bezpośrednim
sąsiedztwie tej płaszczyzny, było pierwszą wskazówką, że dłu
gość okresu pulsacji zależy w jakiś sposób także i od pozycji
cefeidy w przestrzeni.
Sądzono jednak, że podział na krótkookresowe cefeidy i te,
których okresy są dłuższe od l doby wystarczy, i że te ostatnie
już mniejwięcej podobne okresy mają we wszystkich okolicach
Drogi Mlecznej, z wyjątkiem gwiazd takich jak W Virginis.
Przełom w tych pojęciach winien był nastąpić w r. 1928,
kiedy J. S c h i l t zwrócił uwagę na to, że cefeidy w okolicach
gwiazdozbioru Strzelca mają średni okres o prawie 2 doby
dłuższy od tych, które są od nich na niebie odległe o 180°,
a więc leżą np. w okolicy gwiazdozbioru Oriona. Praca Schilta
nie wywołała jednak większego oddźwięku. W r. 1941 ukazała
się jednak praca H. S h a p l e y a, której wyniki były podobne
do otrzymanych przez Schilta.
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Shapley badał tzw. klasyczne cefeidy, a więc takie, których
okresy są dłuższe od l, a krótsze od 20 dni. W wyniku swych
badań potwierdził on rezultat badań Schilta, a prócz tego
stwierdził, że podobne zjawisko zachodzi w Małym Obłoku
Magellana, gdzie cefeidy leżące blisko jego środka mają przeciętnie krótszy okres niż te, które leżą na brzegach Obłoku.
Otóż w środku Obłoku jest w ogóle więcej gwiazd i są
one gęściej ułożone w przestrzeni niż na peryferiach. Podobnie
większa jest przestrzenna gęstość gwiazd w okolicach gwiazdozbioru Strzelca niż po przeciwnej stronie Drogi Mlecznej.
Shapley wysnuł stąd wniosek, że średni okres cefeid musi
w jakiś sposób zależeć od gęstości przestrzennej gwiazd.
Wniosek śmiały i ciekawy, bo albo obecność innych gwiazd
swoim przyciąganiem stale działa na cefeidy, zmuszając je do
pulsowania szybciej lub wolniej, co wydaje się zupełnie nieprawdopodobne, albo też cefeidy, rodząc się w okolicach bogatszych w materię powstają jako większe gwiazdy, bardziej
masywne, a więc wolniej pulsujące.
Pomijając niezmiernie ciekawą stronę teoretyczną zagadnienia, można spróbować dać mu jakiś bardziej określony kształt
liczbowy, bo tylko wtedy dyskusja będzie mogła być konkretna.
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Skala lewa odnosi się do dolnej krzywej i podaje długości okresu (P)
w dobach. Prawa skala, dotycząca górnej krzywej podaje wartości gę
stości przestrzennej gwiazd (D) w założeniu, że koło Słońca gęstość ta
równa jest l. O. Dolna skala podaje odległości od środka Galaktyki w kiloparsekach.
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zrobić, porachowałem średnie okresy cefeid w różnych
odległościach od środka Galaktyki, opierając się na łatwych do
obliczenia ich odległościach od Słońca.

By to

Ponieważ

znamy zależność, według której zmienia się gę
przestrzenna gwiazd wraz z odległością od środka Galaktyki, należało sprawdzić czy zależność o takiej samej formie
nie da się zastosować do okresów pulsacji. Na rys. l podaję
wyniki obliczeń. Górna krzywa ilustruje sposób w jaki maleje
gęstość przestrzenna gwiazd przy zbliżaniu się do brzegów
Galaktyki, dolna pokazuje to samo dla średnich okresów. Ta
dolna krzywa została wykreślona w założeniu, że średni okres
P(R) jest związany z odległością R od środka zależnością
stość

P(R)

=

P(O).e -~.n

gdzie u jest liczbowym współczynnikiem podającym jak szybko
maleje średni okres, a więc jest tzw. gradientem. Wartość tego
gradientu wypadła równa 0.23, a więc niewiele różna od gradientu gęstości, obliczonego z podobnej zależności dla gęstości
przestrzennej gwiazd.
Jak widać z rysunku, obie krzywe nie przebiegają całko
wicie równolegle, ale są do siebie podobne i dadzą się opisać
z pomocą takiej samej formuły z różnymi tylko wartościami
liczbowymi. Formuła dla zmian gęstości przestrzennej wraz
z odległością od środka wynika z głębokich i szeroko rozbudowanych rozważań teoretycznych na temat ruchów gwiazd
w przestrzeni, pola grawitacyjnego Drogi Mlecznej, jej ruchu
obrotowego itp. A z czego wynika podobna formuła dla śred
nich okresów pulsacji cefeid?
Wydaje się, że właśnie z zależności średniego okresu od
gęstości przestrzennej, jak to przypuszczał Shapley.
Jednak nasuwają się tu pewne wątpliwości. Średni okres
cefeid w środku Obłoku Magellana jest krótszy od tego jaki
wypada dla peryferii Drogi Mlecznej, tymczasem wydaje się
prawdopodobnym, że gęstość przestrzenna gwiazd jest tam
większa. Zależność długości okresu od obecności innych gwiazd
nie byłaby więc absolutna, tylko względna, różna dla różnych
układów gwiazdowych. Ale gęstość przestrzenna gwiazd w danej okolicy nie określa całkowicie sił działających w danym
obszarze przestrzeni. Siła ciążenia np. zależy od wszystkich
w ogóle gwiazd danego układu. Czyżby więc to właśnie siła
ciążenia ogólna decydowała o długości okresu cefeidy? A jeżeli
tak - to czyżby zewnętrzne warunki dziś istniejące zmuszały
gwiazdę do pulsowania szybciej lub wolniej ?
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Pytania te zapewne nie tak zaraz zostaną rozstrzygnięte.
jednak można się pokusić o zastosowanie ustalonej zależ
ności do badania niektórych szczegółów budowy Drogi Mlecznej. Okazuje się mianowicie, że cefeidy leżące równie daleko
od środka Galaktyki jak nasze Słońce, mają nieco krótsze
okresy, niżby wynikało z teoretycznej krzywej, a te, które leżą
bezpośrednio dalej nieco dłuższe. Można by stąd wysnuć
wniosek, że Słońce leży w okolicy stosunkowo ubogiej w gwiazdy, być może pomiędzy dwoma ramionami spirali utworzonymi
przez gwiazdy naszej Drogi Mlecznej, o której wiemy przecież,
że jest mgławicą spiralną.
Naszkicowałem tutaj
częściowo wyniki własnej
pracy,
wbrew obyczajom popularyzatorskim, wydawało mi ;;ię jednak,
że zagadnienie jest ciekawe i że warto z nim zaznajomić czytelników Uranii.
Dziś

J. WILCZYŃSKI

JAK WYKONAŁEM 2 ZWIERCIADŁA DO TELESKOPOW
Teleskop zwierciadlany jest jednym z tych niewielu narzę
dzi astronomicznych, które astronom amator może sam wykonać. Budowa jego nie wymaga bowiem zbyt wielkiego nakładu kosztów, a jedynie poświęcenia jej dużej ilości czasu,
staranności i uwagi. Dlatego zdecydowałem się na budowę
teleskopu systemu Newtona z pryzmatem odchylającym. Nie
posiadając żadnej praktyki w szlifowaniu luster postanowiłem
wykonać na początek małe zwierciadło o średnicy 80 mm, aby
następnie na podstawie wła
snych doświadczeń wykonać
większe. W tym celu zaopatrzyłem się w dwie tarczki szklanne
o średnicy 86 mm i grubości
10 mm., 0,5 kg karborundu o
Wolec
grubości odpowiadającej nr 80100, 2 łyżeczki różu polerskiego,
kilkanaście paczek smoły szewskiej i nieco kalafonii. Tarcze
szklanne były dokładnie wycięte
diamentem. Karborund
posiadał

barwę

stalowo-szarą,

a w czasie szlifowania stawał
się brunatny. Ponadto bardzo
szybko się ścierał.

Rys. 1.
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Tarczę szklanną przeznaczoną na "narzędzie", umocowałem
(por. rys. l) przy pomocy smoły na desce grubości 1,5 cm,
w środku walca blaszanego o wysokości 2 cm. Średnicę walca
przyjąłem równą;

5
5
d w=3d= 8,6cm=l4,3cm
3

ponieważ do szlifowania postanowiłem używać przez cały czas
pociągnięć równych 1 /a średnicy. Deseczkę wraz z płytką szklanną umocowałem do stołu. Do tarczki przeznaczonej na lustro
przytwierdziłem, także smołą, mosiężną rączkę, która miała
służyć do przesuwania lustra po narzędziu.

Proste

szlifowania

.II

Rys. 2.

Szlifowanie razem z pracami pomocniczymi zajęło mi około
40 godzin. Nie prowadziłem wówczas- niestety- notatek, których poważny brak odczułem przy szlifowaniu następnego 14 cm
lustra. W celu otrzymania zwierciadła o sferycznej powierzchni
stosowałem następujący system ruchów (por. rys. 2): dokonywałem 5 przesunięć w kierunku strzałki I, obracając równocześnie powoli lustro w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Po dojściu tarczy do środka, po 5 przesunięciach
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zmieniałem prostą
łem i polerowałem

szlifowania w kierunku II o 30°. Szlifowazawsze w pozycji siedzącej, gdyż jest ona
najwygodniejsza do tego rodzaju pracy (przy małych zwierciadłach). Co 2-3 minuty dodawałem nowego, wilgotnego
karborundu. Drobniejsze jego odmiany otrzymywałem przez
staranną dekantację poprzednio zeszlifowanego. Mianowicie
przetarty karborund wsypywałem do dużego słoja z wodą,
dokładnie mieszałem, a następnie po odpowiednim czasie 3 /o~.
jego zawartości zlewałem do słoja pośredniego. Odlaną zawiesinę mieszałem ponownie i po tym samym czasie co poprzednio
zlewałem do trzeciego słoja, na dnie którego osiadał żądany
karborund. Pierwszy gatunek otrzymywałem zlewając zawiesinę natychmiast tak, że pozbywałem się jedynie ziarenek
niestartych. Następne gatunki osiadały z zawiesiny zlanej po
2, 5, 15, 30 i 50 sekundach. W ostatnim słoju przetrzymywałem zawartość od 5 do 10 minut. W ten sposób otrzymywałem np. w wypadku karborundu 5 sekundowego nie tylko tę
odmianę, ale i wszystkie drobniejsze. Przedłużało to oczywiście czas szlifowania, nie mając jednak odpowiedniej ilości
przetartego karborundu nie mogłem zacząć dekantacji od gatunków najdrobniejszych. Każdą grubością karborundu szlifowałem tak długo, dopóki nie zniknęły ślady po gatunku poprzednim, co stwierdzałem przy pomocy szkła powiększającego.
(Badać należy zawsze powierzchnię lustra, gdyż narzędzie dogładza się znacznie szybciej).
Pierwsze oględziny lustra po 30 minutach szlifowania wykazały, że brzegi nie są jeszcze zupełnie zrysowane. Natomiast
środek był całkowicie matowy, co wskazywało na to, że ściera
się on szybciej od brzegów, a zatem lustro staje się wklęsłe.
Ogniskową lustra ustaliłem na 120 cm, nie chcąc na początek
zbyt długo szlifować go, ani mieć zbyt wielkich trudności z parabolizacją. Zeszlifowanie środka przy takiej ogniskowej musi
wynosić:

r2
r2
4, 32
h ~ R = }= .
= 0,0386 cm = 0,386 mm
2
4
4 120

Nie posiadając żadnych przyrządów pomiarowych, mierzyłem
ogniskową, a zatem i wielkość zeszlifowania przy pomocy promieni słonecznych odbitych od wilgotnej powierzchni zwierciadła. Wieczorem radziłem sobie inaczej. W możliwie dużej
odległości od lustra (6-10 m) ustawiałem żarówkę elektryczną.
Samo lustro ustawiałem prostopadle do kierunku promieni
świetlnych, idących od źródła, a następnie obracałem je dokoła
osi prostopadłej do podstawy o taki kąt, aby ekran, na którym
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łapałem obraz włókienka odbitego od wilgotnej powierzchni
zwierciadła nie zasłaniał lustra. Następnie mierzyłem odległość
włókna żarówki od zwierciadła i zwierciadła od ekranu w położeniu, w którym obraz był najwyraźniejszy. Oznaczając przez
ogniskową zwierciadła, przez x odległość między lustrem
a włókienkiem i przez y odległość między lustrem a ekranem
możemy obliczyć ogniskową ze wzoru:

f

1

=

f
lub po

1 +l
Y

X

przekształceniu:

l=

.
Sposób ten oddaje

xy_

x+y

poważne usługi, gdyż

pozwala

wyznaczyć

aberację

sferyczną lustra. W czasie szlifowania mianowicie
trudno jest uzyskać doskonale sferyczne lustro i zazwyczaj
poszczególne jego pierścienie mają różne ogniskowe. W wypadku mojego małego lustra badałem tą metodą dwa pierście
nie, zaś w lustrze 14 cm trzy. Sposób ten stosowałem dopiero

przy szlifowaniu karborundem 2 sekundowym lub drobniejszym, gdyż przy powierzchni silniej zrysowanej obraz jest
bardzo niewyraźny. Przez polerowanie można poprawić niedokładności ogniskowej wynoszące nie więcej jak 3 cm, podczas gdy lustro 8 cm miało po rozpoczęciu wygładzania różnicę
ogniskowych dochodzącą do 15 cm. Po zasłonięciu środka zwierciadła krążkiem tekturowym o średnicy 6 cm otrzymywałem
obraz żarówki na ekranie o 18 cm dalej, niż z jego części
środkowej. Błąd ten powtórzył się także, i to w jeszcze silniejszym stopniu, w lustrze 14 cm. Usunąłem go łatwo skracając
pociągnięcia do V.. średnicy. Przy użyciu karborundu 2 sek.
zajęło mi to 100 minut. Poprawa takiego błędu przez polerowanie byłaby prawie niemożliwa. Innym sposobem używanym
przeze mnie do badania ogniskowej jest metoda podana przez
dr D a n i l e w i c z a. Polega ona na umieszczeniu na zwierciadle
5 szkiełek nakrywkowych z mikroskopu; 4 na obwodzie, pią
tego w środku. (Szkiełka te należały z jednej strony zwilżyć
i tą stroną przyłożyć do lustra). Światło, pochodzące od Słońca
lub żarówki a odbite od nich skupia się mniej, lub więcej dokładnie w jednym punkcie. W pierwszym wypadku otrzymywałem ogniskową wprost, w drugim obliczałem ją ze wzoru
podanego wyżej. Metodą tą posługiwałem się jedynie przy
szlifowaniu zgrubnym, gdyż daje ona ogniskową z błędem
dochodzącym do l O% . Je żeli chodzi o bezpośredni pomiar głę
bokości zeszlifowania przez przyłożenie "krawędzi narzędziar-
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skiej" lub prostej linijki na średnicy zwierciadła, to ocena
wielkości szpary jest bardzo subiektywna i przy jej ocenie
popełniałem czasem błędy do 100 %. Można zastosować jednak
ten sposób, podsuwając pod linijkę klin o znanym pochyleniu.
Do polerowania luster przystąpiłem dopiero wtedy, gdy
każdą grubością karborundu szlifowałem je co najmniej 45
minut, a ich aberacja sferyczna była mniejsza od 5 mm. Lustra
polerowałem na formie ze smoły szewskie j, z niewielkim dodatkiem kalafonii. Średnica formy była równa średnicy lustra.
Kształt sferyczny nadawałem jej przez przyciśnięcie lustrem,
które powlekałem, dla uniknięcia przyklejenia, wodą z różem
polerskim. Następnie przy pomocy linijki wygniatałem na for-

x - - - - - - - -- - --1
Ź ródło światra

-

~Oś lustra
Ekran

Rys. 3.

mie mimośrodowo siatkę kwadratową, o bokach 15 wzgl. 25 mm.
Siatka ta w żadnym wypadku nie może być centryczna, gdyż
spowodowałoby to różne odpolerowanie poszczególnych pierścieni lustra. Folerowałem takimi samymi ruchami, jakie stosowałem przy szlifowaniu. Róż polerski, który używałem w zawiesinie wodnej , był barwy krwisto-czerwonej . W czasie polerowania stawał się on coraz jaśniejszy. Gdy przybierał barwę
różową, smarowałem polerownik nową porcją różu i wody.
Już po 1/ 2 godzinnym polerowaniu mogłem w obu wypadkach (lustra o średnicy 8 i 14 cm) przystąpić do badania zwierciadła sposobami wizualnymi. W tym celu ustawiałem żarówkę
elektry czną i lustro tak jak do badania odległości ogniskowej
(por. r ys. 3), lecz zamiast ekranu używałem okular o ogniskowej 40 mm. Umieściłem go tak na podstawce, że dawał się
przesuwać wzdłuż osi w sposób pozwalający na dokładne wyznaczenie wielkości tego przesunięcia. W tym wypadku zwracałem jeszcze baczniejszą uwagę na to, aby obraz włókienka
padał możliwie blisko osi lustro-żarówka. Jest to konieczne dla
uniknięcia silniejszego zepsucia obrazów przez astygmatyzm.
Lustro do sprawdzenia musi być starannie wytarte. Podobnie
5
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jak i poprzednio badałem jego powierzchnię, przysłaniając
środek i brzegi, nastawiając równocześnie na ostrość okular.
Z przesunięć okularu wnioskowałem o kształcie lustra. Przy
figuracji lustra trzymałem się następujących zasad, określa
jących długość pociągnięć.
I. Pociągnięcia równe 1/s średnicy powinny dać powierzchnię sferyczną.
II. Pociągnięcia dłuższe od 113 średnicy wydłużają ogniskową pierścieni zewnętrznych, skracają zaś ogniskową środka.
III. Pociągnięcia krótsze od lfa średnicy skracają ogniskową pierścieni zewnętrznych, wydłużają natomiast ogniskową
środka.
Je żeli oznaczymy przez H średni promień badanego pierścienia, a przez x i
analogiczne wielkości jak poprzednio, to

f

aberacja lustra paraboloidaluego mierzona na osi okularzwierciadło wyrazi się wzorem :

czyli, że w przypadku parabolicznej postaci lustra obrazy ze
stref skrajnych powinny leżeć na osi dalej o wielkość ,6 y, niż
z niewielkiej części środkowej. Do tego pomiaru ustawiałem
źródło światła w odległości od zwierciadła nieco większej od jego
2 długości ogniskowych. W tym wypadku używałem dobrze skorygowanego czterosoczewkowego okularu, o ogniskowej 8 mm.
Sposobem tym posługiwałem się równolegle z próbą cieniową
Foucaulta, którą początkowo było mi trudno należycie zinterpretować. Przy próbie cieniowej jako źródła światła używałem
mlecznej żarówki umieszczonej w blaszanym cylindrze. Cylinder ten na wysokości włókienka żarówki był zaopatrzony
w kilka otworków o średnicy od 0,2 do l mm.
Nie posiadając odpowiednich chemikaliów, musiałem dać
lustra do posrebrzenia. Przed założeniem małego lustra do teleskopu, polerowałem starannie jego film srebrny watą i suchym różem. Pomimo tego pozostawia on jeszcze wiele do
życzenia, co odbija się na zasięgu przyrządu. Przy czynnej
średnicy lustra 78 mm widziałem w Plejadach gwiazdy do
9,7 mg. (Gołym okiem dostrzegałem gwiazdy 5,3 mg). Teleskopem tym obserwowałem pierścień Saturna, jego najjaśniej
szy księżyc Tytan, Marsa, Jowisza, plamy słoneczne, Księżyc.
W teleskopie tym stosuję powiększenia od 30 do 180 X . Teleskopu z lustrem 14 cm, mimo posiadania kompletnej optyki
nie zdołałem do tej pory uruchomić ze względu na brak odpowiedniego montażu.
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ZOFIA PIOTROWSKA

LUNETY PRZED GALILEUSZEM
Przyjmuje się na ogół, że pierwsze lunety skonstruowane
w Holandii z początkiem XVII wieku, przez J. L i p p er s c h e y'a. Ale nie jest to takie zupełnie pewne. Istnieją
dokumenty, pozwalające przypuszczać, że pierwsza luneta
powstała już wcześniej, że została mianowicie zbudowana we
Włoszech z końcem XVI wieku. Jakież to dokumenty? Otóż
w r. 1634 Izaak B e e ck m a n, przyjaciel Kar t e z jus z a,
pisze tak "Johannes Sacharius mówi, że ojciec jego zbudował
u nas pierwszy teleskop według modelu pewnego Włocha; na
modelu tym był wypisany rok 1590".
Można więc uważać Włochy za pierwszą ojczyznę lunety.
Ale pozostaje otwarta kwestia, przez kogo została luneta wynaleziona. Tego nie mówi nam wyraźnie żaden z współczesnych
tekstów. Fakt, że nikt nie ubiegał się o zaszczytny tytuł autora
tak wspaniałego wynalazku, mógłby nasunąć przypuszczenie,
że poprostu pomysł ten dojrzewał w tylu umysłach, iż nikt
nie mógł przypisywać wyłącznie sobie zasługi. Hipoteza ta tłu
maczyłaby łatwo trudności w poszukiwaniach historycznych
nad interesującym nas problemem pierwszego wynalazcy lunety; jednak wypada ją odrzucić. Gdyby istotnie myśl o lunecie była w latach dziewięćdziesiątych XVI wieku tak powszechna, że wynalezienie jej przyjęto by jako rzecz całkiem
naturalną i nie wywołującą żadnego zdziwienia, było by niemożliwe, aby taki G a l i l e u s z czy K e p l er nie słyszeli
o niej w dwadzieścia lat później. A jakież ogólne zdziwienie
i zainteresowanie wywołała w 1608 roku wiadomość o lunetach holenderskich. Nie przyjęto jej wcale jako faktu zdawna
oczekiwanego, tylko jako wielką niespodziankę.
Widać z tego, że luneta miała wynalazcę, którego osobistemu geniuszowi zawdzięcza swój początek. Dlaczego trzymał
on swoje dzieło w tajemnicy? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że w owych czasach ani prawo ani obyczaj nie chroniły
wynalazcy przed naśladowcami. Zrozumiałe więc jest, że pracował w najgłębszej tajemnicy. Może zresztą był do niej zmuszony i przez rozkaz z góry. Pierwsze lunety były z początku
używane wyłącznie do celów wojskowych. Napewno więc mocodawcy potrafili zmusić wynalazcę do zachowania najściślejszej
tajemnicy. Nie nasuwające wątpliwości stwierdzenie kto był
właściwym wynalazcą lunety, nastręcza jak widać poważne
zostały
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trudności. Badanie współczesnych zapisków pozwala jednak na
wysunięcie pewnych przypuszczeń. Możemy śmiało ograniczyć
poszukiwania do drugiej połowy XVI wieku. Niektórzy historycy usiłowali wprawdzie odsunąć powstanie lunety jeszcze
dalej, ale twierdzenia te nie oparły się krytyce. Bezkrytyczni
admiratorzy starożytnych przekazali nam różne nie wytrzymujące krytyki legendy. Do nich należy legenda o zwierciadłach Juliusza C e z ar a, który miał rzekomo przy ich pomocy
obserwować brzeg angielski z wybrzeży francuskich. Zacytujmy jako ciekawostkę wspominający o tym ustęp z Rogera

Bakona (1214-94) .
"Przedmioty mogą niekiedy przybierać wygląd tak wyraźny, że położone daleko zdają się być całkiem bliskie, do
tego stopnia, że możemy czytać bardzo drobne litery z niewiarygodnej odległości, że możemy widzieć przedmioty
dowolnie małe . . . . . W ten sposób podobno Cezar przy
pomocy wielkich luster dojrzał z wybrzeży Gallijskich położenie fortów i miast Brytanii".
W opisie tym uderza brak jakichkolwiek szczegółów, ton
tajemniczy, nasuwający myśl o czarach. Przecież jeszcze za
czasów Bakona, a z pewnością w starożytności, sprawy takie
należały potrochu do magii. Bakon pisałby całkiem inaczej,
gdyby sam był widział obraz rzeczywisty (powietrzny) utworzony przez zwierciadło. Pierwszą wzmiankę o takim zjawisku
rzeczywiście zaobserwowanym, znajdujemy w piśmie z datą
1589 G . B. P o r ty. W tymże piśmie czytamy pierwszy raz
o użyciu drugiego szkła, okularu. I tutaj dochodzimy jak się
zdaje, do początków historii prawdziwej lunety.
Ci historycy, którzy sądzą, że można odkrycie lunety przesunąć do pierwszej połowy XVI wieku, opierają się najczę
ściej na wyjątkach z "Homocentrica", dzieła opublikowanego
w 1538 roku w Wenecji, przez F rac a s t o r a (1483-1553).
Nie jest to traktat o optyce, raczej obszerna synteza kosmogoniczna. Fracastor buduje ją jako przeciwstawienie Ptolomejskiemu systemowi epicyklów. W cytowanym zwykle ustępie
nie ma wcale mowy o lunetach zbliżających. Jedyną ambicją
Fracastora jest wytłumaczenie pozornego zwiększania się ciał
niebieskich nad horyzontem. O soczewkach wspomina tylko
nawiasem. Z analizy tekstu widać, że autor nie miał pojęcia
o właściwościach soczewek.
Wspomnijmy jeszcze o doświadczeniach opisanych przez
Leonarda D i g g e s a i Jana D e e około roku 1570. Opisy te
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są

podane w tak niejasnych słowach, że trudno zdać sobie
z charakteru doświadczeń. Nie wiemy nawet czy autorzy wykonywali sami pewne próby czy też rozwijają tylko
temat dostarczony przez Bakona, którego cytują. W każdym
razie żaden z nich nie wspomina o kombinacji dwóch soczewek
w celu utworzenia prawdziwej lunety zbliżającej .
Przechodzimy z kolei do prac i korespondencji Gianbaptisty
delia Por t a (1538-1615) i tam wreszcie znajdujemy interesujący nas problem względnie wyraźnie postawiony. List Leonarda C o n o s c i u t o do kardynała d'E s t e wspomina, że
Porta w roku 1580 zajęty był w Murano pod Wenecją "konstrukcją przyrządu do patrzenia na odległość". List wspomina
też, że nieufny konstruktor "nie chce zdradzić swojej tajemnicy przed nikim, ktokolwiek by to był". Trochę później,
w roku 1586 Porta pisząc do kardynała o swej "Magia Naturalis" oświadcza, że posiada sztukę budowania lunet, pozwalających poznać człowieka z odległości paru mil. Ale zawiódłby
się bardzo, ktoby szukał w "Magii" szczegółowego opisu tego
instrumentu. Pisze Porta tak:
sprawę

"Ale to, co następuje, odkrywa nam zasadę o wiele donioślejszą, jeżeli się nad nią pomyśli: przy pomocy soczewki
z kryształu widzieć przedmioty dalekie bardzo przybliżone.
Istotnie, jeżeli umieścimy oko poza soczewką, będziemy
widzieć te oddalone przedmioty tak zbliżone, że zdawać się
będzie, że można by dotknąć ręką ubrań i twarzy ludzkich
i rozpoznać przyjaciół z bardzo daleka. Tak samo: przy pomocy soczewki z kryształu czytać list oddalony. Istotnie
jeżeli umieścimy oko tak jak poprzednio, a list w dowolnej
odległości, zobaczymy litery dosyć duże, aby je wyraźnie
odczytać. I jeżeli potrafimy tak powiększyć ilość soczewek,
żeby jedna drugiej podawała litery powiększone, mogę
śmiało zapewnić, że zobaczymy o sto kroków najmniejsze
litery. Ten kto potrafi zastosować to poprawnie odkryje
tajemnicę niemałej

wagi".
Dalej pisze Porta o soczewkach wklęsłych i wypukłych
i o stosowaniu ich do korygowania wad wzroku. Pisze dalej
(dosłownie) :
"Jeżeli potrafisz we właściwy sposób złączyć oba rodzaje
soczewek, zarówno przedmioty bardzo odległe jak i bliskie,
będziesz widzieć powiększone i wyraźnie".
Tekst ten sprawiał wiele kłopotów komentatorom. Pierwszy
odnosi się niewątpliwie do badań obrazów rzeczywi-

ustęp
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stych, otrzymanych za pomocą soczewki skupiającej o dosyć długiej ogniskowej. Dalsze zdanie ("jeżeli potrafimy powiększyć ilość soczewek. .. ") zdaje się radzić obserwatorowi,
aby użył okularu do doświadczenia, o którym mówi pierwszy
ustęp. Następne ("Ten kto potrafi zastosować to poprawnie")
uprzedza go, z całą tajemniczością należną tak wielkiemu sekretowi, że uzyska w ten sposób uderzające rezultaty.
Czy nie należy szkieł pomocniczych, o których mówi Porta,
nazwać soczewką okularową? Wygląda na to, że Porta zauważył, że gdy umieścimy oko zaopatrzone w dodatkową soczewkę silnie wklęsłą lub wypukłą, poza soczewką wypukłą
o dużej ogniskowej, odległe przedmioty będą się nam zdawały
bliskie. Wreszcie ustęp ostatni zawiera aluzje do kombinacji
optycznej, którą nazywamy lunetą Galileusza. Mimo to liczni
historycy widzieli tu nie pomysł lunety zbliżającej, ale opis
czegoś w rodzaju złożonych okularów, otrzymanych przez uży
cie (jak pisze Porta) "szkła wypukłego przeciw wklęsłemu, aby
odjąć temu pierwszemu nadmiar wklęsłości lub wypukłości
jaki mogłoby mieć w stosunku do rodzaju wzroku patrzącego".
Istnieje jednak korespondencja Porty, w której wyraźnie jest
mowa o przyrządzie pozwalającym rozpoznać człowieka z odległości wielu mil, co oczywiście nie mogło zapowiadać zwykłych
okularów, ale system powiększający, czyli prawdziwą lunetę
zbliżającą. Skoro Porta powziął taki pomysł, skoro próbował
go zrealizować od roku 1580, nie byłoby nic dziwnego, gdyby
po sześciu latach mógł się pochwalić sukcesem. Trudności techniczne nie były tak wielkie, aby mogły mu przeszkodzić. Przecież skoro w dwadzieścia lat później Galileusz dowie się, że
w Paryżu sprzedają lunety utworzone z dwóch soczewek przeciwnych umocowanych w rurze, służące do patrzenia na odległość, to te skąpe wiadomości wystarczą mu do wyobrażenia
sobie aparatu i skonstruowania go odrazu.
List do kardynała, który przed chwilą komentowaliśmy, pisze
Porta w roku 1586; cytowany na początku niniejszego artykułu list Izaaka Beeckmana mówi o lunecie włoskiej z datą 1590.
Zbieżność dat pozwala z dużym prawdopodobieństwem przypisywać wynalazek lunety Porcie. Jakkolwie było, lunety zostały rozpowszechnione dopiero w roku 1608 w Holandii, tak,
że ogólnie właśnie Holandia uważana jest za ich ojczyznę.
Bibliografia: Danjon- Couder, Lunettes et Telescopes, Paris 1935.
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KRONIKA
S. p. prof. dr Kazimierz Romuald Graff
Dnia 15 lutego 1950 r. zmarł w Wiedniu po długiej chorobie prof.
<ir K. Gr a f f, jeden z czołowych astrofizyków w Europie. Wprawdzie
nie było nam danym mieć Go bezpośrednio w swym gronie, gdyż projektowane objęcie dyrektury obserwatorium w Poznaniu nic doszło do
skutku, mimo to czuliśmy zawsze jego bliskość, czy to spotykając się na
kongresach Międzynarodowej Unii Astronomicznej, czy na studiach
praktycznych w obserwatorium wiedeńskim, czy goszcząc Go u siebie,
czy wreszcie organizując "wypady fotometryczne" na bliskie południe
<io bezchmurnych krajów Morza Sródziemnego. Niestrudzony i wprawny
<>bserwator, mistrz w posługiwaniu się małymi narzędziami, jakie mamy
w Polsce, służył zawsze kolegom, którzy się do niego zwracali, życzliwą
radą i pomocą w sprawach naukowych.
Urodził się dnia 7. II. 1878 r. w Polsce w Poznańskim, w mieJSCOwości Próchnowo. Studiował astronomię na uniwersytecie berlińskim
w latach 1897-1901. Po promocji na doktora, pracował przez rok w tamtejszym obserwatorium .,Urania", a w r. 1902 wszedł w skład personelu
<iobrze wyposażonego obserwatorium w Bergedorf pod Hamburgiem.
Tu spędził najczynniejsze lata swego życia (1902-1927), wybijając się
jako czołowy obserwator, któremu oddano do wyłącznej eksploatacji
<iuży 60-centymetrowy refraktor. W r. 1909 osiąga oficjalne stanowisko
"obserwatora" równoważne profesurze. Roczniki "Mitteilungen d. Hamburger Sternwarte", łamy "Astronomische Nachrichten" z tego ćwierć
wiecza zapełnia swymi paruset pracami, głównie z fotometrii gwiazd
zaćmieniowych, daje też doskonałe rysunki powierzchni planet, od
których do dzisiaj nie mamy lepszych. Pracuje nad selenografią, obserwuje Drogę Mleczną i światło zodiakalne.
W r. 1928, chociaż z urodzenia Polak, dostaje dyrekturę uniwersyteckiego obserwatorium w Wiedniu, które wkrótce modernizuje i dzwiga.
Tamtejszy wielki 70-centymetrowy refraktor Grubba otrzymuje ruchomą
podłogę i służy Mu przez szereg lat do fotometrawania bladych gwiazd
i obserwacyj innych słabych obiektów.
Znajdując jako obserwator przeszkody w tamtejszym chmurnym
klimacie oraz w światłach wielkiego miasta, robi wypady z małymi narzędziami na południe, spędzając dwie zimy na wyspie Mailorce oraz
szereg miesięcy na wyspie Salcie w Dalmacji. Specjalnością Jego była
fotometria i kolorymetria wizualna gwiazd przy pomocy fotometru klinowego przez siebie skonstruowanego (fotometry te przyjęły się w Polsce).
Odkrywa on swym małym kolorymetrem klinowym czerwono-brunatną
mgławicę ciemną w Orionie, mierząc "poczerwienienie" jaśniejszych
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gwiazd tego gwiazdozbioru. Wydaje szereg tomów "Mitteilunen der
Wiener Sternwarte".
Oprócz prac naukowo-badawczych pisze uniwersytecki podręcznik
astrofizyki "Grundriss der Astrophys1k", do którego często zaglądamy.
"Ortsbestimmung" oraz cenny rozdział o systemie planetarnym w "Handbuch der Astrophysik". Wraz z M. B e y er e m wydaje "Himmelsatlas".
obejmujący wszystkie gwiazdy do 9-tej wielkości.
Po zajęciu Austrii w r. 1938 przez Hitlera, zostaje spensjonowany.
W r . 1945 wraca na dyrekturę obserwatorium, lecz podeszły wiek i choroba nie pozwalają Mu już na kontynuowanie pracy.
Jan Gadomski

Zebranie Komisji astronomicznej Akademii Nauk Z. S. R. R.
dla badań gwiazd zmiennych
W dniach od 7 do 10 lipca 1949 odbyło się w Kijowie zebranie Komisji dla badań gwiazd zmiennych (jako dziewiąta konferencja badaczy
gwiazd zmiennych w Z. S. R. R.). Wzięło w niej udział przeszło 70 spe/ cjalistów o znanych nazwiskach w dziedzinie badań gwiazd zmiennych.
Zebranie otworzył członek Akademii Nauk I. W. Łaszkar e w
krótkim powitalnym przemówieniem, w którym życzył zebranym
owocnej pracy.
Pierwszy referat pt. "Znaczenie badań gwiazd zmiennych dla poznania praw rozwoju galaktyk" wygłosił znany astronom B. W. Kuk arki n. Wskazał on na fakt, że badania gwiazd zmiennych, występujących
w galaktykach, nadają się bardzo dobrze do poznania ogólnych praw
budowy i rozwoju układów gwiezdnych.
Wielkie zainteresowanie wywołał wykład członka ormiańskiej Akademii Nauk, znakomitego astrofizyka, laureata nagrody Stalinowskiej
W. A. A m b a r c u m i a n a. Zaznaczył on, że do odkrycia gwiazdowych
assocjacyj *) doprowadziła obecność gwiazd zmiennych typu T Tauri.
występujących w tzw. T-assocjacjach. Dłużej zatrzymał się przy charakterystyce tych ciekawych nietrwałych układów, których istnienie świad
czy o grupowym powstawaniu gwiazd w obecnych czasach. Sprostował
on twierdzenie O. S t r u w e g o, który objaśniał obecność jasnych linij,
występujących w widmach gwiazd należących do T-assocjacyj tym, że
te gwiazdy znajdują się w chmurze ciemnej materii. Referent podkreślił,
że gwiazdy typu T Tauri posiadają nie tylko jasne linie w widmie, ale
również są zmiennymi, a zmienności ich nie można objaśniać wpływem
ciemnej materii. W dalszej części wykładu wysunął on ciekawe przypuszczenie, że karły typu G powstały w T-assocjacjach, a gwiazdy typu
O i W (Wolf-Rayet) w 0-assocjacjach. W dyskusji zaznaczono, że do
*)

Por. Urania, T. XX, str. 130.
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wniosku o różnym pochodzeniu tych gwiazd zupełnie niezależną drogą
doszedł P. P. P ar e n a g o.
W. P. C e s e w i c z WYgłosił referat pt. "Pierwszeństwo rosyjskich
uczonych w nauce o gwiazdach zmiennych". Wymienił on doniosłe w tej
dziedzinie badań zasługi W. K. Ceraskiego, Ł. P. Ceraskiej,
S. N. B ł aż ki, S. P. Głaz e n a p a, S .B. S z ar be g o i A. A. B i e l opo l ski e g o.
B. W. Kukarkin, sekretarz Komisji, wygłosił sprawozdanie o działal
ności Komisji. Przypomniał on, że w r. 1948 WYSzedł w świat pierwszy
sowiecki "Ogólny katalog gwiazd zmiennych".
Ożywioną dyskusję WYWOłał WYkład N. E. Kur o c z ki n a. podkreślający ważność prac miłośników astronomii w dziedzinie badań gwiazd
zmiennych i wskazujący na konieczność rozwoju obserwacyj nie tylko
wizualnych, ale także i fotograficznych w związkach miłośników.
P. P. P ar e n a g o w swym WYkładzie pt. "Gwiazdy zmienne w mgła
wicy Oriona" wykazał, że te gwiazdy w żadnym WYpadku nie są tzw.
ekranowymi zmiennymi, jak dotychczas sądzą amerykańscy astronomowie, lecz są zmiennymi fizycznymi podobnymi do gwiazd typu T
Tauri i wchodzą w skład wielkiej assocjacji gwiezdnej typu O i T
równocześnie.

Oprócz wymienionych, szereg uczestników WYgłosiło referaty na pokrewne tematy.
Z dużym zainteresowaniem WYSłuchali zebrani końcowego referatu
B. W. Kukarkina o projekcie ogólnego planu badania gwiazd zmiennych w Z. S. R. R., ułożonego na 10 lat naprzód. Wykład WYWOłał oży
wioną dyskusję i został jednomyślnie przyjęty przez uczestników zebrania.
W końcowej rezolucji przyjęto szereg uchwał istotnych dla dalszego
rozwoju prac w Związku Radzieckim, dotyczących badań gwiazd zmiennych.
(Astronomiczeskij .żurnat, T. XXVII, 1).
JR.
O

obecności

otwartych zbiorników wody na Marsie

Znane są białe plamy w okolicach biegunoWYch na Marsie. Są to
prawdopodobnie obszary śnieżno-lodowe, które z nastaniem ciepłej pory
roku szybko się kurczą w kierunku biegunów. Ze względu na małe
natężenie promieniowania Słońca na tej planecie, szybkość kurczenia się
wskazywałaby na bardzo nieznaczną grubość tej pokryWY śnieżno
lodowej. Okoliczność ta, w związku ze znikomo małą wilgotnością atmosfery Marsa, której nie można odkryć na drodze spektrograficznej, zmusza do powątpiewania w istnienie otwartych, nawet niewielkich, zbior-
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ników wodnych na tej planecie. Prostym dowodem tego jest brak blasku
odbitych w takim zbiorniku promieni Słońca, który powinno się zauważyć na tle tarczy planety, jako większy lub mniejszy jasny punkt.
W. G. F c s e n k o w przeprowadził teoretyczne obliczenia jasności
odbitego blasku dla hipotetycznego zbiornika wodnego z otwartą powierzchnią bez ograniczeń brzegowych. Dla wielkości blasku otrzymuje
on + 1.5 w wielkościach gwiazdowych. W przypadku zatem swobodnej,
nieograniczonej powierzchni wodnej lustrzane odbicie światła słonecz
nego będzie mieć wygląd jasnego punktu, który rzucałby się w oczy
przy spostrzeżeniach czynionych nawet małymi lunetami i znacznie
zwiększałby ogólną jasność planety. Okazuje się dalej, że najmniejszy
promień zbiornika wodnego na Marsie, przy którym obserwator na
Ziemi otrzymałby światło odbite od pełnej tarczy słonecznej, wynosi
7.4 km. W przypadku mniejszych rozmiarów granice zbiornika grałyby
rolę diafragmy nie przepuszczającej promieniowania całej tarczy Słońca.
Wyłania się pytanie, jaka jest najmniejsza jasność świecącego punktu,
dającego się zauważyć na oświetlonym tle tarczy Marsa gdy pdsługu
jemy się określonym teleskopem? Z rozważań teoretycznych wynika, że
gdybyśmy obserwowali lunetą o średnicy obiektywu 500 mm, to otrzymujemy na ową graniczną jasność świecącego punktu 10.0 wielkości
gwiazdowych. Przy pomocy wspomnianej lunety przeciętne oko mogłoby
przeto jeszcze zauważyć na tarczy Marsa punkt świecący lO-tej wielkości gw.
Wobec tego można by zauważyć na Marsie obecność otwartego zbiornika wodnego o daleko mniejszych rozmiarach niż wspomniany wyżej
hipotetyczny zbiornik nieograniczony, który daje punkt o jasności odpowiadającej + 1.5 wielkości gwiazdowej.
Dochodzimy ostatecznie do wniosku, że przy pomocy potężnych współ
czesnych lunet można by zauważyć otwarty zbiornik wodny na Marsie,
gdyby nawet jego średnica była równa tylko 300 m. A ponieważ na
Marsie nic zaobserwowano nigdy żadnych blasków, należy stąd wnosić,
że na tej planecie nie ma otwartych obszarów wodnych, nawet nikłych
rozmiarów.
Wynika stąd niewątpliwy wniosek, że Mars, na którym zachodzi
topnienie śniegów, jest pozbawiony nawet bardzo małych otwartych zbiorników wodnych o średnicy wynoszącej nie tylko setki ale
nawet być może i dziesiątki metrów. Staje się wobec tego prawdopodobnym wniosek, że na tej planecie nic istnieje w ogóle woda w stanie płynnym.

wyraźne

Wyłania się więc
godzić

pytanie, w jaki sposób można ten stan rzeczy poz przypuszczeniem obecności życia roślinnego na Marsie?

(Astronomiczeskij Zurnał, T. XXVI, 5).

JR.
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Paryska konferencja astronomów i hydromechaników
W dniach od 16 do 19 sierpnia 1949 r. odbyła się w Paryżu wspólna
konferencja astronomów i fizyków specjalistów od hydrodynamiki. Omawiane były szeroko zagadnienia dotyczące dynamiki materii między
gwiezdnej i układów gwiazdowych. Na szczególne podkreślenie zasłu
guje fakt, że była to konferencja astronomów, na której nie gwiazdy
były głównym tematem obrad.
Ogólny przegląd zagadnień podał O o r t. Pierwszym tematem obrad
były zagadnienia dotyczące materii międzygwiezdnej. Zacten z referentów nie uważał masy zawartej w materii międzygwiezdnej za mniejszą
od masy zawartej w gwiazdach. Materia ta koncentruje się w postaci
chmur o wymiarach liniowych rzędu lQ~o cm, przy czym kształt tych
chmur nie musi być sferyczny. Chmury te zajmują około 5% przestrzeni
międzygwiezdnej. Na podstawie obserwacji linii absorpcyjnych możemy
wnosić o składzie i gęstości chmur. S t r o m g r e n podał tu pewne wyniki
badań, według których głównym składnikiem materii międzygwiezdnej
jest wodór. Gęstość wodoru w chmurze waha się od 5 do 50 atomów
wodoru na l cm 3 , podczas gdy poza chmurą jest mniejsza od 0,1 atomu
wodoru na l cm 3 • Z obserwacji H i l t ner a i H a 11 a wynika, że światło
gwiazd dalekich przy przejściu przez chmurę ulega częściowej polaryzacji (o kilka procent), przy czym płaszczyzny polaryzacji są w przybliżeniu prostopadłe do płaszczyzny Galaktyki. Wysunięto hipotezę, że
za zjawisko to odpowiedzialne jest pewne uprzywilejowane położenie
asymet.-ycznych cząstek, zawartych w chmurze. Jako przyczynę takiego
uprzywilejowanego zorientowania cząstek można by uważać siły pochodzące od pól magnetycznych. Na możliwość istnienia takich pól
w przestrzeniach międzygwiezdnych wskazał już wcześniej A l f v e n.
H o y l e podkreślił trudności związane z wytłumaczeniem powstawania
takich pól jednorodnych o odpowiednich rozmiarach i natężeniu.
Następnym poruszanym na konferencji zagadnieniem było znaczenie
kosmogoniczne turbulencji. Turbulencja powstaje w cieczy, gdy wskutek
nicstałości hydrodynamicznej lub grawitacyjnej tworzą się w niej duże,
stopniowo zmniejszające się wiry. Muszą być przy tym spełnione pewne
warunki: do dużych wirów musi być doprowadzona z zewnątrz energia,
liczba Re y n o l d a*) musi być większa od 104, pomiędzy poszczególnymi
częściami cieczy musi istnieć połączenie. H e i s c n b e r g i W e i z s ii cker wyrażają przypuszczenie, że turbulencje występują w skali galaktycznej, przy czym dopływ energii pochodzić ma z ruchu wirowego Galaktyki. Według poglądu von N e u m a n n a kluczowym procesem w tworzeniu się chmur jest grawitacja. H o y l e wysunął hipotezę, że również ruch
wirowy galaktyk mógłby być wyjaśniony jako efekt sprzężenia grawita*) Liczba Reynolda jest to liczba charakteryzująca ruch cieczy.
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cyjnego we wczesnych stadiach formowania się galaktyk. Heisenberg
przypuszczenie, że główną przyczyną wirowania galaktyk są
turbulencje, jednakże Weizsacker nie sądzi, aby turbulencje miały znaczenie w skali supergalaktycznej.
Z badań M a y a l a nad strukturą mgławic spiralnych wynika, że
zachowują się one w swym ruchu wirowym w przybliżeniu jak ciało
sztywne. Wynikało by stąd w szczególności, że rozkład masy w takich
mgławicach wykazuje symetrię osiową, a struktura spiralna pochodzi
od rozmieszczenia superolbrzymów, a nie od asymetrii mas.
wyraził

C. P a y n e- G a p o s c h ki n wykazała, że rozkład materii emitowanej przez Nowe ma symetrię raczej osiową niż sferyczną. Zgadza się
to z poglądami Mayala i H u l s t a, według których emisja następuje
w postaci pierścieni w różnych szerokościach łącznie z wytryskiem na
biegunach.
Z rozpiętości podanych tu zagadnień poruszanych na paryskiej konferencji widać, jak duże znaczenie ma obecnie w astrofizyce hydrodynamika i jak wiele należy się spodziewać po współpracy astronomów
z hydromechanikami.
AS
(Według

Observatory 69, 222, [1949)).

Fotoelektryczna prowadnica dla teleskopów astronomicznych
Przy wszystkich prawie zdjęciach fotograficznych dokonywanych
w astronomii w celach czy to fotometryc:I'Jllych, astrometrycznych, czy
spektrometrycznych, gwiazda musi być stale utrzymywana w tym samym
miejscu płyty fotograficznej, czyli luneta musi być prowadzona za ruchem sklepienia niebieskiego. Prowadzenie takie odbywa się najczęściej
przy pomocy odpowiednio regulowanego mechanizmu zegarowego. Wskutek niedokładności chodu samego mechanizmu, a także wskUJtek ugięcia
lunety i działania refrakcj1i astronomicznej, występują zawsze pewne
błędy prowadzenia tak, że po dłuższym okresie czasu gwiazda zmienia
swe położenie na kliszy. Aby tego uniknąć należy położenie gwiazdy
stale kontrolować czy to wizualnie czy też przy użyciu pewnych urzą
dzeń działających samoczynnie. Skonstruowanie takiego samoczynnego
urządzenia korygującego niedokładności chodu mechanizmu zegarrewego
nie sprawia na ogół dużych trudności. Od dawna już stosuje się tzw.
kontrolę sekundową polegającą na tym, że dokładnic idący zegar przesyła do mechanizmu zegarowego raz w ciągu sekundy impuls przyśpie
szający lub opóźniający bieg tego mechanizmu zaleźnie od występującego
błędu. Pozostają jednak :l'awsze błędy pochodzące od ugięcia lunety i od
refrakcji. Kontrola wizualna tych błędów i ich korygowanie przez obserwatora jest uciążliwe szczególnie przy długo trwającej obserwacj.i.
W r. 1936 W h i t f o r d i Kro n skonstruowali pierwszą prowadnicę
przy użyciu zwykłych komórek fotoelektrycznych i zasto-

fotoelektryczną
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ją

do 60 calowego teleskopu na Mt. Wilson. Prowadnica ta pozna usunięcie wszystkich błędów prowadzenia (tylko w rektascenzji) i działała samoczynnie bez interwencji obserwatora. Wskutek
jednakże zbyt małej czułości zastosowanej tu zwykłej komórki fotoelektrycznej, prowadnica ta mogła być użyta tylko do prowadzenia za
jaśniejszymi gwiazdami (8,6mg w teleskopie 60 calowym). Czułość ta
wystarcza na ogół przy fotografowaniu widm pojedyńczych gwiazd pir'ly
pomocy spektrografów o średniej i dużej dyspe,rsji, ponieważ instrumenty te stosujemy zwykle do gwiazd o jasności większ.ej od podanej tu
walała

oQOIO
m:
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wzmacniacz.
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Schemat fotoelektrycznej prowadnicy do teleskopu
jasnośc:. granicznej. Przy zdjęciach .dokonywanych w celach fotometrycznych i astrometrycznych czułość ta jest zbyt mała, gdyż zwykle
trudno jest w badanej okolicy nieba znaleź ć gwiazdę o odpowiedniej
jasności. Przez zastosowanie komórek fotoelektrycznych ze zwielokrotnieniem elektronowym można obcenie osiągnąć znaczne powiększenie
czułości prowadni..cy (12,9mg przy teleskopie 60-calowym).
Prowadnica taka została skonstruowana przez H. W. B a b c o ck a
z Mt. Wilson Observatory i zastosowana do spektrografu umieszczonego
w ognisku coude teleskopu. Do prowadzenia wykorzystano tu światło
gwiazdy odbite od wypolerowanej krawędzi szczeliny spektrografu (p. rys.
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przez zwierciadło l skierowane do lunetki
W ognisku tej lunetki umieszczona jest tuleja Z
z pomarańczowym filtrem, zasłaniającym pół p<Jla widzenia. Tuleja ta
obracana jest przez motorek 3 za włączeniem przekładni stożkowej 4.
Swiatło gwiazdy skierowane jest następnie przez pryzmat 5 na katodę
komórki fotoelektrycznej ze zwielokrotnianiem elektronowym 6 (l P 21).
Gdy gwiazda znajduje się w osi optycznej prowadnicy, wówczas prąd
fotoelektryczny jest prądem stałym. Gdy natomiast gwiazda wskutek
błędów prowadzenia przesunie się nieco, wówczas umieszczony w ognisku filtr będzie periodycznie przesłaniał gwiazdę i otrzymamy prąd
fotoelektryczny pulsujący. Składową zmienną tego prądu po wzmocnieniu przesyłamy do urządzenia sterującego ruchem motorów regulujących
położenie teleskopu. Amplituda tej składowej zależy od wielkości przesunięcia gwiazdy, natomiast jej faza od kierunku tego przesunięcia. Po
wzmocnieniu prąd ten przesyłamy przez rozdzielacz 7 o czterech kontaktach, po których ślizga się szczotka połączona z tuleją 2 .zawierającą
filtr. Rozmieszczenie kontaktów rmdz:elacza odpowiada kierunkom
wschód, zachód, północ, południe. Prąd fotoelektryczny po przejściu przez
dany kontakt przepuszczany jest przez jeden z przekaźników 8 uruchamiających odpowiedni motor poruszający teleskop. Zależnie od położe
nia gwiazdy untchamiany jest motor korygujący w odpowiedn'm kierunku położenie teles kopu. Gdy na przykład gwiazda przesunęła się w kicrunku odpowiadającym większej deklinacji, wówczas największy prąd
przepływa przez kontakt N i uruchamia pr.t:ez przekaźnik I motor p<Jprawiający położenie teleskopu w deklinacji. Regulacja ta nrie działa
w sposób ciągły, lecz jest załączana samoczynnie raz w ciągu trzech
sekund przez przekaźnik 9. Kontakty rozdzielacza połączone są również
z czterema płytami sterującymi oscylografu katodowego 10, tak że na
jego ekranie możemy w każdej chwili obserwować położenie gwiazdy
Prócz tego poszczególne przekaźniki uruchamiające motory zapalają
żaróweczki oznaczone na rysunku liczbami I, II, III i IV. Otrzymujemy
w ten sposób kontrolę czy urządzenie uruchamia motor odpowiadający
przesunięciu gwiazdy. Urząd..".enie to w nieco zmienionej formie może
być również użyte do prowadzenia teleskopów przy obserwacjach fotometrycznych.
AS.
(Według Ap. J. 107, 73, (1948)).
a).

światło

służącej

za

to jest

następnie

prowadnicę.

Polaryzacja
Według

światła

gwiazd

teorii podanej przez C h a n dr a s ck h ar a światło gwiazd
typu powinno być częściowo spolaryzowane. Prace nad
obserwacyjnym potwierdzeniem tego zjawiska podjął W. A. H i l t n c r
z Yerkes Observatory. Przeprowadził on mianowicie obserwacje polaryzacji światła gwiazd zmiennych zaćmieniowych. Według teorii bowiem
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maksimum polaryzacji (ok. 11 %) winno występować w pobliżu brzegu,
a więc może być zaobserwowane tylko wtedy, gdy gwiazda typu wc:z.esnego jest częściowo przysłonięta przez gwiazdę typu późniejszego. Obserwacje były dokonywane przy pomocy fotometru fot<lelektrycznego
z komórką fotoelektryczną ze zwielokrotnieniem elektronowym. światło
gwiazdy przcchodz1iło przez analizator, któremu nadawano kolejno dwa
położenia przeslmięto o 90 °. Zmieniając kąt pozycyjny całego systemu
(analizatora i komórki) otrzymujemy zależność stopnia polaryzacji od
kąta pozycyjnego w postaci sinusoidy.
światło pierwszej z badanych gwiazd, mianowicie CQ Cep, było spolaryzowane, przy czym stopień polaryzacji wynosił około lOOfo. Dalsze
badania wykazały, że również światło innych gwiazd, w tym cefeidy z
Lac, jest spolaryzowane i że polaryzacja ta nie zależy od długości fali,
w jakiej przeprowadzamy obserwacje, oraz że gwiazdy pobliskie wykazują polaryzację o takim samym kierunku płaszczyzny drgań. Ten
ostatni fakt nasuwa przypuszczenie, że polaryzacja ta nie pochodzi
od procesów zachodzących w samej gwieździe, lecz występuje po przejściu światła gwiazdy przez materię zawartą w przestrzeni międzygwiez
dnej. Jeżeli przypuszczenie to jest słuszne, powinna istnieć zależność
pomiędzy polaryzacją a ekscesem barwy. Przez eksces barwy rozumiemy
różnicę indeksów barwy: zmierzonego i odpowiadającego danemu typowi
widmowemu. Ponieważ powst2je on głównie wskutek rozpraszania i absorpcji światła gwiazdy przy przejściu przez materię w przestrzeni mię
dzygwiezdnej, należv oczekiwać istnienia pewnej korelacji między nim,
a polaryzacją światła gwiazdy. Badania przeprowadzone przez Hiltnera,
H a 11 a i M i k e s a l a w celu wykrycia tej zależności wykazały, że duży
dodatni eksces barwy jest warunkiem dostatecznym, jednak nie koniecznym, WYStępowania polaryzacji. Dla gwiazd o ekscesie barwy zerowym
lub ujemnym, stopień polaryzacji jest mniejszy od l%. Światło pewnych
grup gwiazd posiada w przybliżeniu jednakowy kierunek polaryzacji,
z czego wynika, że fwiatło to przechodzi przez tę samą chmurę materii
międzygwiezdnej. Kierunek wektora elektrycznego światła spolaryzowanego jest w przybliżeniu prostopadły do płaszczyzny Galaktyki. Wynika stąd, że w przestrzeni międzygwiezdnej muszą istnieć cząstki asymetryczne, posiadające pewne uprzywilejowane położenie względem pła
szczyzny Galaktyki. Siłami porządkującymi położenie tych cząstek mogą
być siły w polu magnetycznym wypełniającym według teorii Alfvena
przestrzeń międzygwiezdną.

Przez odkrycie polaryzacji światła gwiazd otrzymała astronomia
nowy środek do badania przestrzeni międzygwiezdnej tak pod wzglę
dem wypełniającej ją materii, jak i pod względem występujących w niej
pól.
AS.
(Według Ap. J. 109, 471, (1949) i Astronom. J. 54, 187, (1949)).
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Transport energii w gwiazdach przez fale akustyczne i nowy model
czerwonych olbrzymów

Z zaobsery.rowanych prędkości cząstek w chromosferze i koronie sło
necznej, oraz ze stopnia jonizacji i natężenia promieniowania w obszarze
lO-metrowym wynika, że temperatura chromosfery jest rzędu 35000°,
a korony 1000000°. Przyjmując te wartości temperatury w równaniach
hydrostatycznych, otrzymujemy lepszą zgodność z zaobserwowanym spadkiem gęstości niż zakładając temperaturę tych warstw równą temperaturze fotosfery. Należy tylko wyjaśnić mechanizm transportu energii potrzebnej do utrzymania tak wysOikiej temperatury.
W artykule zamieszczonym w jednym z numerów A p. J. M. Schwarzschild podał następujący mechanizm: Wskutek turbulencyjnego ruchu
materii w granulacjach powstają akustyczne fale zgęszczeń. Fale te
przenoszą energię do warstw wyższych poprzez fotosferę, nie zakłócając
jej równowagi dynamicznej i termodynamicznej. Energia ta jest dostatecZJnie wysoka do podtrzymania temperatury chromosfery d ko,r ony nawet wtedy, gdy fale akustyczne przenoszą tylko część energii powstałej
w granulacjach.
Zakładając możliwość takiego transportu energii przez fale akustyczne R. Richardson i M. Schwarzschild podali nowy model czerwonych
olbrzymów. Czerwone olbrzymy są to gwiazdy o znacznie większych
rozmiarach, a nieznacznie większych masach niż gwiazdy gałęzi głównej
wykresu Russela, tak że gęstość zawartej w nich materii jest bardzo mała.
Stosując do gwiazd tych równania zwykłego modelu gwiazdy, otrzymujemy zbyt małą dla powstawania energii w cyklu węglowym temperaturę
centralną. G. Gamow i E. Telle<r uróbowali usunąć tę trudność przyjmując, że energia powstaje w tych gwiazdach w procesach jądrowych,
w których biorą udział tylko pierwiastki lżejsze. Procesy takie zachodzić mogą w znacznie niższych temperaturach niż cykl węglowy. Powstaje tu jednak nowa trudność, gdyż czas życia gwiazdy wypada wtedy
bardzo mały, co jest w sprzeczności z występowaniem dużej liczby cze<rwonych olbrzymów w naszej Galaktyce. W modelu zaproponowanym
przez Schwarzschilda i Richardsona turbulencje powstające w jądrze
gwiazdy wytwarzają fale akustyczne przenoszące energię przez warstwę
izotermiczną do świecącej otoczki. Prawie cała energia wytworzona
w procesach jądrowych zachodzących wewnątrz gwiazdy jest przenoszona przez fale akustyczne. Autorzy wykonali całkowanie równań tego
nowego modelu otrzymując - przynajmniej dla niektórych czerwonych
olbrzymów - temperatury dostatecznie wysokie dla cyklu węglowego.
Prace te spotl{ały się jednak z krytyką. Mianowicie T. Gold ogłosił
w Monthly Notices RAS pracę, w której rozważając model podany przez
Richardsona i Schwarzschilda na podstawie drugiej zasady termodynamiki dochodzi do wniosku, że przynajmniej połowa wytworzonej energi
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musi być przenoszona jako ciepło, wobec czego warstwa izotermiczna
nie może spełniać warunków izotermicznych.
AS.
(Według

Ap. J. 107, l, (1948), Ap. J. 108, 373, (1948), Mon. Not. 109,

115, (1949)).
Prawa Bodego i Kuipera
Układ planetarny Słońca składa się jak wiadomo - z 9 planet; są
to: Merkury, Wenus, Ziemia (1), Mars (2), Jowisz (11), Saturn (9), Uran (5),
Neptun (2) i Pluto. Liczby w nawiasach oznaczają ilości księżyców,
krążących dookoła danej planety. Saturn ma pozat-ern pierścień, złożony
z meteorytów, wirujących dokoła planety, jak rój małych księżyców.

Ponadto

między

Marsem a Jowiszem

krążą

tysiące

drobnych pla-

net, zwanych "planetoidami", lub "asteroidami·'.
Planety

krążą dookoła Słońca

po torach, będących zamkniętymi krzyktórych jednym ognisku mieści

wymi liniami, zwanym~ elipsami, w
się Słońce.

W tym samym porządku rosną czasy obiegu planet, natomiast szybruchu układają się odwrotnie. Merkury ma zatem największą,
Pluton - najmniejszą szybkość. Czas obiegu Merkurego wynosi 88 dni,
podczas gdy Pluton okrąża jeden raz Słońce w czasie około 247 lat
ziemskich.
Dla orientacji, o jakie liczby chodzi, podajemy kilka odległości planet od Słońca. Mianowicie wynoszą (w zaokrągleniu) odległości: Merkurego 58, Ziemi 150, Plutona 5920 milionów kilometrów.
Astronomowie wszystkich czasów zastanawiali się i nadal zastanawiają nad kwestią, dlaczego planety znajdują się właśnie w takich, a nie
iln.nych odległościach od Słońca. Kwest:a ta, jako t.eż sprawa szybkości
obrotów dookoła własnej osi, nic została do dziś dostatecznie wyjaśniona.
Jesrezc w r. 1772, a więc przed odkryciem Urana pr~ H er s c h l a
w r. 1781, ora7. pie!I"W'Srej planetoidy przez P i a z z i e g o w r. 1801, niemiecki astronom B o d e, przedstawił pewne, czysto formalnej natury
prawo liczbowe, nazwane jego imieniem, któremu z pewnością nie przypadkowo, podlegają odległości planet.
Ustawmy sobie pionowo cztery kolumny liczb, ponumerowane od I.
do IV. Kolumna piąta zawiera nazwy kolejnych planet. W kolumnie
pierwszej widzimy rosnące potęgi liczby 2 (zero jest to 2 do potęgi minus
nieskończonej, l jest to 2 do potęgi zerowej, 2 to 21, 4 to 22 itd.).
W kolumnie drugiej widzimy liczby szeregu I. pomnożone przez 3.
W kolumnie trzeciej powiększamy liczby szeregu II., dodając do
nich 4.
W kolumnie czwartej piszemy odległości planet od Słońca, przyjmując odległość Ziemi jako 10.
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następującą tabelę:

Otrzymamy zatem
II.

I.

o

o

l

3
6
12
24
48
96
192
384
758

2
4
8
16
32
64
128
256

III.

IV.

4
7

3.9
7.2
10.0
15.2
26.5
52.0
95.4
191.9
300.7
395.0

lO
16
28
52
100
196
388
772

Planeta:

Merkury
Wenus
Ziemia
Mars
Planetoidy
Jowisz
Saturn
Uran
Neptun
Pluton

Gdy 1p01równamy ze sobą liczby, wynikające z prawa Bodego, a zawarte w kolumnie III., z liczbami podanymi pod IV. znajdujemy uderzającą zgodność, za wyjątkiem Neptuna i Plutona, gdzie prawo Bodego
;2wodzi. W każdym razie zgodność w 80°/o, czyli 8 na 10, jest frapująca.
Podkreślić należy, że gdy Bode układał swe prawo, znano tylko 6 planet, bez planetoid i dla nich prawo to było całkiem ścisłe.
Prawo to da się wyrazić rówtnaniem:
d 0.4
0.3 X 2n
(n = - oo , O, l, 2, 3, ... )
przy czym wykładnik - oo dotyczy Merkurego, a dalsze -dalszych planet.
W ubiegłym roku astronom amerrykański G. P. Ku i per, który
niedawno odkrył drugi kSiiężyc Neptuna, przedstawił w czasopiśmie
.,The Astrophysical Journal" (T. 109, str. 308) swoje własne prawo, ujmujące rzecz nieco odmiennie, niż to uczynił Bode. Oto Kuiper ustala
pewną relację między odległościami od Słońca dwu sąsiednich planet,
czylii pary planet, Ilip. Ziemia-Mars, lub Jowisz-Saturn itp. Prawo jego
jednak dotyczy nie tylko planet lecz także księżyców, a więc sąsiedniej
pary księżyców, w odniesieniu do ich planety.
Prawo Kuipera ma kształt:

+

m l D3

10-4

W tym równaniu symbol m ozna,cza średnią arytmetyczną pary mas m,
i m 2 (planety bliiższej i dalszej) z tym, że masę wyraża się miarą masy
centralnej *). Zatem w parze Ziemia-Mars przyjmuje się masę Ziemi,
jako 1/330000, masę Marsa jako 1/3094000 (w stosunku do Słońca jako 1).
Będzie tedy:
m, + m.

m =--

-

2
*) Czyli Słońca w stosunku do planet, wzgl. planety w stosunku do
księżyców.
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jako

ułamek:

D
przyczem przez a, wzgl. a 2 rozumie się połowy wielkich osi orbit pierwszej i drugiej planety z rozpatrywanej pary.
Prawo Kuipera jest o tyle lepsze od Bodego, że z z::tstrzeżeniem niedokładności około 10% odnosi się zarówno do wszystkich planet (łącznie
z Neptunem i Plutonem), jak i do księżyców. Natomiast jego słabszą
stroną jest to, że mówi ono tylko o relacji między odległościami pary
sąsiednich planet czy księżyców. Do prawa Bodego wystarczy wstawić
tylko wartość wykładnika n , aby niezwłocznie otrzymać d od Słońca
danej planety. Chcąc użyć prawa Kuipera w celu z:nale~ienia odległości
dla szukanej planety, musimy z:nać odległość jej bliższej Słońcu albo
dalszej sąsiadki.
Kuiper podaje swoje prawo jeszcze w drugim wariancie, dokład
niejszym, w postaci
log m

=

2.5 log Da -

A

Znaczenia symbolów m i D są te same co poprzednio. Poza tym widzimy
w równaniu powyższym także pewną stałą wartość A, która może wynosić albo 1.8 albo 3.6. Zależy to od rozpatrywanej pary. Jeżeli masy
tej PM'Y są niemal równe, czyli porównywalne ze sobą, stała A ma wartość 1.8. Tak będzie np. dla pary Wenus-Ziemia, albo Jowisz-Saturn.
Gdy jednak mowa o pa,rze Mars- Jowisz (stosunek mas około l : 3000)
wchodzi w grę stała A = 3.6.
Podajemy za Kuiperem liczby
z

dla par, gdzie mamy do czynienia

Ziemią:

log

oa

log m

D

Wenus- Ziemia

-5.56

0.321

-1.48

1.80

Ziemia - Mars

-5.78

0.414

-1.14

3.60

Para planet

A

Po wstawieniu wartości do wzoru, rozbieżność między prawą a lewą
stroną równania wynosli dla pierwszej pary Wenus- Ziemia zaledwie 1%.
Stała ma warrtość 1.8, bo masy są niemal równe. Natomiast dla pary
Ziemia - Mars, gdzie stosunek mas ·wynosi 10 : l, trzeba zastosować stałą
3.60, a mimo tego rozbieżność wypada na przeszło 100/o.
Jeżeli chodzi o optyczną "elegancję" wzoru i podanej na wstępie
tabeli, to mimo swych braków, prawo Bodego robi "lopsze" wrażenie
niż prawo Kuipera, które rachunkowo jest więeei skomplikowane.
E. B .
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Jeszcze o rakiecie

międzyplanetarnej

Olbrzymi rozwój budowy podsków rakietowych podczas ubiegłej
wojny oraz uzyskanie potężnego źródła energii w postaci energii atomowej pozwalał - zdawało się - na <p["Zypuszczenie, że marz.en.i.e czło
wieka nawiązania komunikacji z innymi planetami jest już bliskie urzeczywistnienia.
W jednym z numerów American Journal of Physics ukazał się artykuł J. Himpana i R. Rei'chela, w którym autorzy dyskutują na podstawie obecnych osiągnięć możliwości podróży rakietowej na Księżyc.
Z artykułu tego wy111ika, że jakkolwiek osiągnięcia uzyskane na tym
polu w ostatnich czasach s·ą ogromne, to jednak od urzeczywistnienia
podróży na Księżyc jesteśmy jeszcze daleko *).
W pierwszej części artykułu autorzy rozważają możliwości lotu na
Księżyc przy użyciu paliwa chemicznego. Jako paliwo to przyjmują olej
spalinowy o zredukowanym wzorze chemicznym C 3 H 1 i tetra nilrometan
C(N0 2 ) 4 jako utleniacz. Jako jedynie możliwy typ rakiety przyjmują
tu rakietę trzystopniową złożoną z trzE'ch rakiet wyrzucanych kolejno
w miarę wznoszenia się w górę **). Czyniąc pewne założenia oparte na
dotychczasowych doświadczeniach co do ciśnienia spalin, stosunku cię
żaru paliwa do ciężaru poszczególnych części rakiety i przyjmując cał
kowite ciężary poszczególnych stopni rakiety G 1 = 50000 kg, G~= 50000 kg
i G 3 = 500 kg, otrzymują autorzy następujące wyniki. Całkowite sp3lcnie paliwa zawartego w pierrwszym stopniu 1akiety nastąpi na wysokości 80,8 km, przy czym osiągnięta szybkość wyniesie 2795 m/sek. Na stępnlie uruchomiony zostanie drugi 5-tonowy stopień rakiety, który
doleci do wysokości 505 km, osiągając szybkość 6360 m/sek. Trzeci
stopień rakiety wzniesie się na wysokość 1330 km i osiągnie szybkość
10190 m/sek. Szybkość ta jest już dostateczna do przezwyciężenia siły
przyciągania ziemskiego. Po wydostaniu się z wpływu grawitacji ziemskiej rakiety może już dolecieć na Księżyc. Najbardziej interesujące jest
pytanie, jak duża może być masa przeniesiona przez rakietę na Księ
życ. Wymk obliczeń jest bardzo niepocieszający: Przy pomocy rakiety
o całkowitej masie 50 ton możemy przenieść na Księżyc zaledwie
ładunek o masie 10 kg! Stosunek ciężaru rakiety do ładunku efektywnego wynosi zatem G 1 /N = 5.10 3 • Jeżeli rakieta ma powrócić na Ziemię,
to musi być w swym ruchu powrotnym opóźniana i energia zużyta na
to opóźnienie musi być równa energii zużytej na przyśpieszenie rakiety.
Przy założeniu. że ciężar kabiny z ewentualnym pasażerem wynosi N kg,
ładunek rakiety przy starcie z Ziemi wynosić będzie 5.10 3 N kg i ciężar
rakiety potrzebny na to, aby temu ładunkowi nadać odpowiednią szyb*) Por. Urania, T. XXI, str. 12.
**) Pocisku ra:rietowego złożonego z dwu stopni, zamierzali Niemcy
użyć

do bombardowania Ameryk~ z Europy. Niewiadomo
w jakim stunie były przeprowadzam• przygotowania.

dokładnie
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wyniesie 5Xl0'1 X5Xl03XNkg
2.5Xl0 7 XNkg. Widzimy stąd,
wykonanie rakiety napędzanej paliwem chemicznym jest technicznie

niemożliwe.

Pozostaje jeszcze do zbadania, czy nie otrzymamy zadawalających
wyników przy użyciu energii jądrowej. Istnieją dwie możliwości zastosowania tej energii:
l) Energia jądrowa użyta jest tylko do ogrzania właściwej substancji
czynnej np. wody, która przechodzi w stan gazowy i zostaje wyrzucana przez dyszę zwykłego motoru rakietowego;
2) Enc.>rgia jądrowa jest użyta bezpośrednio do wytworzenia potrzebnegn
przyśpieszenia.
Rozważając pierwszą z podanych tu metod otrzymamy przy całko
witej masie rakiety równej G 1 = 35620 kg ładunek efektywny N 115 kg,
czyli stosunek G 1 /N
310. Masa rakiety, która ma powrócić na Ziemię
powinna więc wynosić 310 ')( 310 X N kg- 105 '>( N kg, co jest również
technicznie niemożliwe.
Znacznie korzystniejsze warur.ki otr7.ymamy dla rakiety napędzanej
wprost energią jądrową. Biorąc pod uwagę "wartość opałową" (ilość
energii uzyskanej z l kg paliwa) pewnych reakrji jądrowych otrzymamy
masę paliwa e.tvmowego potrzebną do wykonania przez rakietę 50 tonową podróży "okrężnej" dokoła Księżyca równą tylko 312 kg. Należy
tu jednak zauważyć, że kabina pilota tak:ej rakiety musi być dokładnie
chroniona przed działaniem promieniowania powstałego w reakcji ją
drowej, na co należałoby zużyć wiele ton ołowiu. Poza tym ilość energii
potrzebna do napędzania takiej rakiety byłaby (ze względu na wysoką
"wartość opałową" paliwa atomowego) 1650 razy większa, niż energia
napędzająca rakietę z paliwem chemicznym. Jest mało prawdopodobne,
aby problem wyzwolenia tak dużych ilości energii w procesie podlegającym kontroli mógł być technicznie rozwiązalny w najbliższym czasie.
Jeżeli jeszcze uwzględnimy ogromny koszt badań i prób, które musiałyby
być wykonane zanim rakieta "laka byłaby skonstruowana, to możemy
powiedzieć, .l.e podróż na Księżyc będzie prawdopodobnie przez długi
jeszcze czas jedynie w sferze marzeń człowieka.
AS.

=

=

(Według

Am. J. Phys. 17, 251, (1949)).

KHONIKA P. 'l'. M. A.
Sprawozdania

Oddziałów

z

działalności

w 1949 r.

Kraków

W okresie sprawozdawczym, tj. od 24. l. 1949 r. do 18. II. 1950 r.
Oddział Krakow!'ki P. T. M. A. prowadził pracę w dwu zasadniczych
kierunkach: popularyzacyjnym i organiz.."lcyjnym. Wprowadzono więc
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miesięczne

zebr.:mia członków i sympatyków PTMA, odbywające się dnia
10 każdego miesiąca. Zebrań takich było 13 przy przeciętnej liczbie
uczestników około 30 osób. Również jako stałą imprezę wprowadzono
pokazy aktualnych obiektów na niebie w każdy pogodny poniedziałek.
Do obserwacji tych służył sprzęt własny, a niekiedy także lunety Obserwatorium Astronomicznego U. J.
W okresie "Dni Krakowa" zorganizowano publiczne powtórzenie doświadczenia z wahadłem Fouca ulta. Pokaz przeprowadzany przez
5 tygodni - obejrzało około 25000 osób.
W kwietniu ub. r. w związku z zaćmieniem Słońca rozesłano w porozumieniu z Kuratorium specjalne komunikaty do wszystkich szkól
na t er enie Okręgu Szkolnego Krakowskiego. Odbył się również odczyt
publiczny ilustrowany f.ilmem (około 150 osób), pogadanka radiowa
w czasie zaćmienia, oraz kampania propagandowa w prasie.
W akcji organizacyjnej położono nacisk na zwiększenie ilości człon 
ków Oddziału: liczba ta doikładnie podwoiła się w ciągu ub. roku, ~e 166
na 332 członków.
Łódź

W roku 1949 Koło liczyło 24 członków .
W okresie sprawozdawczym odbyto 32 zebrania , poświęcone sprawom bieżącym Koła, oraz dyskusjom na tematy z zainteresowań człon 
ków. Poza tym zostały wygłoszone następujące referaty :
l) prez. Niemirski 2) kol. Kowalczyk 3) kol.

Czekański

-

Paralaksa

Księżyca,

Optyka astronomiczna,
Pogawędki

o gwiazdach,

4) kol. SzałaSJiński - Gwiazdy zmienne,
O jasnośc-iach gwiazd: wizualnej , fotograficznej i fotometrycznej,
5) kol. Leszczyński - Historia i charakterystyka lunety astrcmomicznej ,
ciekawostki astronomiczne.
Niezależnie od powyższego kol. Leszczyński wygłosił 1-g{ld.zinną, bo gato ilustrowaną epidiaskopem, pogadankę o lunecie astronomicznej
dla młodzi eżowego Koła Samokształceniowego "Ogniska".
W okresie sprawozdawczym Koło urządziło następujące imprezy :
l) "Cuda

wszechświata"

2) "Cuda

wszechświata"

-

wieczór filmowy dnia 12. I.

-

wieczór filmowy dnia 3. II. (dalszy

ciąg).

3) Odczyt dra Rodziewicza pt. "Bombardujemy atom", dnia 11. II.
4) Pokaz nieba -

18. III.

5) Pokaz nieba - 10. VI.
6) Poezja nieba. Ta impreza była nadawana przez radiowęzeł w gmachu
"Ogniska".
Kolo prowadzi kronikę i referat prasowy, gromadząc wycinki z ga-
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zet, dotyczące zjawisk astronomicznych. Również opracowywano komunikaty astronomiczne, umieszczane na tablicy w gmachu.
Kol. Kowalczyk sporządził reprodukcję atlasu Księżyca, zaś kol. Czekański projekt mapki Księżyca z morzami, zatokami i kraterami.
Z mapki tej mają być wykonane odbitki fotograficzne.
Własnymi siłami członków odnowiono tubus lunety i sporządzono
do niego szukacz.
Dnia 28. IV. członkowie Koła obserwowali zaćmienie Słońca. Zjawisko to było sfotografowane przez kol. Kowalczyka. Szczegółowy opis
;przebiegu obserwacji wraz ze zdjęciem i kliszą przesłano Zarządowi
Głównemu PTMA w Krakowie.
W listopadzie nastąpiło otwarcie kopułki astronomicznej, która po
wypo.:;ażeniu w lunetę i urządzeniu została oddana do użytku człornków
i ewentualnych publicznych pokazów nieba.
Prez. Niemirski brał czynny udział w zorganizowaniu Koła P. T. M. A.
w Częstochowie.
W projekcie jest nawiązanie kontaktu z Kuratorium Szkolnym w celu utworzenia młodzieżowy·ch kół na terenie szkół średnich.
Koło posiada sporą biblioteczkę. W ostatnim okresie zakupiono jeszcze
6 książek. Koło prowad?Ji również obszerną korespondencję z Zarządem
Głównym.

Nowy

Sącz

Oddział nie posiada na razie własnego lokalu.
Korzystał przede
wszystkim z prywatnego mieszkania prezesa Oddziału, prof. Antoniego
Barbackiego oraz z sali fizycznej w gimnazjum, gdzie odbywały się niektóre odczyty.
Działalność Oddziału w okresie sprawozdawczym przejawiła się głów
nie w akcji odczytowej, zgodnie z hasłem: "Każdy członek referentem".
Wynikiem tego były 24 referaty, a więc przeciętnie 2 referaty miesięcznie, przygotowane przez kilkunasiu prelegentów, połączone zawsze
z żywą dyskusją.
Charakter pracy Oddziału zmienił się z chwilą uzyskania własnej
lunety; potrzebną na zakupienie kwotę 40 000 złotych złożyło ofiarnie
społeczeństwo Nowego Sącza. Placówka obserwacyjna mieści się w mieszkaniu jednego z członków Oddziału, które posiada dogodne warunki
obserwacyjne. Nadto luneta "wędruje" kolejno pośród członków.
Biblioteka Oddziału liczy 45 książek, skwapliwie czytanych i wykorzystywanych do referatów.
Ilość członków z końcem okresu sprawozdawczego (styczeń 1950) wynosiła 27 osób.

War.;;zawa

W roku sprawozdawczym Zarząd Oddziału Warszawskiego działał
w składzie następującym: prezes - prcf. dr E. Stenz, wiceprezes -
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doc. dr W. Zonn, skarbnik i p. o. sekretarza - A. Lisicki, przewodniKomisji Naukowej i Odczytowej - inż. W. Szpunar, bibliotekarzW. Doleżał, członkowie Zarządu: K. Dembowski, dr J. Leśniewski i inż.
S. Wolski. Zarząd odbył 3 posiedzenia.
Zorganizowano następujące zebrania odczytowo-dyskusyjne: 23. IL
1949 - z referatem prof. dr E. Stcnza, pt. "Z wrażeń astronoma w Mganistanie". 5. IV. 1949 - z referatem mgr. L. Zajdlera, pt. "Nowoczesne
mclody ustalania dokładnego czasu". l. VII. 1949 - z referatami dr. J.
Gadomskiego, pt. "0 kometach", oraz K. Serkowskiego, pt. "Gwiazdy
zmienne". 29. XII. 1949 - z odczytem prof. dr F. Kępińskiego, pt.
"Z historii badań ruchu pewnej komety".
Nadto w ciągu lata prof. K. Dembowski' wygłosił cykl odczytów treści astronomicznej dla uczestników obozów żeglarskich.
W jesieni ubiegłego roku Zarząd nie zorganizował żadnego wiecwru
dyskusyjnego z powodu braku lokalu i spodziewanego z dnia na dzten
uzyskania własnej siedziby w gmachu Obserwatorium Astronomicznego
U. W. Zakupiona została część mebli. Dopiero w połowie stycznia 1950 r.,
gdy robotnicy skończyli prace w tym lokalu, można było rozpoc1.ąć dyżury sekretariatu, uruchomić bibliotekę liczącą kolo 150 ksią:l;ek treści
astronomicznej i urząduć warsztat sekcji instrumentalnej. Ponadto zorganiwwano w styczniu roku bieżącego pokazy nieba dla szerokiej publiczności, odbywające się dwa razy w tygodniu.
Celem umożliwienia pracy obserwacyjnej, zarówno populary:zatorslcicj, jak i naukowej, Zarząd zakupił lunetę o średnicy obiektywu
107 mm. Na ten cel l{omisja Popicrania Twórczości Naukowej 1 Artystycznej przy Prezydium Rady Ministrów przyznała Oddziałowi Warszawskiemu zasiłek w wysokości 50 000 zł z funduszów Państwowego
Planu Inwest. 1949 r. Ponadto Zarząd wypożyczył od Wojciecha Fangora
3 lunety o średnicach obiektywów 80, 100 i 150 mm.
Dzięki uzyskaniu własnego lokalu Oddział Warszawski b;::dz.J.e mógł
rozwijać się w szybkim tempie. Jak duże jest w Warszawie zainteresowanie astronomią, może dowodzić fakt, że na każdym z dzic.>ięciu pokazów nieba, które odbyły się dotychczas, było od 50 do 250 osób. Już
w ciągu pierwszego miesiąca od uzyskania lokalu, liczba członków Odd:z:ia.łu wzrosła z 75 do 203 W sekcji gwiazd zmiennych pracuje 15
członków. W sekcji inSJt:rumentalnej grupa 10 członków rozpoczyna wła
snoręcznie, każdy dla siebie, budować małe teleskopy zwiCTCiadlane, według typu opracowar>ego przez sekcję.
Dnia 29. XII. 1949 r. odbyło się zwyczajne Walne Zebranie naszego
Oddziału. Wybrany Zarząd ukonstytuował się w sposób następujący:
prezes - prof. dr Felicjan Kępiński, wiceprerz:es - doc. dr Włodzimierz
Zonn, sekretarz i kierownik sekcji gv.'iazd zmiennych -- Krzysztof Serkowski, skarbnik - Andrzej Lisicki, członkowie Zarz.ądu: Kazimierz
Dembowski, prof. dr Edward Stenz, inż. Stanisław Wolski. Dokooptowani

czący
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zostali: lcterownik sekcji instrumentalnej - Wojciech Fangor, bibliotekarz - Jerzy Choda.Siewicz i kie<rownik Koła Młodzieży - Waldemar
Klepack:i.
W roku bieżącym spodziewamy się owocnej działalności naszego Oddziału i duże nadzieje pokładamy w młodzieży, żywo interesującej się
astronomią i zgrupowanej w utworzonym ostatnio przy naszym Oddziale
Kole Młodzieży.
Wrocław

Wrocławski Oddział

dzlieży).

W

zowano

Koło

P. T. M. A. liczy 55 członków (bez Koła Mło
roku 1949 przybyło 21 nowych członków. ZorganiMłodzieży, które liczy 19 członków. Zarząd odbył 7 posie-

ciągu

dzeń.

Odbyto 11

posiedzeń

referatowych. Referaty

były ułożone

w cykl
zebrania co dwa tygodnie. Pogadanki wygłaszane na tych zebraniach tworzyły również systematyczną całość. Około 500 osób zwiedziło Obserwatorium Astronomiczne (ewidencja prowadzona od lipca wykazuje 275 osób). Przy pogodzie zwiedzanie Obserwatorium połączone było z pokazami nieba i ciekawszych obiektów przez lunetę. Dniem zebrań, zwiedzań Obserwatorium i pokazów jest środa.
RoZJpOCZęto systematyczne obse<rwacje plam słonecznych.
obejmujący układ słoneczny. Koło Młodzieży miało

KRONIKA
Oddział

BIEZĄCA

Krakowski, podobnie jak w roku ubiegłym, przeprowadził
w związku z zaćmieniem Księżyca. Za zgodą Kuratorium
Okręgu Szkolnego rozesłano do wszystkich szkół na terenie Województwa Krakowskiego (ponad 2.000) specjalne komunikaty. Na skutek tego
napłynęło wiele listów od młodzieży szkolnej z opisem przebiegu zjawiska.
Poza tym Oddział przeprowadził akcję propagandową w prasie oraz
w radio (pogadanka i komunikaty w czasie zaćmienia). Na terenie Krakowa odbył się wykład dra K. Kordylewskiego (około 200 osób) i pokaz
zaćmienia ze wzgórza wawelskiego przy pomocy dziewięciu lunet, objaśniany przez członków Oddziału. Frekwencja ponad 2 000 osób.
Oddział Nowosądecki w czasie zaćmienia Księżyca dnia 2 kwietnia 1950
przeprowadził publiczny pokaz tego zjawiska.
Pokaz odbył się na
rynku w Nowym Sączu przy frekwencji 3 000 osób. Demonstrowali przy
pomocy trzech lunet i trzech lornetek oraz udzielali objaśnień człon
kowie Oddziału.
Oddział Nowosądecki komunikuje, że liczba członków w Oddziale
wzrosła w okresie od ostatniego Walnego Zebrania do 20. IV. 1950
o 100%. Tym samym Oddział uzyskał ilość członków, wyznaczoną przez
Zarząd Główny, jako konieczną dla osiągnięcia w 1950 r. 2 000 członków
w całym P. T. M. A.
szeroką akcję
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A. V. Ch abak o w : Ob osnownych woprosach istorii razwitia poŁuny. (0 podstawowych zagadnieniach rozwoju powierzchni
Księżyca). Moskwa 1949.
Dość szczupła (niepełne dwie setki stron druku licząca) książka ta
zawiera obfity materiał, tak umiejętnie zgrupowany, że mimo wyrażnego
dążenia autora do nadania swej pracy ścisłości naukowej, ma ona
wszystkie cechy publikacji popularnej. Napisana językiem prostym
i jasnym czyta się z niesłabnącym zainteresowaniem; jest to doprawdy
piękna praca, którą powinien przeczytać każdy miłośnik astronomii.
Ma ona wartość nie tylko dla niego. Geograf bowiem, interesujący się
drogami rozwoju powierzchni Ziemi, jak również geolog, czy geofizyk
znajdą w niej wiele interesujących i nowych zagadnień. Fizykowi, przyzwyczajonemu do bezpośrednich zastosowań studiowanych przez niego
praw, przyda się zobaczyć wspaniałe w pomyśle zastosowanie praw
fizyki do tak odległego przedmiotu badań jak nasz Księżyc. GeoJog zaznajomi się z metodą analizy form powierzchni Księżyca z uwzględnie
niem specyficznych, a tak bardzo różnych od naszych, warunków jej
kształtowania. Miłośnik znów astronomii, dla którego powierzchnia
Księżyca przedstawia się jako dobrze znana, niewzruszona i niezmienna
od wieków całość, nauczy się dostrzegać rozsiane tam wszędzie ślady
procesów rozwojowych, które przed wiekami rzeżbiły powierzchnię naszego satelity. Po przeczytaniu tej książki, nieruchome, jak gdyby zmartwiałe utwory na powierzchni Księżyca ożyją i staną się świadkami
potężnych procesów, które wstrząsały wnętrznościami tego globu w zamierzchłych czasach jego życia. Dojrzymy wszędzie świadectwa, jak
uwięzione we wnętrzu Księżyca zasoby energii wulkanicznej, wśród niedających się wyobrazić przez r:as mieszkańców Ziemi katastrof,
rozdzierały jego skorupę. Katastrofy te, przewyższające wszystko co
znamy na Ziemi, zostawiły zachowane do dziś ślady, jak na przykład
wspaniałe, jasne smugi dookoła krateru Tycho, Kopernik i inne, których wulkaniczne pochodzenie, w naświetleniu autora, wydaje się nie

wierchnosti

ulegać już żadnej wątpliwości.

Jak . wiadomo, istnieją dwie różne teorie ukształtowania się pierście
niowych gór na Księżycu. Jedna z nich przyjmuje, że góry te są
kraterami pradawnych wulkanów od wieków już wygasłych, druga
znów uważa je za utwory ukształtowane przez potężne meteoryty, lub
ich roje, które spadając na sypką jak pył powierzchnię Księżyca, utworzyły owe olbrzymie cyrki i kratery. Zwolennikiem pierwszego z tych
poglądów w zaraniu badań selenograficznych był Schroeter, twórcą zaś
drugiego Gruithuisen, astronom i trochę fantasta z pierwszej polowy
XIX wieku. Od tych czasów selenografia dzieli się na dwa zwalczające
się obozy, które wypracowują wśród nieustannych polemik poważny
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dorobek w dziedzinie selenografii. Do czasów ostatnich, przez ciąg prawie stulecia, sprawa była sporna. Dziś po zastosowaniu całego nowoczesnego aparatu naukowego szala zwycięstwa zdaje się przechylać
na korzyść teorii wulkanizmu. O słuszności jej założeń można się
przekonać przy analizie morfologicznej struktur powierzchni naszego
satelity. Skrupulatne i wnikliwe badania doskonałych obecnie zdjęć
Księżyca przekonywują,
że można naliczyć wiele gór księżycowych,
których budowa oczywiście kształtowała się wśród szeregu po sobie
następujących procesów. Można na przykład dostrzec nawet przez amatorską lunetę na pięknym kraterze Katarzyna (na wschodnim brzegu
Mare Nectaris) niewątpliwe dowody kolejnego nawarstwiania się poszczególnych coraz młodszych form. Za wulkanizmem przemawia również, szeroko przez autora potraktowany fakt, że duży procent gór
pierścieniowych na Księżycu tworzy związane ze sobą szeregi, biegnące
wzdłuż wielkich tektonicznych przełomów skorupy Księżyca, wzdłuż
szerokich szczelin długich niejednokrotnie na setki kilometrów. Te
wielkie, jak również mniejsze pęknięcia są zawsze usiane kraterami,
niemymi świadkami ŻYWYCh wulkanicznych procesów, które tam przebiegały w iście księżycowej skali. Przegląd tych kraterów i ich cech
utrwala w czytelniku przekonanie o słuszności reguły Levyego i Puiseux,
która stwierdza, że jeśli w cyrkach lub kraterach wulkanów miały
miejsce kilkakrotne, coraz póżniejsze wybuchy, to następowały one
w coraz szczuplejszych częściach ponownie roztapianego dna wulkanu
i gasły, tworząc nowe dno, położone z reguły niżej od starszej części
owego krateru. W istocie można dostrzec wszędzie na powierzchni Księ
życa kratery i cyrki o wyrażnie tarasami zniżających się dnach, aż do
środkowej najniższej i najmłodszej części wulkanu.
Pasjonującą wprost częścią rozdziału I pod tytułem: "Stan obecny
oraz główne metody badań powierzchni Księżyca" jest opis stosowania
praw polaryzacji światia do badania składu mineralogicznego powierzchni Księżyca, zwłaszcza mórz. Badania te, jak również szczegółowa analiza fotografii owych zagadkowych okolic zwanych morzami, doprowadzają do zadziwiających wniosków. Wszystkie popularne książki astronomiczne, omawiając morza na Księżycu, zaczynają od stwierdzenia
z wielkim naciskiem faktu, że owe morza... nie są morzami. Oczywiście
w naszym, ziemskim znaczeniu tego wyrazu. Istnieją jednak ogromne
podobieństwa tych utworów na Księżycu z naszymi, ziemskimi morzami.
A więc dna naszych mórz są płytami o szczególnej strukturze i dużej
stosunkowo gęstości, które zapadły się wgłąb magmy i swym ogromnym
ciśnieniem wypiętrzyły tarcze kontynentów, utworzone z lekkich skupień sialu (związków, w których przeważają krzem i glin). To samo
stało się na Księżycu. Płyty den mórz, wskutek swej gęstości i przeważającego ciężaru mają tendencję do zapadania się wgłąb, powodując
wypiętrzenie się innych terenów w postaci księżycowych kontynentów.
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Zapadaniu się temu towarzyszyły ogromne zalewy substancjami magmatycznymi, które zatopiły bogaty pod względem rzeźby teren pierwotny.
Ilustracja zreprodukowana z omawianej ksiąźki przekonywa o słuszności
tego twierdzenia. Widoczne są na niej ślady dawnych, wypiętrzonych
olbrzymich kraterów, wynurzających się szczytami swych pierścienio-

Pd.-wschodnia część "Mare Nubium"; pośrodku widoczny duźy krater
Bullialdus, który powstał później, po zatopieniu całego terenu wraz
z kraterami dawniejszymi: ich sterczące brzegi widać doskonale na
fotografii jako słabe , cz~sto poprzerywane pierścienie.
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wych ·górnych krawędzi z zalewającej je lawowej topieli. G. H. D arw i n wyjaśnił źródła katastrof, które wytworzyły owe zapadliska, zalane olbrzymimi morzami lawy. Przyczyną więc tych katastrof było
zwolnienie ruchu obrotowego Księżyca dookoła jego osi. Prędkość ruchu obrotowego Księżyca, jak wiadomo, była znacznie większa przed
wiekami. Księżyc wtedy był bardziej niż dziś spłaszczony, a jego równikowa średnica znacznie przewyższała biegunową. Zwolnicnie w ruchu
obrotowym Księżyca spowodowało wybitne zmniejszeClie się jego spła
szczenia, znaczne wyrównanie się średnic, a co za tym idzie, gigantyczne
przegrupowanie się tworzywa, z którego Księżyc jest ukształtowany.
Wskutek tego przegrupowania tereny biegunowe wypiętrzyły się, a strefy
równikowe i inne z nimi w ten lub inny sposób sprzężone, zapadły się
wgłąb. W ten więc sposób powstały widoczne dziś, zatopione magmą
zapadliska: księżycowe morza i oceany.
Pisząc tę notatkę wybrałem z bogatego materiału książki kilka
pięknych szczegółów. Uczyniłem to nie dlatego, by oświetlić zagadnienie
budowy powierzchni Księżyca (tego w krótkiej notatce dokonać przecie
nie sposób), lecz tylko dlatego, by zachęcić czytelnika władającego ję
zykiem rosyjskim do przestudiowania tego interesującego dziełka. W. H.
Dr Hubert S l o u k a, Pohledy do nebe, wyd. IV, "Orbis", Praha 1949,
str. 470, rys. ok. 150, cena 200 Kcs (broszurowana), zaś 235 Kcs w twardej oprawie.
"V novem vydani "Pohledu do nebe" nalezne proto kazdy, necht'
zacatecnik nebo pokrocily, mnoho, co ho bude zajimat a k nebi a jeho
krasam stale pripouta" - czytamy w komentarzu do książki dra H.
Slouki. Nie ma w tym żadnej przesady. Autor bowiem - znany naszym
Czytelnikom z "Rise hvczd", którego jest redaktorem - lekko i ciekawie
wprowadza czytelnika w bogactwo wiadomości astronomicznych. Na
uwagę zasługuje tu dobór i sposób ich podania. Poszczególne rozdziały
są jakby odpowiedziami na najczęściej i najbardziej frapujące czytelnika zagadnienia. Dlatego też autor nie ogranicza się do podania tylko
samych wyników badań astronomicznych, odzianych w długą, poważną
szatę majestatu nauki. Pozwala on czytelnikowi spojrzeć na prace astronoma z nieco bliższej odległości - spoufala go jakby z nimi - przez
podanie dużej ilości aktualnego materiału informacyjnego, nic koniecznie
o doniosłym trwałym znaczeniu naukowym: chodzi mu raczej o to, aby
czytelnik spojrzał bardziej ,.praktycznie" na pracę gwiaździarzy; aby
sam zapalił się do patrzenia na niebo i spróbował osobiście borykać się
z obserwacjami.
Dlatego też zapewne stosunkowo wiele miejsca (65 stron) poświę
cono obserwatoriom i lunetom od najdawniejszych aż do najbardziej
nowoczesnych, dając również wiele ich fotografii i szkiców. Bogaty materiał, dotyczący żywego ruchu amatorsko-astronomicznego w Czech o-
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słowacji, ma również na celu czynne nastawienie czytelnika do obserwacji.
Dla tych samych zresztą powodów, umieszczono rozszerzony w ostatnim wydaniu 74-stronicowy dodatek. Zawiera on między innymi przede
wszystkim tematy obserwacyjne, wykazy ciekawych obiektów niebieskich, bogaty wykaz światowej literatury astronomicznej (działami)
i wiele innych ciekawych danych astronomicznych.
Książka wydana jest bardzo starannie. Duża ilość doskonale zrobionych illustracyj (często świetne fotografie!) podnosi estetyczną jej
wartość.

Być może, że właśnie "Pohledy do nebe", których poprzednie trzy
wydania (I i II w r. 1942, III w r. 1947) zostały "w lot" rozchwytane,
przyczyniły się znacznie do rozbudzenia miłośnictwa astronomii w Czechosłowacji. Książka ta jest jakby małą encyklopedią, podręcznikiem
bez wzorów, gdzie amator znajdzie nie tylko wiele wiadomości o ciałach i zjawiskach astronomicznych, ale również klucz do umiejętnego
patrzenia na niebo. I wydaje mi się, że dawanie czytelnikom wiadomości astronomicznych w ten właśnie sposób jest główną jej zaletą.
Wreszcie - dla nas najważniejsze - to sprawa "obcego" jQzyka.
Książka pisana po czesku. nie jest jednak obcojęzyczna. Pewne trudności dadzą się szybko pokonać przy pomocy słownika, a w miarę czytania przekonamy się, że coraz mniej będzie nam on potrzebny. Warto,
by to oryginalne w ujęciu tematu i ciekawe dziełko znalazło się pośród
naszych miłośników nieba, a przede wszystkim w bibliotekach Oddziałów P. T. M. A.
M. M.

Stefan Wi er z b i ń ski : Lunety astronomiczne, wyd. "Wiedza Powszechna", str. 34 - cena 45 zł.
W krótkim, treściwym wstępie autor wyjaśnia znaczenie wynalazku
lunety dla rozwoju astronomii obserwacyjnej i precyzyjnie definiuje
zadania poszczególnych działów astronomii.
Po takim zapoznaniu czytelnika z zagadnieniem przechodzi do omówienia soczewek i ich wad, a następnie kreśli ogólnie historię powstani'a i rozwoju lunet astronomicznych oraz opisuje główne ich rodzaje
z teleskopami zwierciadlanymi włącznie.
W celu wytłumaczenia czytelnikowi dlaczego stosuje się różne montaże przy różnych instrumentach astronomicznych, autor wprowadza
pojęcie układów współrzędnych sferycznych i omawia je przystQpnie
w osobnym rozdziale.
Wogóle za dużą zaletę wykładu autora należy uważać łatwosć i przystępność opisu skomplikowanych narzędzi astronomicznych i zasad pomiarów nimi dokonywanych oraz unikanie zbytecznego na tym miejscu
zagłębiania się w teorię. Szkoda tylko, że nie uwzględnione zostały świa-
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tłosilne

kamery fotograficzne typu S c h m i d t a oraz radzieckie osią
w optyce astronomicznej (D. M a k s u t o w).
Oprócz ciekawej i pouczającej treści czytelnik znajdzie w omawianym dziełku także wiele ilustracji, przedstawiających po większej części
najnowocześniejsze narzędzia astronomiczne.

gnięcia

Z obowiązku prostuję dwa drobne błędy drukarskie: na str. 7 w. 2
od góry powinno być "Lippershey'a", a na str. 27 w. 2 od góry powinno
być "obiektywy" zamiast "obiekty".
Książeczkę dr. Wierzbińskiego
należy
gorąco
polecić
miłośnikom
astronomii.
J. Mietelski

Od Redakcji: W artykule "Trzesienia ziemi", który

ukazał się

w nrze

1-3 (96-98) "Uranii", przez niedopatrzenie nie zaznaczono przy rys.

umieszczonym na str. 24,

iż

książki

jest on reprodukowany z

prof. E.

Stenza "Ziemia".

Od Administracji: Korespondentów naszych prosimy, aby w swoich
listach podawali zawsze czytelny podpis i dokładny adres oraz dołączali
znaczek pocztowy na odpowiedź.
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Fotografia z komory Wilsona przedstawiająca powstawanie par elektron-positron. Na fotografii widać tory elektronów odchylone w polu
magnetycznym w lewo i tory positronów odchylone w prawo.
(Do artykułu na str. 104).

JOZEF RYZNER

RADZIECKA ASTRONOMIA
W PIERWSZEJ POWOJENNEJ PIĘCIOLATCE
I.
Artykuł rume]szy rozpoczniemy ogólną charakterystyką
stanu i kierunku rozwoju astronomii radzieckiej w ostatnich
pięciu latach. Oprzemy się na danych opublikowanych niedawno w t. XXVII Astronomiczeskij :Zurnal.
Jak wiadomo, podczas ubiegłej wojny faszystowskie wojska
napastnicze w bezprzykładny w historii sposób systematycznie
i planowo niszczyły naukowe i kulturalne skarby. Wspaniałe
obserwatorium Pułkowskie, które dopiero niedawno święciło
swój stuletni jubileusz, legło w gruzach. Główny gmach obserwatorium w Simeis został spalony. Wielki reflektor doprowadzony do stanu niezdatności, wywieziono do Niemiec i porzucono na obszarze Potsdamu. Można powiedzieć, że najeźdźcy
robili wszystko, aby zniszczyć gruntownie skarby kultury
i nauki.
Pomimo tych bardzo ciężkich przejść, sowiecka astronomia
dźwiga się w górę tak szybko, jak tego nie można spotkać ani
w przeszłym ani w obecnym rozwoju astronomii w innych krajach.
Co spowodowało ten szybki rozwój? Odpowiedź znajdujemy w jasno określonym stosunku nauki do społeczeństwa .
"Prawdziwa nauka nie oddziela się od narodu, nie trzyma
się z dala od narodu, lecz gotowa jest mu służyć, gotowa
udzielić wszystkich zdobyczy.
Służy ona narodowi nie pod
przymusem, lecz dobrowolnie i ochotnie" 1 ). Sowiecka astronomia jest właśnie w szczególności dlatego silna, że jest
ściśle związana ze SWYm narodem. Dąży ona pewnie ku
poznaniu nieodgadniętych tajemnic natury, ku rozwiązaniu
zagadnień użycia sił przyrody dla potrzeb narodu.
1)

Słowa

pracowników

J. S t a l i n a wypowiedziane na Kremlu w 1938 r . do
szkół

wyższych.
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Władza sowiecka ze szczególną uwagą odnosi się do odbudowy astronomii, a w pierwszym rzędzie zburzonych obserwatoriów, które się nie tylko odbudowują, ale także rozszerzają ..
Ta troska objawia się także w znacznym rozbudowaniu przemysłu optyczno-mechanicznego, który już obecnie może wykonywać przyrządy dla celów astronomii.
Opieka władz dotyczy nie tylko obserwatoriów, ale także
pracowników na tym polu. Dla powiększenia ich zastępów
i lepszego wyszkolenia, władze państwowe rozszerzyły uniwersytet w Moskwie, który otrzymał nowe budynki, laboratoria
i urządzenia.
Teoretyczne gałęzie astrofizyki posiadają szereg utalentowanych radzieckich uczonych. Wzbogacili oni astrofizykę jeszcze w czasie wielkiej wojny szeregiem wielkich osiągnięć.
Rozwój teoretycznych gałęzi astronomii w Związku Radzieckim przyczynia się również do rozwoju działów astronomii
obserwacyjnej. Znacznie wzrosła współpraca z fizykami i geofizykami, w czym szczególnie pomagało organizowanie wspólnych ekspedycyj dla obserwowania całkowitych zaćmień Słońca.
W ciągu pierwszej powojennej pięciolatki i w dalszym ciągu
obecnie odbywa się w pełni odbudowa obserwatorium w Puł
kowie. Buduje się w osadzie Partyzanewka na Krymie pierwszorzędne obserwatorium astrofizyczne, które otrzyma przyrządy
najnowszej konstrukcji. Odbudowane obserwatorium w Simeis
rozwija swą działalność. Do istniejących jeszcze przed wojną.
obserwatoriów w Gruzji, Uzbekistanie i Tadżykistanie, przybyły w czasie powojennej pięciolatki obserwatoria w Biurakanie na południowych stokach góry Aragac w republice Ormiań
skiej i na podgórzu Zajlijskiego Ałatau w republice Kazachskiej. Rozpoczęto budowę Głównego Astronomicznego Obserwatorium Ukraińskiej Akademii Nauk w okolicy Kijowa.
Przed 25 laty teoretyczna astrofizyka była w Związku Radzieckim w stanie początkowym. Obecnie zajmuje ona bez
żadnej wątpliwości przodujące stanowisko w światowej nauce.
To samo można powiedzieć i o wielu innych gałęziach sowieckiej astronomii. Można również nie wątpić, że w krótkim czasie i obserwacyjna astronomia osiągnie wysoki poziom, odpowiadający ogólnemu rozwojowi nauki i techniki.

II.
częsc1 mmeJszego artykułu podajemy krótki
najważniejszych osiągnięć astronomii radzieckiej
ostatnim pięcioleciu. Zestawienie to oparte jest w szczegól-

W drugiej

przegląd

w
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na świetnym artykule jednego z najwybitniejszych astronomów radzieckich, W. G. F e s e n kowa: "W świecie planet
i gwiazd" ogłoszonym w Nr 14 (1950) czasopisma Aganiok.
Zaczniemy od Słońca. Zaobserwowane na obszarze Związku
Radzieckiego między r. 1941 i 1945 dwa całkowite zaćmienia
Słońca, dały astronomom radzieckim bardzo obfity materiał
'0bserwacyjny, który pozwolił na wyciągnięcie ważnych wniosków, dotyczących budowy korony słonecznej.
Stwierdzono, że składa się ona z dwu oddzielnych części:
zewnętrznej meteorycznej i wewnętrznej elektronowej. Okazało
się, że zewnętrzna warstwa nieustannie się zmienia, ustawicznie zapełnia się pyłem i cząstkami meteorycznymi, które padają
z przestrzeni międzyplanetarnych na Słońce i tam znikają.
Wewnętrzna warstwa, elektronowa, rozprasza światło słonecz
ne, nadając mu charakterystyczną perłową barwę.
Okazało się, że przewodnictwo elektryczne górnej warstwy
atmosfery ziemskiej zwanej jonosferą, odgrywającej ważną
rolę w rozchodzeniu się fal radiowych na wielkie odległości,
zależy od osobliwego rodzaju krótkofalowych, twardych promieni, które powstają w koronie słonecznej. Stwierdzono w ten
sposób, że korona wpływa na ziemskie zjawiska.
Okazało się nadto, że samo Słońce wysyła fale radiowe
różnej długości od centymetrowych, powstających w chromosferze do kilkumetrowych, wysyłanych przez zewnętrzną warstwę korony. Stwierdziła to grupa sowieckich uczonych pod
kierownictwem prof. S. E. C h aj ki n a podczas całkowitego
zaćmienia Słońca w 1947 r. w Brazylii. Zauważono przy tym
ścisły związek z protuberancjami słonecznymi.
W górskim obserwatorium astrofizycznym w pobliżu Ałma
Ata badano materię meteoryczną, zapełniającą przestrzeń mię
dzyplanetarną. Okazało się, że ta materia ustawicznie się tworzy prawdopodobnie na skutek ciągłego rozpadania się małych
planet - i powoli spada na Słońce.
Równocześnie z tymi badaniami stwierdzono, że atmosfera
ziemska nie ma kształtu kulistego. Górne jej warstwy, po dziennej stronie, tj. oświetlonej przez Słońce, prawdopodobnie pod
wpływem ciśnienia promieniowania słonecznego,
zawracają
wstecz, opływają kulę ziemską i wyciągają się w długi ogon.
Rozciąga s:ię on daleko, stopniowo się rozszerza, rzednie, zachowując ten sam skład oo atmosfera. Wywołuje on tajemnicze "przeciwświecenie" (Gegenschein), któr:e można widzieć
w kierunku przeciwległym do Słońca. Naturę tego słabego zjawiska świetlnego odkryli pracownicy wymienionego obserwatorium M. G. Karimow, D. A. Rożkowski i N. B. Diwari.
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W tym również obserwatorium J. N. L i p ski j 1), stosując
polaryzacyjne metody badania, stwierdził istnienie bardzo cienkiej warstewki atmosfery na Księżycu, o którym dotychczas
sądzono, że jej zupełnie nie posiada. Skład tej atmosfery jest
dotychczas nieznany, a masa jej (przypadająca na l cm 2 powierzchni) jest w przybliżeniu sześć tysięcy razy mniejsza od
masy atmosfery Ziemi.
W. W. S z ar o n o w i N. N. S i t i ń ska otrzymali z swych
obserwacyj w obserwatorium w Taszkiencie ciekawe wyniki,
odnoszące się do atmosfery Marsa. Można przypuszczać, że
ciśnienie atmosferyczne na tej planecie jest w przybliżeniu
pięć razy mniejsze od normalnego ciśnienia na Ziemi. Atmosfera Marsa jest zapełniona pyłem, który przenosi się na
ogromne odległości pod wpływem wiejących tam ustawicznie
wiatrów.
Na podstawie matematycznych rozważań F e s e n k o w
doszedł do wniosku, że na Marsie nie ma zupełnie nawet małych otwartych zbiorników wodnych 2 ). Zgadza się z tym fakt,,
do którego prowadzą bardzo ścisłe badania spektroskopowe,
że zawartość tlenu i pary wodnej w atmosferze Marsa powinna
być mniejsza niż jedna dziesiąta procentu tego, co spotykamy
na wysokich górach na Ziemi.
Sowiecki uczony G. A. T i c h o w, badając własności odbijające tak zwanych mórz na Marsie i porównując je z własno
ściami odbijającymi roślinności na Ziemi, dochodzi do wniosku,
iż możliwe jest istnienie na Marsie i wyższych form roślin
ności 3 ).

Ostatnio wróciła do Moskwy trzecia ekspedycja meteoryczna
Akad. Nauk Z. S. R. R., która po półtorarocznych badaniach
pod kierunkiem S. S. F o n t o n a zebrała około 15 ton materiału meteorycznego spadłego na Ziemię. Największy kawałek
ważył około l tony.
Meteoryty, zarówno czysto metalowe,
żelazo-niklowe jak i kamienne, z dużym prawdopodobieństwem
powstają przy rozpadaniu się planetoid.
Słynny meteor Tunguski, który spadł 30. VI. 1908 i żelazny
meteor Sichota-Aliński z 12. I. 1947 r. były właściwie maleńkimi planetoidami 4 ).
Można sądzić, że badanie budowy pierścienia planetoid pozwoli wnioskować o warunkach, w jakich znajdował się układ
słoneczny w dawnych epokach swego istnienia. W ten sposóh
l)
2)
3

)

4)

Por.
Por.
Por.
Por.

Urania,
Urania,
Urania,
Urania,

T.
T.
T.
T.

XXI,
XXI,
XXI,
XXI,

str.
str.
str.
str.

34.
74.
34.
35.
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te małe planety mają ogromne znaczenie dla rozwiązania zagadnienia pochodzenia układu słonecznego.
Badania gwiazd a także i Słońca, które jest jedną z nich,
wykazały, że masa tych ciał, ich jasność i temperatura są ściśle
z sobą związane i zależą od energii atomowej, powstającej
w ich wnętrzu i podtrzymującej ich promieniowanie. W badaniach tych położył ogromne zasługi sowiecki astronom P. P.
P a r e n a g o. Analiza wymienionych zależności prowadzi do
wniosku, że masa Słońca była dawniej znacznie większa i że
świeciło ono znacznie jaśniej. Oprócz tego obracało się ono
około osi znacznie szybciej niż obecnie.
Także w astronomii gwiezdnej mają astronomowie sowieccy
wielkie osiągnięcia. G. A. S z aj n, badając chłodne gwiazdyolbrzymy z rozległymi atmosferami, znalazł na nich ciężki
węgiel nie spotykany na Słońcu. Rzuca to nowy snop światła
na zagadnienie ewolucji gwiazd i jądrowych przemian, zachodzących w ich łonie.
Szereg astronomów sowieckich, a w szczególności B. W.
K u k ark i n dokonał wielkich i systematycznych prac w dziedzinie gwiazd zmiennych.
Szczególnie ważne wyniki, odnoszące się do pochodzenia
i ewolucji gwiazd, osiągnęli w ostatnich czasach W. A. A mbarcumian i B. E. Markarian w Biurokańskim obserwatorium Ormiańskiej Akad. Nauk. Odkryli oni około dwadzieścia rozległych gromad gwiezdnych, składających się każda
z kilkuset gwiazd, należących przeważnie do jednakowego
· typu widmowego. Są to tak zwane "assocjacje gwiezdne" 1 ).
Jeszcze niedawno sądzono, że sam tajemniczy środek Drogi
Mlecznej jest na wieki ukryty przed naszymi oczami poza
grubymi chmurami ciemnej międzygwiezdnej materii. Obecnie
możemy go widzieć na zdjęciach fotograficznych, otrzymanych
przez W. B. N ikon o w a w krymskim astrofizycznym obserwatorium. Czerwone mianowicie, a szczególnie podczerwone
promienie przenikają łatwo chmury ciemnej pochłaniającej
materii. To niewidoczne dla oka ludzkiego podczerwone promieniowanie pada na komórkę fotoelektryczną, czułą na ten
rodzaj promieniowania. Pod jego wpływem wyrywają się
z katody komórki elektrony; strumień tych elektronów pada
na ekran zdolny do luminescencji, który pod ich uderzeniami
świeci. W ten sposób niewidoczne staje się widocznym. Takim
urządzeniem udało się sowieckim astronomom sfotografować
nie tylko środek Galaktyki, ale także odkryć szereg nowych
1)

Por. Urania, T. XXI, str. 130.
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mgławic niewidocznych ani gołym okiem ani na zwykłych zdjęciach fotograficznych.
Wymienione na początku drugiej części niniejszego artykułu sprawozdanie kończy Fesen~ow śmiałą i optymistyczną
zapowiedzią, że już w ciągu najbliższych lat badania sowieckich astrofizyków pozwolą ostatecznie rozwiązać na równi

gwiazd i

z innymi astronomicznymi zagadkami zagadnienie pochodzenia
gwiazd, a w szczególno ś ci naszego układu słonecznego.
S. PIOTROWSKI

PROMIENIE KOSMICZNE I KOSMOLOGIA

Gdy naładujemy elektrometr - nie może on bez końca
zachować udzielonego mu ładunku. Ładunek ten ulatnia się
stopniowo ponieważ otaczający go gaz zostaje z różnych powodów zjonizowany, czyli staje się przewodnikiem elektryczności. Aby badać to zjawisko wzmacniając je równocześnie,
łączy się elektrometr z kamerą jonizacyjną wypełnioną jakimś
gazem, zwykle argonem. Każda cząstka, elektron, proton,
cząstka alfa, czy nawet zwykły foton, wnikająca z dostateczną
energią do komory jonizacyjnej, rozkłada gaz na pary jonów
dodatnich i ujemnych, które zostają wprawione w ruch przez

w

pole elektryczne. Prąd wyładowania mierzy
ten sposób ilość
par powstałych jonów, czyli energię promieni alfa, beta czy
gamma, które przeniknęły do komory jonizacyjnej . Promienie
takie wysyłane są przez ciała radioaktywne, które w małej
ilości znajdują się wszędzie. Można uchronić przed ich wpły
wem komorę jonizacyjną otaczając ją osłoną z ołowiu o grubości wielu centymetrów. W ten sposób eliminuje się najmniej
przenikliwą składową promieni jonizujących .
Gdy komorę jonizacyjną umieścimy w balonie stratosferycznym, jonizacja najpierw zmniejsza się wraz z oddalaniem się
od ziemi, ponieważ powietrze w górze jest mniej zanieczyszczone pyłem radioaktywnym. Ale niedługo jonizacja wzmaga się
i na wielkich wysokościach jest 10 albo 20 razy większa niż
przy wyruszeniu. Powodem jest promieniowanie jonizujące
przychodzące "z nieba", które nazwano promieniowaniem kosmicznym.
Może być ono również zaobserwowane dzięki innym procesom, nie tylko przez rozładowywanie elektrometru. Te same
cząsteczki jonizujące, które rozładowują elektrometr, mogą
uruchamiać aparaty zwane licznikami. Obwody elektryczne
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można urządzić

w ten sposób, aby wykazywały wyłącznie wył adowania odbywające się równocześnie w wielu licznikach.
Te tzw. układy koincydencyjne mogą być ustawione równolegle jedne koło drugich, w jednej płaszczyźnie i notować wy-

łącznie wyładowania mające

miejsce

jednocześnie

w trzech lub

równoległych komorach liczników. Takie równoczesne
wyładowania możemy zawdzięczać jednej jedynej cząstce,

czterech

która przeszła jeden po drugim wszystkie liczniki; znajomość
zasady rozmieszczenia komór da nam wskazówkę co do kierunku, w którym poruszała się dana cząstka. Może się zdarzyć
również, że włączenie równoczesne liczników wywołane jest
przez pewien rodzaj eksplozji jądrowej, która odbywa się
w sąsiedztwie liczników i wysyła we wszystkich kierunkach
wiązkę cząstek jonizujących, której różne elementy przeniknęły równocześnie do różnych liczników.
Trzecia metoda pozwalająca badać promienie kosmiczne
polega na użyciu komór Wilsona, gdzie cząsteczki jonizujące
powodują powstawanie wzdłuż swoich dróg drobniutkich kropelek wody, które udaje się fotografować. Można w komorze
Wilsona umieszczać ekrany ołowiane, które cząsteczki niekiedy
przenikają, i gdzie niekiedy również tworzą się wiązki, takie
jak te, o których mówiliśmy. Zastosowanie komór Wilsona jest
często połączone z użyciem liczników. Można nawet zrobić to
tak, że właśnie liczniki będą powodowały rozprężenia w komorze. W ten sposób promienie kosmiczne wprowadzają
w akcję przyrząd, który ostatecznie je fotografuje.
Istnieje wreszcie czwarta metoda, polegająca na obserwowaniu śladu pozostawionego przez promienie w emulsjach fotograficznych o ziarnie mikroskopijnym, fabrykowanych specjalnie dla badań jądrowych. Studiując te płyty pod mikroskopem, możemy badać ślad przebiegu cząsteczki jonizującej
przez emulsję i notować różne rodzaje zjawisk wzdłuż całej
trasy.
Następujące więc przyrządy wchodzą w grę przy badaniu
promieni kosmicznych: komora jonizacyjna, liczniki, komory
Wilsona i płyty fotograficzne.
Niemożliwym jest danie na tym miejscu trochę dokładniej
szego sprawozdania o mnogości badań, wykonanych za pomocą
tych potężnych środków. Nie tylko bywały one unoszone w balonach stratosferycznych, bądź jeszcze wyżej przez balony
sondy, czy nawet przez rakiety typu V 2, ale równie~ pogrą
żano je w wodzie jezior czy w głębokich kopalniach.
Rozróżniamy w promieniowaniu kosmicznym dwie skła
dowe, zwane składową miękką i przenikliwą. Składowa miękka
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zawiera około 90% ogólnej energii. Ma ona maksimum nasilenia na wysokości między 16 a 20 kilometrów. Na poziomie
morza natężenie jej spada do kilku procent wartości maksymalnej. Składowa przenikliwa mająca na poziomie morza natężenie
w przybliżeniu równe natężeniu składowej miękkiej, zmniejsza je znacznie wolniej i obserwować ją można na głębokości
wielu setek metrów pod ziemią.
Mechanizm przenoszenia się jest dla obu rodzajów promieniowania zupełnie różny. Promieniowanie miękkie tłumaczy
się przy pomocy tak zwanej teorii kaskad. Promieniowanie
przenikliwe tłumaczymy wytwarzaniem się cząsteczek o masie
pośredniej między masą elektronu a protonu, zwanych mezonami. Niespotykane nigdzie indziej ilości energii wchodzą
w grę przy rozchodzeniu się obu składowych promieniowania.
Energie te wyraża się zwykle w elektronowoltach. Elektronowolt jest to wielkość rzędu tych sił, które wchodzą w grę
w reakcjach chemicznych. Milion elektronowoltów występuje
w zjawiskach radioaktywnych. W urządzeniach np. do przyspieszania cząsteczek stosowanych w medycynie w zastępstwie
ciał radioaktywnych używa się napięcia rzędu pół miliona wolt.
Ale w promieniowaniu kosmicznym mamy do czynienia z energiami nie milionów, ale miliardów elektronowoltów.
Część miękka promieniowania bardzo wysoko w atmosferze
zawiera elektrony i fotony o energii wynoszącej od kilku miliardów do co najmniej stu tysięcy miliardów elektronowoltów.
Gdy fotony o energii wielu miliardów elektronowoltów działają na jądro atomowe, nie zadawalają się, jak promienie
o skromniejszej sile, wzbudzeniem elektronu, każąc mu przejść
do orbity bardziej zewnętrznej, ani zjonizowaniem atomu przez
wyrzucenie z systemu atomowego elektronu. Przy tak wielkich
energiach foton może wywołać nowe zjawisko, zostaje on
zabsorbowany, a na jego miejsce wychodzi z układu elektron
zwykły czyli ujemny i elektron dodatni, cząstka całkiem podobna do elektronu, ale o przeciwnym ładunku. Mówi się, że
foton się zmaterializował. Ze zwykłego promieniowania bez
masy spoczynkowej zrodziły się dwa elektrony o przeciwnych
znakach, posiadające masę spoczynkową. Mówi się o powstaniu
pary elektronów. Odwrotnie, gdy elektrony dodatnie lub ujemne
napotykają jądro, mogą z kolei zniknąć odtwarzając foton. To
kolejne przemienianie się fotonów w elektrony obu znaków i na odVirót, nazywa się kaskadami. Taki jest mechanizm rozchodzenia się promieniowania miękkiego, stanowiącego 90°/o
całego promieniowania kosmicznego.
Składową przenikliwą stanowią mezony powstające w gór-
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nych warstwach atmosfery. Cząstki te, których istnieje prawdopodobnie wiele rodzai, mają ładunek podobny do elektronów,
ale masę pośrednią między masą elektronów a 1836 razy więk
szą masą protonu czyli jądra wodoru.
Cząsteczki te są radioaktywne i ich przeciętne życie trwa
około dwóch milionowych sekundy. Chodzi tu o ich życie przeciętne liczone w ich własnym czasie. Dla mezonów o dziesięciu
miliardach elektronowoltów, których energia kinetyczna jest
50 razy większa niż energia masowa, przeciętne życie pozorne
trwa 50 razy dłużej, i w rezultacie zamiast prz·ebiegać zaledwie
700 m podczas tego przeciętnego życia, mezon zdolny jest prze-

"Gwiazda" atomowa powstała w emulsji kliszy fotograficznej na skutek
trafienia przez mezon jądra jednego z atomów emulsji. Widać ślady
rozbiegających się na wszystkie strony cząsteczek, powstałych z rozpadu trafionego mezonem jądra atomowego.

biec odległość 50 razy większą: 35 km w tym samym czasie.
Jest to dobrze znana historia podróżnego, który starzeje się
wolniej, ponieważ podróżuje z szybkością bliską szybkości
światła. Zaznaczmy jeszcze, że tak jak elektrony, istnieją mezony dodatnie i mezony ujemne. Jedynie mezony dodatnie osią
gają koniec swego życia radioaktywnego i giną własną śmier
cią, mezony ujemne giną wcześniej na skutek jakiegoś wypadku w czasie ich spotkań z jądrami atomowymi o przeciwnych znakach.
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Oprócz dwóch zjawisk głównych: wymiany fotonów i par
elektronów stanowiącej mechanizm powstawania kaskad i powstawania mezonów, zachodzi w promieniowaniu kosmicznym
cały szereg innych zjawisk. Jednym z najbardziej interesują
cych jest powstawanie tego co fizycy nazywają gwiazdami.
Obserwuje się je specjalnie dobrze w emulsjach fotograficznych, gdzie czasami widać jak z jednego i tego samego punktu
wybiega we wszystkich kierunkach duża ilość śladów: widocznie silna cząstka wtargnęła do jądra atomowego i spowodowała jego eksplozję, wyrzucając jego części we wszystkich
kierunkach.
Wszystkie te obserwacje informują nas o efektach wywołanych przez przyczynę zewnętrzną w atmosferze ziemskiej;
nie mówią nam nic o samej przyczynie jako takiej. Są to
efekty wtórne, żaden z nich nie pozwala nam uchwycić promieniowania pierwotnego takim, jak do nas przychodzi z przestrze~i międzygwiazdowych.

Os\atnio udało się uzyskać informacje, które zdają się oddo promieniowania pierwotnego.
W pracy opublikowanej w lipcu 1948 r. podpisanej nazwiskami sześciu fizyków należących do uniwersytetów w Minneapolis i Rochester jest sprawozdanie z obserwacji zebranych
przez balon-sondę, który pozostawał przeszło trzy godziny na
wysokości około 30 km. Balon unosił 'komorę Wilsona oraz
płyty fotograficzne rozmieszczone pionowo w pakietach po 12
sztuk powyżej i poniżej komory Wilsona. Komora ta funkcjonowała na wielkich wysokościach setkę razy i sfotografowała
5 czy 6 śladów wyjątkowo interesujących; podobne ślady zostały znalezione w liczbie pięćdziesięciu na kliszach fotograficznych. Badanie tych ślądów pozwoliło zidentyfikować ich
przyczynę jako promienie utworzone z jąder o znacznej liczbie
atomowej ożywionych energią pół miliarda elektronowoltów
na jądro. Chodzi tu o jądra tlenu 8, wapnia 20, żelaza 26,
bromu 35, cyrkonu 40 itd., ogołocone z ich zewnętrznych elektronów.
Można by nazwać te promienie promieniami super-alfa, ponieważ promienie alfa utworzone są z · jąder atomowych pierwiastka nr 2, helu, a nowe promienie są utworzone z jąder
dalszych pierwiastków o numerach sięgających aż do środka
układu periodycznego pierwiastków.
Fakt, że promieniowanie pierwotne utworzone jest z czą
steczek naładowanych elektrycznością, znany jest od dawna.
Wnioskujemy o ty,m stąd, że na promieniowanie to ma silny
wpływ działalność pola magnetycznego ziemskiego. Wpływ
nosić
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tego pola przeszkadza cząsteczkom o energii mniejszej niż 10
miliardów elektronowoltów zbliżyć się do powierzchni Ziemi
w okolicach równikowych, podczas gdy cząstki o kilku miliardach elektronowoltów mogą dosięgnąć powierzchni Ziemi przy
większych szerokościach geograficznych. Nie obserwowało by
się takiego zjawiska, gdybyśmy zawdzięczali promieniowanie
kosmiczne fotonom, tak jak to przypuszczano ogólnie dawniej,
dopóki nie odkr)'lto wpływu szerokości geograficznej.
Przebiegając
przestrzeń
międzygwiazdową
podczas, powiedzmy, miliona lat, promienie kosmiczne napotykają (przy
przekroju wiązki wynoszącym l cm 2 ) na ilość materii równoważną jednemu gramowi powietrza. Rachunek opiera się na
gęstości materii l0- 24 g/cm 3 dla przestrzeni międzygwiezdnej,
a przyjmując milion lat jako czas wędrówki promieni rachujemy
szczodrze. Poza galaktyką, w przestrzeni międzygalaktycznej,
gęstość materii jest znacznie mniejsza, na pewno tysiąc razy
a prawdopodobnie milion razy, a więc wynosi lQ- 30 g/cm3 . Jest
to gęstość jednego atomu wodoru na metr kubiczny. Promienie
mogły poruszać się w takim gazie podczas n:tilionów lat, nie
ulegając absorbcji równoważnej absorbcji przez gram ezy nawet miligram powietrza.
' Byłoby całkiem inaczej, gdyby promienie kosmiczne pochodziły z gwiazd, nawet z bardzo oddalonych zewnętrznych okolic
ich atmosfer. Był:oby wtedy bardzo trudno zrozumieć, że mogły
się stamtąd wymknąć nie ulegając przemianom ważniejszym
od tych, których doznały w warstwach atmosfery powyżej
30 km, do której to wysokości sięgają obserwacje z balonówsond.
Aby uchwycić doniosłość jaką ma dla kosmologii wartość 'Zaobserwowana energii promieniowania
kosmicznego,
należy wyrazić tę energię nie w ergach na cm2 i na sekundę,
ale w gramach na cm3 . Ponieważ promienie kosmiczne mają
szybkość bardzo zbliżoną do szybkości światła, promienie, które
padają w sekundzie prostopadle na powierzchnię l cmj? były
rozłożone w równoległościanie o przekroju l cm 2 i wysokości
równej odcinkowi jaki przebiega światło w sekundzie, którego
długość zatem wynosi c = 3 X 10 10 cm. Gęstość na centymetr
sześcienny otrzymamy więc dzieląc przez tę liczbę gęstość na
centymetr kwadratowy i sekundę. Aby przejść z gęstości
w ergach na cm3 do gęstości w gramach na cm3 , trzeba przypomnieć sobie, że jeden gram jest równoważny c2 ergom, czyli
9 X 10 20 ergom i przez tę liczbę trzeba przeto jeszcze podzielić.
Z licznych pomiarów wynika, że natężenie promieni kosmicznych wynosi około trzech tysięcznych ·erga na cm 2 i sekundę.
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Trzy tysięczne erga na cm 2 i na sekundę zaobserwowane dla
promieni kosmicznych wyrażą się więc w gramach na cm3
przez podzielenie tej liczby przez 27 X 10 30 . Otrzymujemy
w ten sposób jako gęstość promieni kosmicznych wyrażonych
w gramach na cm3: 10- 34 •
Wartość ta jest mniejsza, ale niewiele mniejsza, od gęstości
10-30 materii we wszechświecie. Przypomnijmy jak ta ostatnia
wartość została uzyskana. Zaczyna się od ocenienia masy kilku
mgławic, których ruch obrotowy został zaobserwowany spektroskopowo, w założeniu, że siła ciężkości równoważy siłę odśrodkową ruchu obrotowego. Otrzymuje się w ten sposób jako
średnią masę mgławicy miliard mas słońca. Uwzględniając jeszcze gęstość z jaką rozłożone są mgławice w przestrzeni otrzymuje się wyżej wymienioną liczbę 10 -30 grama na cm 3, jako
gęstość materii we wszechświecie.
Energia promieni kosmicznych jest więc jedną dziesięcio
tysięczną energii materialnej.
Jeżeli promień przestrzeni był niegdyś tysiąc razy mniejszy
niż jest obecnie, ilość materii, którą przestrzeń zawierała w formie gazu lub gwiazd, była taka sama jak dziś. Przeciwnie,
można wykazać, iż energia promieni kosmicznych była wtedy
tysiąc razy większa. Stanowiły one wtedy dziesięć procent całej
energii.
Podobnie przy promieniu przestrzeni 10, 100 czy 10 000 razy
mniejszym energia promieni kosmicznym musiałaby być tyleż
razy większa; dzieje się tak na skutek zjawiska zupełnie analogicznego do tego, które powoduje przesunięcie w stronę czerwieni linii widmowych dalekich mgławic.
Widać stąd jakie znaczenie mają promienie kosmiczne
z punktu widzenia kosmologii.
Swiat utworzony jest jak gdyby z dwóch rodzajów materii:
z jednej strony istnieje materia w ściślejszym tego słowa znaczeniu, z której są zbudowane gwiazdy grupujące się w galaktyki, z drugiej strony istnieją promienie kosmiczne 1 ).
Te dw&. składniki wszechświata m~ją znaczenie porównywalne.
•
Oba mają tę samą budowę. Istotnie, widzieliśmy, że jądra
atomowe przynajmniej pierwszej połowy tablicy układu periodycznego pierwiastków są obecne w promieniowaniu kosmicznym.
Poza tym te dwa składniki świata są jednak róż'ne. Pro1 ) Promienie kosmiczne
terializmu filozoficznego.
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mieniowanie zawiera możliwości, które druga składowa, materia Ziemi i gwiazd, posiada tylko w stopniu bardzo osła
bionym.
Jaki związek istnieje między tymi dwoma składnikami
świata, o znaczeniu podobnym?
Przyjmując hipotezę rozszerzania się wszechświata, rozważmy pokrótce konsekwencję przypuszczenia, iż wtedy gdy
promień wszechświata był, powiedzmy, 10 000 razy mniejszy
niż obecnie, materia istniała tylko w postaci promieni kosmicznych.
Przede wszystkim wypada się zastanowić jak promienie
mogły utworzyć gaz. Trzeba na to aby promienie spotykały
się z szybkościami względnymi na tyle umiarkowanymi, aby
następowały spotkania elastyczne. Zjawisko to nie jest bardzo
prawdopodobne, ale nie jest też niemożliwe. Nie jest niemoż
liwe, że prócz zderzeń najczęstszych, gwałtownych, wywołują
cych rozbicia na gwiazdy jądrowe, zachodzi czasami wymiana
umiarkowana energii kinetycznej, która prowadzi do rozkładu
zgodnego z prawami M a x w e l l a dla równowagi statystycznej.
Poza tym, jeżeli utworzyła się gdzieś chmura gazowa tworząc
przeszkodę równoważną kilku gramom powietrza na cm 2 , to
promienie najbardziej gwałtowne, które napotkają taką chmurę,
rozproszywszy niemało energii na promieniowanie wtórne róż
nych rodzai, zostaną ostatecznie zatrzymane i przyłączą się do
tworzącej się masy gazowej, powiększając ją.
Może się nawet zdarzyć, że pomiędzy promieniami wtórnymi wytworzonymi w ten sposób ma miejsce powstanie protonu i może to jest powodem niezwykłej obfitości kosmicznej
wodoru.
Ilekolwiek by było słuszności w tych rozważaniach zdaje
się bardzo prawdopodobnym, że musiały się utworzyć w promieniowaniu kosmicznym pierwotnym chmury gazowe, które
następnie powiększały się stopniowo. Po ich sposobie pqwstania należy oczekiwać, że chmury te mają jedne w stosunku
do drugich duże szybkości. W miarę rozszerzania się wszechświata te szybkości względne będą malały dzięki mechanizmowi całkiem podobnemu do tego, który powoduje słabnięcie
energii promieni kosmicznych czy przesuwanie się w kierunku
czerwieni widma świ\).tła mgławic.
Przy promieniu przestrzeni równym około dziesiątej części
wartości obecnej, siła odpychania wynikająca z wyrazu kosmologicznego równań E i n s t e i n a, osiąga wartość porównywalną z wartością siły przyciągania powszechnego. Dla gęsto
ści 10-27 g/cm 3 , jaką miała materia w tej epoce, obie siły stają
się równoważne. Podczas stosunkowo długiego trwania stanu
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równowagi niestałej między przyciąganiem a odpychaniem,
chmury gazowe będą w stanie zatrzymać, na skutek przycią
gania grawitacyjnego, chmury przechodzące w pobliżu z szybkościami mało różnymi od ich własnej. Chmury zgromadzą się
w ten sposób w większe skupienia, podczas gdy wszechświat,
mijając stan równowagi, odzyska swoją dążność do rozszerzania się w rytmie przyspieszonym pod wpływem nabierającej
przewagi siły odpychania. W wyniku otrzymamy zbiorowiska
chmur gazowych, które oddzielając się jedne od drugich w ogólnym zjawisku rozszerzania się wszechświata, równocześnie
same się będą zagęszczać.
Zagęszczając się, chmury gazowe dadzą ostatecznie począ
tek gwiazdom, podczas gdy, na skutek straty energii rozproszonej w spotkaniach niesprężystych między chmurami gazowymi, system utworzony z powstałych gwiazd i pozostałych
chmur będzie się coraz bardziej skupiał; powstanie wreszcie
w ten sposób mgławica pozagalaktyczna.
Teoria ta tłumaczy uderzający fakt, że mgławice mają jedne
w stosunku do drugich wielkie szybkości względne, które naprzykład w gwiazdozbiorze Panny wahają się około wielkości
średniej sześciuset kilometrów na sekundę. Szybkości te wskazując na burzliwe dzieje materii, pozostałyby jako wspomnienie czasów, gdy istniały jedynie promienie kosmiczne.
Artykuł niniejszy oparty jest na artykule Rayons cosmiques
et cosmologie G. L e m a itr e'a, jednego z twórców teorii rozszerzania się wszechświata, opublikowanym niedawno w "Gazette astronomique" (Nr 349-350, 1949). W oryginalnym artykule Lemaitre'a znajduje się wiele spekulacji o charakterze
idealistyczno-mistycznym - te oczywiście jako nieistotne zostały tu pominięte. Zasadnicza jednak koncepcja Lemaitre'a,
że promienie kosmiczne i materia zorganizowana w gwiazdach
i mgławicach są ilościowo porównywalne, wydała się być
godna szczegółowego przedstawienia.

KRONIKA
Nowa teoria Einsteina
Albert E i n s t e i n, znany fizyk i matematyk, który w r. 1905 ogło
a w r. 1916 uzupełnił ją "ogólną"
teorią względności i teorią grawitacji, skończył w ub. roku 70 lat życia.
Przebywa on obecnie w Princeton, w Stanach Zjednoczonych.
Niedawno odbył się doroczny zjazd członków Amerykańskiego Tosił swą szczególną teorię względności,

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na lipiec i sier1lień 1950 r.
Wszystkie zjawiska podano w czasie środkowo-europejskim obowią
w Polsce.
Merkury w lecie br. nie jest obserwowany, znajduje się bowiem pozornie
blisko Słońca.
Wenus świeci jasno (- 3,3 mg) jako Jutrzenka przed wschodem Słońca
na pn.-wschodzie.
Mars widoczny jest tylko wieczorami nad zachodnim horyzontem. Przesuwa się on ruchem prostym na tle gwiazdozbipru Panny, przeclwdząc z końcem sierpnia do gwiazdozbioru Wagi. Swieci czerwonawym
światłem jako gwiazda pierwszej wielkości.
Jowisz wschodzi wieczorami i świeci jasno (- 2,4 mg) do rana, przesuwając się nad horyzontem. Już w silnej lornetce widoczne są jego
4 najjaśniejsze (,.galileuszowe") księżyce. Niedużą lunetką można
doskonale obserwować zmianę ich położenia i wynikające stąd zjawiska (patrz: /. jawiska w układzie satelitów Jowisza).
Saturn widoczny jest tylko w lipcu wieczorami we Lwie. W sierpniu
ginie już w blaskach zorzy wieczornej.
Uran może być obserwowany lornetką (jasność + 6 mg) w końcu sierpnia
na rannym niebie.
Neptun znajduje się w gwiazdozbiorze Panny i w lipcu może być jeszcze
obserwowany. W sierpnm ginie w blaskach zachodzącego Słońca.
Dostępny dla lunetek (jasność + 7,8 mg).
Gwiazdy spadające: ll Aquarydy spadać mają w dniach 25-30. VII.
Maximum przewidziane jest po północy 27/28. VII. Spadają powoli,
długie tory.
Perseidy mają przewidziane maximum na 1:1. VIII
Aurigidy mają spadać w okresie 12. VIII.-2. X. Maximum przewidziane jest na 1. IX.
Gwiazdy zmienne długookresowe, które mają maxima w letnich miesią
cach : V Bootis, o Ceti (Mira), S Coronae Bor., R Draconis,
X Ophiuchi, R Serpentis, R Trianguli, R Ursae Ma.
1\llnlma Algola. Lipiec: rod3,h r ; 12d23.1•s; 15d2o·116.
zującym

Sierpień: 2dl'h7; 4c122·"4; 7di9'11 2; 22' 1 3'.~11 ; 24<124'1;
27d20'b9.
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Zjawiska (czas śr.-europ.)
Lipiec
4d 4h Jowisz koniunkcji z Księżycem (Jowisz 1° na pn.)
12 13 Wenus w koniunkcji z Księżycem (Wenus 6° na pd.)
19 09 Saturn w koniunkcji z Księżycem (Saturn 0°8 na pn.)
21 19 Mars w koniunkcji z Księżycem (Mars 1° na pn.)
31 10 Jowisz w koniunkcji z · Księżycem (Jowisz 0°9 na pn.)
Sierpień

11
15
15
l9
21
26
27

Wenus w koniunkcji z Księżycem (Wenus 50 na pd.)
Merkury w koniunkcji z Księżycem (Merkury 2° na pd.)
Saturn w koniunkcji z Księżycem (Saturn 1° na pn.)
Mars w koniunkcji z Księżycem (Mars 3° na pn.)
Merkury w największej elongacji zachodniej (27° na zach.
Jowisz w opozycji ze Słońcem
13 Jowisz w koniunkcji z Księżycem (Jowisz 1° na pn.).
16
19
21
05

Zjawiska w układzie satelitów Jowisza
Lipiec
2d 26h 46m Początek zaćmienia IV satel.
4 26 16
III
7 21 06- 23h "22m Przejście cienia I satel.
9 22 12-25 06
II
14 23 00-25 16 Przejście cienia I sa te l.
15 23 42
Zejście cienia III sa te l.
16 24 49-27 42 Przejście cienia II satel.
19 20 56 Początek zaćmienia IV satel.
21 24 53-27 10 Przejście cienia I satel.
28 26 47
Wejście cienia I satel.
30 21 16-23 33 Przejście cienia I sa te l.
Si~rpień

3
6
10
13
15
16
17
20
22
24
27
29
30
31

22
23
21
24
25
19
26
24
26
21
27
20
23
18
20

13
Zejście cienia II satel.
10-25 27
Przejście cienia I sa te l.
56-24 49
Przejście cienia II sa te l.
39
Wejście cienia rv satel.
04-27 21
Przejście cienia I sa te l.
33-21 50 Przejście cienia I sate l.
20
Początek zaćmlenia III satel.
32-27 25
Przejście cienia II sa te l.
58 Wejście cienia I satel.
27-23 45 Przejście cienia I sa teł.
08
Wejście cienia II satel.
12-23 43
Przejście cienia III satel.
22-25 39
I
55-23 28
IV
08
Zejście cienia I sa te l.
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warzystwa dla popierania wiedzy, w którym wziął udział także Einstein.
Na publicznej konferencji prasowej, odbytej przy tej okazji, oświadczył
sędziwy uczony, że po trzydziestu latach upartych badań i nieprzerwanej pracy, doszedł do niezwykłych rezultatów. Oto udało mu się ująć
w jedną teorię dwa zjawiska przyrody, uważane do tej pory za odrębne
i niezależne od siebie. Chodzi tu o zjawisko grawitacji i elektromagnetyzmu.
Swą nową teorię nazwał Einstein "nową uogólnioną teorią grawitacji".
Powszechne ciążenie i elektromagnetyzm, to dwa zjawiska w przyrodzie, do których dadzą się w zasadzie sprowadzić wszystkie inne.
Dotychczas nie znano żadnej formuły, która by wyrażała jakiś związek
między polem grawitacyjnym a elektromagnetycznym.
Każde dziecko szkolne wie, że kamień rzucony wolno, spada na ziemię, bo ziemia go przyciąga. Tak samo wiadomo, że elektromagnes przyciąga kawałek żelaza. Inaczej mówiąc, Ziemia roztacza wokół siebie
pole grawitacyjne, magnes - pole elektromagnetyczne, a w obrębie
takich pól, ciała są zmuszone wykonywać pewne określone ruchy.
Te dwa pola, pozornie nic ze sobą nie mające wspólnego, w nowej
teorii Einsteina są ze sobą zespolone. Cztery krótkie równania matematyczne ujmują formalnie ten związek.
Oprócz rozpraw dotyczących teorii względności, Einstein ogłosił jeszcze cały szereg innych prac naukowych.
W r. 1905 opracował Einstein teorię ruchów Browna. W tym samym
roku teorię tłumaczącą to samo zjawisko dał przedwcześnie zmarły,
znakomity polski uczony, dr Marian S m o l u c h o w ski.
W r. 1921 Einstein dostaje nagrodę Nobla za swe zasługi dla teoretycznej fizyki, a w szczególności za odkrycie prawa "efektu fotoelektrycznego". Ten efekt występuje w tzw. komórkach światłoczułych, które
w szczególności są używane do reprodukcji dźwięku w kinematografii
głosowej.
E. B.

Kometa Holmesa
N. T. B o b r o v n i k o f f w Reprint Nr 33 of The Perkins Observatory ogłosił ciekawe dane o komecie periodycznej Holmesa (1892 III),
które w streszczeniu podajemy.
Kometa ta została odkryta w Londynie przez E. H o l m e s a, dnia
6. XI. 1892 r. w odległości 3° od Mgławicy Andromedy, którą wówczas
przewyższała swym blaskiem. Odkrycie jej było bardzo spóźnione, gdyż
nastąpiło w 145 dni po przejściu przez perihelium w odległości q
2.12
jednostek astronomicznych od Słońca. Orbita komety posiadała wówczas
mimośród 0.38. Podeszła w afelium pod orbitę Jowisza i dlatego zaliczona została do jego "rodziny". Przez wiele tygodni przed odkryciem
wędrowała niedostrzeżona poprzez ziemski firmament i przesunęła się
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JUZ raz w pobliżu Mgławicy 'Andromedy tak często oglądanej przez
lunety. Astronomowie bardzo żywo zajęli się wyznaczeniem jej orbity,
którą obliczył H. J. Z w i er s na podstawie aż 600 obserwacyj jej pozycji dokonanych w wielu obserwatoriach.
Następny jej powrót był jako komety 1899 I, lecz była ona JUZ tak
słaba, że osiągnęła w maksimum 13 wielkość gwiazdową i nie mogła być
z tego powodu tak licznie obserwowana jak poprzednio. Udało się wykonać tym razem tylko 21 obserwacyj jej pozycji. Następnie widzimy
ją na niebie jako kometę 1906 III zaobserwowaną zaledwie 4 razy fotograficznie przez M. W o l f a. Kometa najwidoczniej uległa szybkiej
desintegracji wskutek swych "przeżyć" w latach 1892/3, które opiszemy
poniżej. W r. 1912 już jej nie odszukano prawdopodobnie także z tego '
powodu, że "spóźniła się" o 0.47 roku wskutek perturbacyj doznanych
ze strony swego "patrona" Jowisza. Mimo wysiłków rachmistrzów
i obserwatorów również w 1928 r. komety nie udało się zaobserwować.
Trzy osobliwości nie spotykane równocześnie jeszcze u żadnej z komet, czynią ją godną uwagi: l) duże wahania blasku w stosunkowo dużej
odległości od Słońca (3 j. a.), 2) charakter jej widma, 3) tworzenie się
sferycznych otoczek dokoła jądra.
Kometa była widoczna gołym okiem w czasie 9-21. XI 1892 r.
(maksimum blasku 4.5 mg), tracąc stopniowo na jasności. 16. I 1893
P a l i s a dostrzegł przy pomocy 70-centymetrowego refraktora obserwatorium wiedeńskiego zamiast mgiełki 10-12 wielk. gw., jak wynikało
z ekstrapolacji, żółtą gwiazdę (jądro komety) otoczone mgiełką o śred
nicy 20". W następnych dniach kometa nagle pojaśniała i była nawet
dostępna dla gołego oka (maksimum 6.4 mg), by po 18. I 1893 tracić
ponownie na blasku. Równoległe obserwacje jasności jądra komety,
wykazały podobne zmiany jasności, jak zmiana jasności całkowitej
komety.
Anall)giczną "falę jasności" wykazała kometa tuż przedtem około
15. XI 1892, a więc wkrótce po odkryciu. Dzięki tej właśnie fali została w ogóle odkryta. Obliczono dla niej na rok 1892/3 jasność absolutną M 0 = 6.6 mg 1 ). Jasność ta spadła bardzo znacznie w czasie następ
nych pojawień się w pobliżu Słońca, wskutek wyczerpania się komety "wybuchami" jasności w latach 1892/3. W r. 1899 było już tylko M 0 = 11.7 mg,
tj. kometa była 110 razy bledsza, a w r. 1906: M 0 = 11.9·mg. Kometa obecnie dalej odmierza swój szlak okołosłoneczny, lecz świeci już tak słabo,
że nie daje się w ogóle zaobserwować.
Wybuchy jasnej materii z jądra odbywały się we wszystkich kierunkach i były pilnie obserwowane. Srednica głowy komety wzrosła
w czasie 16-23. I 1893 z 20 do 200". Następnie pomiary stały się już
1)
Jasność absolutna komety M 0 jest to ta jasność, jaką by miała
kometa, gdyby znalazła się w odległości jednej jednostki astronom. tak
od Ziemi, jak i od Słońca.
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niemożliwe z powodu rozmycia się konturów głowy komety. Po przeliczeniach odpowiada to szybkości ruchu materii otoczki % km/sek. Fale
jasności komety łączą się prawdopodobnie ze wzmożoną aktywnością
Słońca, którego krótkofalowe promieniowanie daje impulsy dla wydzielania światła własnego przez kometę.
J. G.
Bieżące

zagadnienia planety Plutona

Pluton został odkryty 20 lat temu 1 ), dnia 21 stycznia, przez
astronoma C l y d e W. T o m b a u g h w obserwatorium Lowella w Stanach Zjedn. A. P.

Orbita planety Plutona w porównaniu z orbitami czterech wielkich
planet zewnętrznych (w skali).
Ostatnio nadeszła wiadomość, że dr G. P. Ku i per, z Obserwatoriów Yerkesa i Me Donalda, który niedawno dokonał odkrycia drugiego
księżyca Neptuna, zdołał obecnie zmierzyć średnicę Plutona. Wynosi
1

)

Por. Urania, T. XXI, str. 37.
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ona 0,4 sekund kątowych. Wedle B a a d e g o jasność wizualna Plutona
jest 14.3 mg. Z tych dwu liczb wynika, że zdolność odbijania światła
przez powierzchnię Plutona wynosi 0.06. Dla porównania warto wspomnieć, że dla Księżyca i Merkurego zdolność odbijania (albedo) wynosi
0.07, co oznacza, że te ciała niebieskie odbijają 7% światła słonecznego.
Kątowa średnica 0.4 sek. na odległości 36 jednostek astronomicznych
odpowiada średnicy liniowej równej 0.8 średnicy ziemskiej. Na tej
podstawie można by się spodziewać, iż masa Plutona jest rzędu 0.5
masy Ziemi, przy założeniu jednakowej z nią gętsości. Z innych rozważań wynika, iż masa ta jest raczej trochę większa i wynosi około 0.8
masy Ziemi.
Wobec tych danych Pluton powinien by mieć atmosferę tak, jak
Ziemia. Jednakże z bardzo niskiej wartości albedo (0.06) wynika, że ta
atmosfera musiała by być bardzo rzadka. Z tego w szczególności powodu
wolno na razie kwestionować podaną wyżej wielkość masy Plutona.
Astronomowie spodziewają się, że przed końcem naszego ~:tulecia
będzie można stwierdzić, czy hipotetyczne obliczenia masy Plutona,
obecnie dokonane, wymagają sprostowania.
Orbita Plutona jest' stosunkowo dobrze znana.
Na załączonym rysunku widzimy ją, w rzucie na płaszczyznę ekliptyki, wraz z orbitami czterech wielkich planet zewnętrznych. Na rysunku
podane są daty, w których zaznaczone punktami pozycje były zajmowane przez planetę.
E. B.
(Sky and Telescope, Marzec 1950).
Dwa nowe pierwiastki

W ostatnich miesiącach układ periodycZIIly pierwiastków powiększył
o dwie nowe pozycje. Są nimi dwa pierwiastki transuranowe o liczbach atomowych 97 i 98. Obydwa wytworzone zostały sztucznie w Laboratorium Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley przy użyciu 50calowego cyklotronu. Pierwiastek 97 nazwany od miejscowości, w której
został odkryty berkelium (symbol chemiczny Bk) powstaje przez bombardowanie ameryku, pierwiastka o liczbie porządkowej 95 o(liczba
masowa 241) szybkimi cząstkami alfa. Powstający p!I'Zy tym nowy pier\\ri.astek o liczbie porządkowej 97 jest promieniotwórczy, o czasie poło
wicznego rozpadu 4.5 godz. Pierwiastek 98 nazwany kaliforniurn otrzymano bambardując cząstkami alfa izotop kiuru, pierwiastka o liczbie
· porządkowej 96 i liczbie masowej 242. Nowy pierwiastek jest promieniotwórczy, emituje cząstki alfa, przy czym czas jego połowicznego rozpadu wynosi 45 minut. Obydwa pierwiastki uzyskano w bardzo małych
ilościach. Nie będą one miały prawdopodobnie żadnego znaczenia jako
źródła energii atomowej.
AS
(według Science News Letter 57, 51, 182, (1950) ).
się

URANIA
Powstawanie energii

jądrowej

we

wnętrzu

117

czerwonych olbrzymów

Gęstości i tempeTatury wnętrza czerwonych olbrzymów są zbyt madla produkcji energii w cyklu węglowym 1 ). Reakcje jądrowe, w których biorą udział pierwiastki lżejsze, są również nicdostateczne dla wytwarzania energii, gdyż czas życia gwiazdy wypada wtedy zbyt krótki.
L. H. A 11 e r w jednym z ostatnich numerów AstrophysicaL JuornaL
rozważa morżliwości produkcji energii w łańcuchu reakcji jądrowych
podanych przez Bcthego i Critchfielda, którego ogniwem wyjściowym
jest reakcja proton-proton. Dwa protony przy zderzeniu tworzą tu deuteron emitując positron. Skolei deuteron chwytając proton tworzy atom
3 He (liczba u góry oznacza liczbę masową), atom 3 He z atomem 4He
tworzy 7Be przechodzący przez schwytanie elektronu w 7 Li, a ten w reakcji z protonem rozpada się na dwie cząstki alfa. W reakcjach tych
wyprodukowana zostaje energia w ilości odpowiadającej ubytkowi masy
czteTech atomów (protonów) w porównaniu do masy atomu helu. Przyjmując model obliczony dla Słońca przez Schwarzschilda i Kellera, rozważa Aller możliwości produkcji energii w czerwonych olbrzymach
w podanym wyżej łańcuchu reakcji i dochodzi do wniosku, że reakcja
ta może mieć znaczenie porównywalne ze znaczeniem reakcji cyklu wę
glowego, lub nawet może stanowić źródło całkowitej energii gwiazdy.
Rozważania te mają na razie charakter głównie jakościowy, gdyż przy;ęty tutaj model nie jest prawdopodobnie słuszny dla czerwonych olbrzymów. Allcr zapowiada dalszą pracę , w której poda nowy model
czeTWonych olbrzymów przyjmując produkcję ene~gii w łańcuchu reakcji wychodzących z reakcji proton-proton.
łe

(według

Astrophysical Journal 111, 173, (1950))

Badania nad

pierwszą

z reakcji cyklu

AS

węglowego

W politechnice Kalifornijskiej w Pasadenie przeprowadzono badania
nad pierwszym ogniwem łańcucha reakcji jądrowych, będących według
teorii B e t h e g o źródłem energii gwiazd, zwanego cyklem węglowo
azotowym lub cyklem Bethego. W cyklicznie przebiegających we wnę
trzu gwiazdy reakcjach jądrowych jest konsumowany według tej teorii
wodór, a wytwarzany hel, przy czym wyzwolona zostaje energia odpowiadająca różnicy masy czterech atomów Wodoru i atomu helu. W laboratorium Folitechniki Kalifornijskiej dwaj fizycy R. N. H a 11 i W.
A. F o w l er bombardując szybkimi protonami (jądrami wodoru) izotop
węgla, o liczbie masowej 12, otrzymali beta-promieniotwórczy izotop
azotu o liczbie masowej 13, przy czym wyzwolona została energia w postac: promieniowania gamma. Z przeprowadzonych badań wynika, że
1)

Por. Urania, T. XXI, str. 80.

URANIA

111!

czas życia indywidualnego atomu węgla we wnętrzu gwiazdy wypada
50 razy krótszy niż według teorii Bethego.
(według Science News Letter 57, 105, (1950) ).
AS
do badania profilu Księżyca
przy dużym powiększeniu nie jest gładkim
okręgiem lecz posiada nierówności wynikające z nierówności terenowych Księżyca. Dokładna znajomość tych nierówności jest konieczna
Przyrząd

Brzeg

Księżyca oglądany

B

Rys. l.
dla redukcji i interpretacji obserwacji związanych z Księżycem jak
z.aćmicnia .i zakrycia gwiazd przez Księżyc. Wykreślona przed 35 laty
przez H a y n a mapa warstwicowa pasa brzegowego Księżyca jest obecnie za mało dokładna wobec znaC7.nego powiększenia dokładności obserwacji. Ostatnio został skonstruowany przez dwu astronomów C. B.
W a t t s a i A. N. A d a m s a z U. S. Naval Observatory aparat pozwalający na automatyczne wykreślenie z dużą dokładnością profilu Księ
życa ze zdjęć fotograficznych. Schemat tego aparatu przedstawiony jest
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na rysunku l. światło z żarówki L przechodzi przez płytę fotograficzną P z fotografią Księżyca, następnie przez mikroskop M, szczelinę S i jest przez pryzmat Pr skierowane na katodę komórki fotoelektrycznej z multiplikacją ąlektronową F. Położenie mikroskopu M regulowane jest przez motorki A uruchamiane przez komórkę fotoelektryczną tak, aby profil Księżyca przebiegał zawsze przez środek szczeliny S. Położenie mikroskopu zmienia się więc w zależności od nierówności brzegu Księżyca i ruch ten przenosi się na piórko B, wykreślające na ruchomej taśmie papieru kształt profilu Księżyca. Płyta
fotograficzna obracana jest przez motorek
Tak wykreślony profil
Księżyca należy jeszcze zredukować uwzględniając błędy pochodzące od
ekscentry=ego umieszczenia płyty i refrakcji różniczkowej. Błąd poszczególnego punktu profilu wynosi około 0.05 sekundy łuku i jest
znacznie mniejszy od błędu map Hayna.

c:

Rys. 2.
Rysunek 2 przedstawia dwa wykresy części profilu Księżyca, otrzymane przy pomocy op~sanego przyrządu ze zdjęć wykonanych w odstępie
czasu kilku minut. Widać wyraźnie zmianę profilu Księżyca, wynikającą
stąd, że wskutek libracji widoczne są coraz to inne punkty brzegu.
(według Sky and Telescope 9, 134, (1950).
AS
Odkrycie czerwonego

karła

w

pobliżu Słońca

J. L u y t e n z uniwersyteckiego obserwatorium w Minneapolis wyna kliszach harvardzkich w gwiazdozbiorze Wieloryba nowego
czerwonego karła o niezwykle szybkim ruchu własnym i małej od nas
odległości. Ta niepozorna gwiazda 12-tej wielkości gwiazdowej przemierza na firmamencie łuk równy 3.37" rocznie, co wskazuje na jej ' bliskie
sąsiedztwo względem Słońca. Istotnie jest ona odległa zaleQ.wie o 6.1 lat
światła, co stawia ją na trzecim miejscu pod względem odległości. Podobne miejsce zajmuje ona w szeregu "szybkobiegaczy niebieskich".
Struktura jej jest osobliwa. Jest to gwiazda wizualnie podwójna, której
jeden ze składników produkuje w pewnych odstępach czasu krótkie
wybuchy jasności trwające zaledwie 20-30 minut o amplitudzie 2.6 m,g.
Te zmiany jasności przypominają swym charakterem gwiazdy typu SS
Cygni.
J. G.
krył

Nereid, drugi satelita Neptuna

W "Uranii" XX, str. 82 i 127, donosiliśmy o odkryciu przez G. P.
Ku i per a drugiego księżyca Neptuna. Fotograficzne obserwacje w cią
gu ubiegłej zimy dokonane przy pomocy 2-metrowego zwierciadła obser-
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watorium Mac Donalda wykazały, że jest on o 6 m słabszy od pierwszego
satelity tej planety, Trytona. Posiada prawodopodobnie zaledwie 300 km
średnicy i masę 4000 razy mniejszą od Trytona. Otrzymał nazwę: Nereid.
Okres jego obiegu trwa ok. 700 dni i odbywa się w odległości ok. 9
r:1ilionów km.
J. G.

OBSERWACJE
Jak

Jak

wygląda

Ziemia

oglądana

z

zewnątrz

Zieirrlla oglądana z zewnątrz, np. z Księżyca? Być może,
na to pytani'<! bE:dziemy mogli już wkrótce, gdy pierwsza
załoga rakiety międzyplanetarnej wyląduje szczęśli\yie na Księżycu
i podzieli się z nami swymi wrażeniami.
TY-mczasem postarajmy się zdać sobie sprawę z tego, jak może wygl;ldać Ziemia ogląd8na ze swego satelity np. wtedy, gdy znajduje s.ię
on w deklinacji 0°, a Ziemia jest w "pełni".
Ziemię widzimy wówczas w
rzucie ortograficznym poprzecznym,
wskutek czego obszary znajdufące się na krańcach półkuli ulegają
znacznemu skróceniu zarówno w kierunku południkowym, jak i w kierunku rówl{oleżnikowym.
Ziemię otacza atmosfera rozpraszająca światło; oglądana z powierzchni Ziemi daje ona wrażenie błękitu sklepienia niebieskiego
Z tego powodu Ziemia oglądana z Księżyca otulona będzie woalem
niebiesirowej mgiełki. O tym, jak ta niebieskawa mgiełka wpłynie na
dostrzegalność szczegółów na powierzchni Ziemi, możemy wnioskować
patrząc w dzień na Księżyc. Spoglądamy nań wówczas przez taką samą
wamtwc; świecące1j światłem Tozpro<;zonym atmosfery, przez jaką bę
dzie musiał przedzierać się nasz wzrok, gdy będziemy patrzeć z Księ
życa na Ziemię. Mgiełka ta spowoduje zatarcie szczegółów, które bez
niej byłyby lepiej widoczne.
Ale nie tylko owa niebieskawa mgiełka zasłoni oblicze Ziemi. Jest
jeszcze jeden czynnik, który znacznie silniej od niej utrudni rozpoznanie mórz i kontynentów. Jest nim zawarta w powietrzu para wodna,
z której tworzą się chmury. Dzięki ruchom powietrza, chmury przemieszczają się, wskutek czego obszar przez pewien czas niemi pokryty
może zosta~ odsłonięty, inny znów zasnuje się białym całunem obłoków.
Różne obszary w różnym stopniu pokryte są chmurami. Rozmieszczenie zachmurzenia ilustruje zamieszczony rysunek półkuli ziemskiej.
(Odnosi się ono tylko do tej półkuli i to w miesiącu styczniu).
Zachmurzenie przedstawionE' na tym rysunku za pomocą białych
powierzchni, oparte jest na izonefach, to jest liniach łączących miejsca
o jednakowym zachmurzeniu, podanych przez Wł. G o r czyń ski e g o
w rozprawie pt. "Comparison of climate of the United States and
wygląda

że odpowiedzieć
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Europe, with special attention to Foland and her Baltic Coast", New
York 1945.
(Zachmurz,enje charakteryzuje się przy pomocy liczb od O do 10,
.P rzy czym O oznacza niebo bezchmurne, 10 niebo całkowicie pokryte
.chmurami; wartości pośrednie oznaczają częściowe polcxycie nieba przez
chmury. Zachmurze-nie o=aczać moż:n.a także za pomocą pmce:ntów).
W obrębie każdej izonefy pokryto białymi plamami, mającymi przedstawiać chmury, po'.vierwhnię odpowiadającą wartościom izonef ogra-

Ziemia jako planeta
niczających dany obszarr. Kształt tych chmur jest najzupełniej dowolny,
wierny jest tylko procent powierzchni przez nie zajęty. Brzegi chmur
'Są rozmyte, czego na rysunku nie oddano i na ogół przejście od
•obszarów całkowicie pokrytych chmurami do obszarów o niebie bezchmurnym jest stopniowe. Na rysunku nie uwzględniono zachmurzeń
pośrednich, a przedstawiono tylko niebo zupełnie pogodne lub całkowicie
:zachmurzone.
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Obserwator oceniający stopnień zachmurzenia z Ziemi, patrzy na
chmury z odległości wiele razy mniejszej od odległości Księżyca od
Ziemi. Obserwathr ziemski może, widzieć błękit nieba pomiędzy chmurami, np. altocumulusami, podczas gdy obserwator księżycowy nie dostrzeże go, gdyż duża odległość spowoduje zlanie się posZJCZególnych.
obłoków w jednolitą masę chmur. Wsirutek tego zachmurzenie ziemskie widziane z Ksdężyca będzie większe niż oglądane z powierzchni
naszego globu. Również opary mgielne, których rysunek nie oddaje,
będą powodowały silniejsze zatarcie obrazu Ziemi.
Prócz niebieskawe'j mgiełki i chmur, ujrzymy lustrzane odbicie
Słońca ptrzeglądającego się w nastzych oceanach.
Zamieszczony rysunek nie może rościć sobie pretensji do tego, by
wiernie ptrzedsrtawiał Ziemię oglądaną z Księżyca. Jednak ze względu.
na to, że stopień pokrycia chmurami na nim przedstawiony jest oparty
na danych meteorologicznych dotyczących zachmurzenia, może om być:
uważany j.a ko prymiltywna próba pow·i erzchniowego przedstawienia tak:.
waJŻ!lego zarówno w meteorologii jak i astTOinomii czynnika, jakim jest
zachmurzenie. Zachmurzenie zaś, jako zjawisko powierzchniowe, specjalnie nadaje się do przedstawienia go za pomocą powierzchni.
Maria Morawska

Meteor obserwowany w

Gdańsku

W dniu 15 marca 1950 roku, o godzinie 21 minut 12, student Folitechniki Gdańskiej, Wacław D z i e w u l ski, był świadkiem niezwykle efektownego zjawiska rozpadnięcia się meteoru i zanotował"
pewne szczegóły. Meteor ukazał się w okolicy Niedźwiedzicy Wielkiej
(a. = 12h 40m, b = + 54°); był on o wiele jaśniejszy niż gwiazdy znajdujące się w okolicy, przez którą się przesuwał. W połowie swej drogi
rozpadł się na trzy prawie równej jasności części, czwarta cząsteczka
była bardzo słaba. Trzy wymienione części leciały dalej jakby wspólnym ruchem, lecz cokolwiek oddalały się od siebie i pozostawiły wspólną,
bardzo wyraźną smugę świetlną. Koniec drogi meteoru przypadł na
współrzędne: a. = 13h 20m, a = + 12°.
Zjawisko to zwróciło uwagę przechodniów, znajdujących się w danej
chwili na nieoświetlonej ulicy Gdańska - Wrzeszcza.
Władysław

Dziewulski

Z KORESPONDENCJI
Prof. Władysław D z i e w u l s k i, dyrektor Obserwatorium Astronomicznego w Toruniu, donosi:
W Nr 10-12 (1949) Uranii w artykule p. Władysława Harbackiego
pt. "Wahadło Foucaulta" znalazło się zdanie: "W Polsce od roku 1851
do 1949 nikt nie zorganizował publicznego pokazu tego wspaniałego
.i
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doświadczenia". Dla ścisłości pragnę podać krótką wiadomość, że około
1930 r. (daty dokładnej nie jestem w stanie podać) dyrektor Gimnazjum
im. A. Mickiewicza w Wilnie, p. Bronisław Zapaśnik zorganizował w wysokiej sali gimnazjum pokaz wahadła Foucaulta. Na pokazie tym było
obecnych wiele osób, w tej liczbie i podpisany. Później kilkakrotnie
powtarzano ten pokaz.

KRONIKA P. T. l\1. A.
Walny Zjazd Delegatów

Oddziałów

Towarzystwa

Doroczny Walny Zjazd Delegatów całego Towarzystwa, odbyty dnia
26 lutego b. r. wysłuchał referatu prezesa Towarzystwa, inż. Wł.
Ku c h ar ski e g o, na temat nowej redakcji statutu, odkładając szczegółową dyskusję na później, aż do czasu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów, poświęconego wyłącznie i jedynie tylko temu
zagadnieniu. W międzyczasie poszczególne Oddziały miały się zapoznać
z przedłożonym projektem i na swych posiedzeniach uchwalić
konkretne poprawki i przesłać je do Zarządu Głównego, bądź też
powziąć szczegółowe dyrektywy w tej sprawie dla swoich delegatów
na zwołany Nadzwyczajny Walny Zjazd. W ciągu kwietnia i pierwszej
połowy maja b. r. istotnie poczęły wpływać szczegółowe sprawozdania
z posiedzeń Zarządów lokalnych Oddziałów, które nawet w dwóch wypadkach zwołały swoje Nadzwyczajne Zebrania człopków, a sprawozdania owe zawierały nieraz cenne uwagi i poprawki do przedstawionego
projektu. Nadesłane uwagi i poprawki świadczyły, że zagadnienie
zmiany statutu Towarzystwa wszyscy potraktowali niezwykle gruntownie i poważnie, doceniając tym samym znaczenie i decydującą rolę
dobrze ułożonego statutu Towarzystwa, który jest przecież dla niego
zasadniczą ustawą, podobną do konstytucji każdego państwa. Zapowiadało to wszystko, że dyskusja na Walnym Zjeździe przyniesie poży
teczne owoce dla interesów, celów i zadań Towarzystwa. Bez cienia
samochwalstwa można z góry oświadczyć, że spodziewane nadzieje nie
zawiodły i w rzeczywistości sumienna praca i trud w półpracowników
dały Towarzystwu podwaliny do wspaniałego rozwoju, o ile martwą.
literę ustawy ożywi i napełni zapał członków, jakim cechują się dotychczas zgrupowani prawdziwi miłośnicy astronomiL
Prezes Towarzystwa zwołał do Krakowa Nadzwyczajny Walny Zjazd
Delegatów na dzień 20 i 21 maja 1950 r. Zjazd cechował się wyjątkową
frekwencją, gdyż przybyli delegaci reprezentowali 89 głosów, a każdy
głos uosabiał, zgodnie z brzmieniem dotychczasowego statutu , 10 człon
ków Towarzystwa czyli prawie wszyscy uprawnieni członkowie posiadali swoich przedstawicieli. Przewodniczący . Zjazdu, a zarazem referent i autor nowego projektu na wstępie podziękował tym wszystkim
współpracownikom, którzy nadesłali poprawki, zmiany lub opinie ro-
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projektu i oświadczył, że wiele z nich przyjął i włączył do
dzisiejszego tekstu, który przez to nabrał cech zbiorowej pracy, a swoją
rolę ograniczył do przetrawienia surowego materiału i odlania z niego
jednolitej bryły nowej ustawy. Nie wszystkie jednak poprawki zo. stały włączone i nie wszystki,e projekty znalazły swe miejsce w nowej
redakcji. Głosowanie delegatów miało dopiero przyznać tej czy innej
stronie słuszność i nawet nieuwzględniona w projekcie statutu poprawka
mogła stać się obowiązującym przepisem, gdyż referent w każdym wypadku zwracał uwagę Walnego Zjazdu na panujące różnice i otwierał
· dyskusję, w odnośnej sprawie.
Dyskusji i uchwał nie prowadził Przewodniczący Zjazdu według li{:Zebnej kolejności paragrafów, gdyż wiele z nich przeszło, bądż bez
.zmian, bądż z drobną zmianą stylistyczną czy redakcyjną, z dawnego
statutu do nowego i nie wywoływały żadnej dyskusji. Natomiast po.święcił więcej czasu paragrafom, które zawierały właściwą i zasadniczą nowość i od nich też zaczął referent omówienie swego projektu.
Na pierwszym miejscu postawlł nową zasadę organizacji Towarzy-stwa, która w miejsce dotychczasowej dwustopniowości wprowadza
trójstopniowość czyli w miejsce Zarządu Głównego i Oddziałów, jak
przepisywał statut, wprowadza się Zarząd Główny, Zarząd Oddziału
i Zarząd Koła. Koła, rozsiane po całym kraju i mające swoją siedzibę
-w jakiejkolwiek bądż miejscowości na terytorium Państwa Polskiego,
.są podstawową komórką organizacyjną Towarzystwa, a w szeregach
członków Kół, zawiązywanych już przy istnieniu na miejscu lub w najbliższym sąsiedztwie co najmniej 10 członków rzeczywistych, realizowane są zasadnicze zadania Towarzystwa. Główny ciężar realizacji przenosi się z Zarządu Głównego na Koła, które są w swej pracy samo·dzielne w granicach ustalonych nowym statutem. Koła nakładają na
swoich członków obowiązek propagandy Towarzystwa i pozyskiwania
nowych członków spośród najbliższego otoczenia. Członkowie popierają
'Towarzystwo przez udział w pracy Koła, a także przez regularne pła
-cenie składek członkowskich, których wysokość jest ustalona tak nisko,
aby . każdemu obywatelowi umożliwić udział w życiu Towarzystwa.
·w szeregi dotychczasowych członków miłośników musimy wprowadzić
· zasadę powszechności, pojętą we właściwej skali; musimy się zbliżyć
do stosunków panujących w innych społeczeństwach, które skupiają po
'kilka tysięcy członków w swoich organizacjach. Mniejsza od Folski
Czechosłowacja, w swojej Astronomicznej Społeczności ma około 4 ty-siące członków, wydaje swój organ miesięczny "Państwo gwiazd", ma
-wspaniałe ludowe obserwatoria w Pradze (na Petrzynie, położeniem po-dobne do terenów pod Kopcem Kościuszki w Krakowie) i w Bernie
Morawskim, a Polska, która wydała Kopernika, największego astronoma wszystkich czasów, zbiera w szeregach naszego Towarzystwa niewiele ponad tysiąc osób fizycznych. Nieprawdą jest, aby w Polsce tak
mało interesowano się astronomią, możemy niemal w każdym mia;-steczku danego powiatu znaleźć dziesięciu ludzi, którzy szczerze po-
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Zarząd Główny nie może podołać bkim obowiązkom na obszarze
wprawdzie zachęcać, ułatwiać, wspomagać w formie odwiedzin z lunetą, ale nie może tej pracy wykonać tylko sam
i własnymi siłami. Przeto z mocy swojej uchwały może powoływać
do życia pośrednie narzędzie pracy organizacyjno-administracyjnej i popularyzatorskiej, jakim będą Oddziały Towarzystwa, skupiające na
określonym terenie miejscowe Koła, nad którymi muszą roztoczyć opiekę
i zapewniać im pomoc naukową a nawet i materialną. Organizację
tych Kół i Oddziałów wolno oprzeć na administracyjnym podziale Pań
stwa. Powołanie do życia Oddziałów nie tylko ułatwi Zarządowi Głów
nemu pracę administracyjną, ale nadto pozwoli wprowadzić prawdziwą
oszczędność, choćby tylko na przejazdach swoich delegatów, gdy obecnie
koszta przejazdu koleją są niewspółmierne do wysokości wpłacanych
składek członkowskich. Zorganizowanie Kół w Oddziały umożliwi nieraz,
w pewnych sprzyjających okolicznościach, podjęcie takich zadań, które
z reguły przerastają siły miejscowego Koła. Mamy na myśli organizowanie ludowych obserwatoriów, których koszt jest dość znaczny, jak
tego dowodzi konkretna i wytrwale prowadzona praca nad wzniesieniem Ludowego Obserwatorium w Krakowie, gdzie Zarząd Główny
otrzymał na ten cel od Ministerstwa Obrony Narodowej obszar ponad
4 ha po zachodniej stronie Kopca Kościuszki.
Zarząd Główny zatrzymuje kontrolę nad pracą całego Towarzystwa, .
podejmuje inicjatywę w sprawach, w których Koła lub Oddziały nie
mogą wystąpić, nadaje kierunek całemu Towarzystwu w granicach statutem nakreślonych, wydaje organ "Uranię" i interweniuje w centralnych władzach państwowych.
Naszkicowana powyżej nowa organizacja Towarzystwa po wyczerpującej dyskusji została przyjętą kwalifikowaną większością głosów, przy
czym delegaci nie głosujący za tą nowością nie wyrażali w swoich wypowiedziach sprzeciwu co do celowości proponowanej organizacji, ale ·
powodowali się jedynie względem na brak sił na prowincji dla projektowanej pracy. Referent oświadczył, że zasada ewolucji i tutaj musi
mieć swoje zastosowanie, zatem organizację Towarzystwa rozpocznie
na początku od formalnego przemianowania istniejących Oddziałów
W miejscowe Koła, którymi kierować będzie jak dotychczas na razie
bezpośrednio Zarząd Główny, a dopiero po bacznej obserwacji zadecydować będzie można przemianę któregokolwiek bądź miejscowego Koła
na Oddział, przez nadanie mu wyjątkowych uprawnień statutem ustalonych.
Następną doniosłą sprawą było rozbudowanie instytucji członków
kółek młodzieżowych, których stary statut nazywał nic nie mówiącą
nazwą członków uczestników, zaś nowy projekt przemianował ich na
członków kandydatów. Projekt nowy w szeregu paragrafów normuje ·
i zaleca podjęcie pracy wśród szkolnej młodzieży, a to celem rozbu- ·
całego Państwa, może
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dzenia w niej zamiłowania do astronomii przy równoczesnym ułatwieniu
jej budowy wiasnych lunet obserwacyjnych, co da jej nie tylko moż
ność praktycznego zastosowania zdobytych w szkole wiadomości z optyki,
lecz także przyczyni się do rozbudzenia zamiłowania do obserwacji
gwiaździstego nieba, przy minimalnych własnych kosztach. Już kilku
członków kółka młodzieży zrobiło sobie małe teleskopy zwierciadlane
i stale ich używa. Teraz zatem młodzież szkolna może przystępować
.do Towarzystwa, bądź całymi klasami danej szkoły, bądź też bez względu
na klasę i szkołę, do której są zapisani. Młodzieży i gronu nauczycielskiemu należy przy tej okazji zwrócić uwagę na konieczność podję
cia pracy dla ogółu, która znajdzie najlepszy wyraz w realizacji szkol.nego czy też ludowego obserwatorium, wspólnego dla określonego obszaru.
Przedstawiony w tej sprawie memoriał Zarządu Głównego Krakowskiemu Kuratorium Szkolnemu nie tylko spowodował wyrazy uznania
·dla Towarzystwa za rzuconą inicjatywę, ale także pisemne zapewnienie poparcia realizacji projektu na terenie samych szkół. Jest to
piękne zadanie dla miejscowych Kół i wypracowany program pracy
_godny naśladowania. Oddziały winny w tej materii podjąć inicjatywę i przystąpić przy solidarnym poparciu zjednoczonych miejscowych
Kół do zbierania funduszów na ten cel. Przez przyjęcie zasady powszechności obowiązku, fundusze należy w pierwszym rzędzie czerpać
z opłacanych składek członków kandydatów, którymi obecnie mogą być
nie tylko osoby fizyczne, ale całe zespoły klasowe uczniów czy uczennic.
Obciążenie r o c z n e na głowę ucznia czy uczennicy będzie minimalne, bo wahać się będzie w granicach od 20 do 30 zł. Każdy przyzna,
że raz na rok można obci<1ŻYĆ tak drobną kwotą naszą młodzież, wy· dającą na swoje rozrywki znacznie poważniejsze sumy. Należną składkę
członkowską od całej klasy (nie przekroczy ona na rok 500-600 zł)
można by inkasować za pośrednictwem szkolnych komitetów rodzicielskich. Po długiej dyskusji odpowiednie paragrafy nowej redakcji statutu zostały j e d n o my ś l n i e uchwalone.
Z kolei referent przeszedł do omówienia paragrafów, które normują
miejsce odbywania Walnych Zjazdów Delegatów, wprowadzając swobodę wyboru na ten cel miejscowości w Państwie Polskim, zalecając
w pierwszym rzędzie Toruń, Olsztyn czy Frombork, jako miejsca zwią
zane z żyeiem i pracq M. Kopemika, który stał się patronem Towarzystwa. Członkowie Towarzystwa mogą nosić stosowną odznakę, przedstawiającą symbolicznie układ kopernikański, według pomysłu Galileusza. Odznakę tę wydaje jedynie Zarz<')d Główny i doręcza wraz z legitymacją, za zwrotem kosztów. Składki członkowskie inkasuje Zarząd
Główny od wszystkich członków, bez względu na ich miejsce zamieszkania i stosunek ich do miejscowego Koła czy Oddziału. W zamian
za to Zarząd Główny rozsyła, bez żadnej już dopłaty, wszystkim człon
kom Towarzystwa swój organ "Uranię". Startutowo dozwolone jest Kołom czy Oddziałom pobieranie małego i stosownie proporcjonalnego
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na własne lokalne potrzeby .
do Zarządu Głównego, ustala corocznie
Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego. Dodatek na
rzecz Koła musi być zatwierdzony przez Zarząd Główny. Osobowość
:prawną,
jaką posiadało
Towarzystwo reprezentowane przez Zarząd
Główny, rozszerzono na Koła czy Oddziały, wprowadzono jednak jej
-ograniczenie przy umowach i aktach natury finansowej.. Zniesiono
dawne paragrafy o członkach korespondentach, o komisjach naukowych, których istnienie i kompetencje winien regulować nie statut Towarzystwa, lecz uchwalony przez Zarząd stosowny regulamin, wreszcie
usunięto, jako stałą instytucję, wybierane na Walnych Zebraniach człon
ków czy też Walnych Zjazdach Delegatów, sądy, gdyż praktyka dotychczasowa utrwaliła opinię o ich bezużyteczności. Wszystkie te paragrafy uchwalono j e d n o my ś l n i e. Natomiast wniosek referenta
·o przyznaniu miejscowym Kołom prawa dobierania sobie wezwań, wzię
tych od nazwisk swoich lub obcych ale nieżyjących już astronomów,
a to celem popularyzacji, tonących w ludzkiej niepamięci, ich zasług
:położonych na polu nowożytnej astronomii, nie uzyskał kwalifikowanej
większości i przeto nie wszedł do nowej redakcji statutu Towarzystwa.
Tak przeczytano i omówiono 60 paragrafów nowego statutu, uchwalonych w ich olbrzymiej większości jednomyślnie, które zastępują 71
paragrafów starego statutu. Nowa redakcja statutu, mimo że jest krótszą i zwięzłą, ma jednak bogatą treść, którą praca członków i ich
miłość przedmiotu potrafi rozbudować we wspaniały gmach astronomii.
Walny Zjazd Delegatów wyraził przez usta warszawskiego przedstawiciela podziękowanie referentowi i prezesowi Towarzystwa w jednej
·o sobie, za dokonaną pracę, wyrosłą nie z teoretycznych rozważań konstrukcyjnych, lecz podyktowaną przez rozwijające się bujnie życie na·s zego Towarzystwa.
W formie wniosków nagłych tenże sam referent przedstawił Walnemu Zjazdowi wnioski Zarządu Głównego, tyczące się podniesienia
rocznej składki członkowskiej, które bez dyskusji Walny Zjazd je d n omyśl n i e uchwalił. Omawiane wnioski są podane na innym miejscu
w formie specjalnego komunikatu Zarządu Głównego P. T. M. A.
W późnych popołudniowych godzinach, dnia 21 maja 1950 r., Walny
Zjazd ukończył swoje owocne prace i przewodniczący zamknął obrady.
-dodatku do rocznej
.Składkę

składki członkowskiej,

członkowską,

PRZEGI,ĄD
Jako dalszy

płaconą

WYDAWNICTW
ciąg ogłaszanych

w poprzednich numerach "Uranii" zepopularnych (w języku polskim) z zakresu astronomii
i nauk pokrewnych, podajemy niniejszy spis:
B ar t k o w ski Z.: "0 atmosferze ziemskiej" (Czytelnik), str. 40 - 50 zł.
D z i er dziej e w ski B. Ł.: "Ocean powietrza" (Książka), str. 58 80 zł.
'Stawień' książek
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"Tajemnica powietrza" (Prasa Wojskowa), str. 60 - 75 zł.
G a d o m ski J.: "Komety" (Czytelnik), str. 34 - 55 zł.
"Meteory" (Czytelnik), str. 35 - 55 zł.
Kalin o w s c y S. i Z.: "Magnetyzm ziemski" (Wiedza), str. 156 - 195 zł_
"Elektryczność ziemska" (Wiedza), str. 140 160 zł.
Kęp i ń s k i F. i S z p u n ar W.: "Rocznik Astronomiczny" 1950 (Gł.
Urząd Pomiarów Kraju).
K o e b ck e F.: "Fotografia i komórka fotoelektryczna w astronomii",.
str. 31 - 50 zł.
"Pracownia rachunkowa astronoma" (Czytelnik), str. 31 - 50 zł .
Ku n i ck i R. W.: "Dzień i noc. Pory roku" (Książka), str. 56 - 70 zł
Łun ki e w i c z W. W.: "Ziemia we wszechświecie" (Nauka i Zycie) ..
str. 83 - 75 zł.
N i n g er-Ko s i b o w a S.: "Księżyc" (P. Z. W. S.) - 110 zł.
Ogrodnik o w K. F.: "Na czym trzyma się ziemia" (Nauka
Zycie)
str. 43 - 60 zł.
Opolski A.: "Gwiazdy" (P. Z. W. S.), str. 51 - 75 zł.
"Zegary słoneczne" (Czytelnik), str. 23 - 35 zł.
P ar c z e w ski W.: "Czynniki pogodotwórcze" (Czytelnik), str. 116 175 zł.
"Ukryte siły atmosfery" (Czytelnik), str. 64 - 80 zł.
Per e l m a n I.: "Astronomia dla wszystkich" (Prasa Wojskowa), str. 197,.
200 zł.
Siergiej e w I.: "Niezwykłe zjawiska niebieskie" (Wydawnictwo Ludowe), str. 32 - 70 zł.
Urbański W.: "Analiza widmowa" (Czytelnik), str. 24 30 zł.
W i er z b i ń ski S.: "Pracownie astronomiczne" (Czytelnik).
.,Wstęp do astrónomii matematycznej" (Księgarnia Akademicka,.
Poznań), str. 271 1.600 zł.
Wolska A.: "Analiza widmowa" (P. Z. W. S.) 350 zł.
Woroncow-Weliaminow B.: "Czy był początek i czy będzie
koniec świata" (Wydawnictwo Ludowe), str. 31 - 70 zł.
"Czy jest życie na planetach" (Wydawnictwo Ludowe), str. 31
80 zł.
"Pochodzenie ciał niebieskich" (Prasa Wojskowa), str. 64
75 zL
Z o n n W.: "Wiadomości ogólne o Słońcu", str. 28 - 35 zł.
Na "Fundusz Uranii" wpłacili : Wł. Dworzański 380 zł, A. Razmus
zł, J. Wisłocki 100 zł, ks. A. Wolny 1000 zł, Z. Wójcik 90 zł, J .
Zieliński 500 zł. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.
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"Urania", Rocznik XXI, str. 84, wiersz 21 od góry: zamiast " ... G 2
50 000 kg ... " winno być: " ... G 2 = 5 000 kg ... "
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Rysunek powierzchni planety Jowisza widzianej w dużym teleskopie.
Należy zwrócić uwagę na pasmowe ułożenie chmur w atmosferze planety, pochodzące z jej szybkiego obrotu dokoła osi. Chmury te są zbudowane -prawdopodobnie z kryształków amoniaku. Ciemna plamka na
lewej stronie tarczy jest cieniem jednego z księżyców Jowisza. Dla tego
mieisca powierzchni planety zachodzi właśnie zaćmienie Słońca.

Główna kopuła Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Poznań
skiego, zawierająca paralaktyczny refraktor Zeissa (średnica obiektywu
20 cm) widziana w nocy, na tle roziskrzonego nieba. (Fot. J. Witkowski).
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URANIA
CZASO PISMO ASTRONOMICZNE
POPUL A R N O- N AUKOWE
ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMit
wychodzi dnia 25 każdego drugiego miesiąca w roku

KRAKÓW 1950

WŁADYSŁAW

HORBACKI

SATELITY

JOWISZA

Mimo niezaprzeczonych trudności w ustalaniu ścisłych danych, dotyczących osoby wynalazcy lunety, jak również czasu,
w którym ją skonstruowano, nie ulega dziś najmniejszej wąt
pliwości, że twórcą lunety sporządzonej dla obserwacji astronomicznych był G a l i l e u s z, naówczas profesor padewskiego
uniwersytetu. Sensacyjna wieść o wynalezieniu w Niderlandach
narzędzia, które przybliża odległe przedmioty, dotarła do Galileusza podczas jego pobytu w Wenecji w maju 1609 roku.
Pogłoskę tę niebawem potwierdził otrzymany przez wielkiego
uczonego list z Paryża od J. B a d o u e r a. Skąpe te wieści
w zupełności wystarczyły Galileuszowi do odgadnięcia konstrukcji przyrządu, oraz podnieciły go do własnoręcznego wykonania pierwszej "galileuszowskiej" lunety, która dawała trzykrotne zaledwie powiększenie. Doskonaląc stopniowo swe "perspicillum" (jak Galileusz nazywał lunetę), przy końcu 1609 r.
zbudował on przyrząd, nadający się do głównego celu, który
przyświecał wielkiemu uczonemu, do obserwacji astronomicznych.
I nastał pamiętny wieczór między godziną 18 a 21 w dniu
7 stycznia 1610 roku, kiedy to Galileusz skierował swoją udoskonaloną już wtedy lunetę na niebo i dokonał wieko-
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Rys. l.
Reprodukcja karty z dziennika obserwacyjnego Galileusza, na której
widoczne są odręczne szkice położeń Jowisza i jego satelitów.

URANIA

131

pomnego odkrycia. Oto co pisze wielki astronom o tym i navyieczorze w pochodzącym z 1610 r. traktacie pod
"Sidereus Nuntius" (por. rys. 1).
"Dnia zatem siódmego stycznia bieżącego tysiąc sześćset
dziesiątego roku, o pierwszej godzinie nastającej nocy, gdy
oglądałem ciała niebieskie przez "perspicillum", nadarzył mi
się naówczas Jowisz. A gdym sobie bardzo dobrze przysposobił narzędzie (które przedtem wskutek słabości i innego szkła
wcale się do tego nie nadawało), dostrzegłem trzy towarzyszące mu gwiazdki, małe co prawda, a jednak bardzo jasne.
A chociaż przyjąłem je za ciała z liczby gwiazd stałych, wzbudziły one we mnie pewnego rodzaju podziw, ponieważ wyraź
nie ułożyły się ściśle na linii prostej, równoległej do ekliptyki,
a od innych gwiazd równej im wielkości były znacznie jaśniej
sze... Od strony wschodniej w stosunku do Jowisza położone
były dwie gwiazdy, a jedna od zachodu. Bardziej wschodnia
z tych gwiazd oraz zachodnia wydawały się większe od trzeciej. Wzajemnymi ich odległościami, jak również oddaleniem
ich od Jowisza nie interesowałem się wcale, gdyż, jak już
zaznaczyłem, uważałem je za gwiazdy stałe. Ale gdy w dniu
ósmym stycznia, nie wiem czym się kierując, przystąpiłem ponownie do ich obejrzenia, dostrzegłem układ najzupełniej inny.
Wszystkie bowiem trzy gwiazdki położone były na wschód od
Jowisza i w porównaniu ze stanem nocy poprzedniej bardziej
skupione koło Jowisza, a wzajemnie od siebie równymi odległościami przedzielone... I chociaż wtedy wcale nie zwróciłem
uwagi na wzajemne zbliżanie się tych gwiazdek do siebie,
począłem się zastanawiać, w jaki sposób Jowisz dzisiaj może
znajdować się na zachód od wszystkich owych wyżej wymienionych gwiazd stałych, jeśli od dwóch z nich wczoraj znajdował się po stronie zachodniej. Powziąłem przeto obawę, czy
przypadkiem Jowisz nie biegnie inaczej, niż wskazują astronomiczne obliczenia, albo czy on własnym ruchem owe gwiazdy
nie zwraca z powrotem. Wobec tego z wielką niecierpliwością
oczekiwałem następnego wieczoru. Zawiodłem się jednak
w swych nadziejach, gdyż niebo ze wszystkich stron zasnuły
obłoki ... " (Galileo, Opera, Ed. Nat. T. VII, pag. 80).
Jak widzimy, drugi już wieczór, poświęcony obserwacji
tajemniczych "gwiazd stałych" w otoczeniu Jowisza, obudził
w Galileuszu wątpliwości, które w dniach następnych zostały
całkowicie rozwiązane. Gwiazdki te bowiem (ich gronko w dniu
13 wzrosło do czterech) stale zmieniającym się i co dzień innym
układem oraz występującymi periodycznie zaćmieniami, przekonały Galileusza, że nie są wcale przypadkiem widocznymi,
stępnym
tytułem
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a niezmiernie od planety odległymi, gwiazdami stałymi, lecz
z Jowiszem zwarty system czterech jego
satelitów.
Prawie w tym samym czasie podobne obserwacje prowadził angielski matematyk Tomasz H ar r i o t
przy pomocy
swej pięćdziesiąt razy powiększającej lunety oraz znakomity
obserwator Simon M a y r, zwany zwykle Mariusem. Wieczorem dnia 8 stycznia 1610 roku, czyli dokładnie na drugi dzień
po Galileuszu, Marius w Ansbach obserwował trzy satelity
Jowisza. Poświęcona temu odkryciu praca tego astronoma wyszła cztery lata po cytowanym tu galileuszowym "Sidereus
Nuntius", w Norymberdze, pod tytułem "Mundus Jovialis".
Odkryty przez Galileusza układ satelitów Jowisza stał się
w jego rękach potężnym argumentem na korzyść wielkiej idei
Mikołaja K o p e r n i k a, której Galileusz był gorącym i odważnym propagatorem. Wielki uczony dostrzegł w systemie
Jowisza i w ruchach jego satelitów tyle analogii z naszym
układem planetarnym, że użył go jako poważnego argumentu
na korzyść heliocentrycznego systemu świata. Dlatego układ
Jowisza i własności ruchów jego składników zajmują poważne
miejsce we wspaniałym, a tak tragicznym dla autora dziele
pod tytułem "Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo,
1632". Praca zwróciła oczy całego świata na filozoficzne i naukowe znaczenie odkryć dokonanych przy pomocy lunety,
a wśród nich na doniosłe zagadnienie systemu Jowisza - miniatury naszego systemu słonecznego.
Praktyczny jednak umysł Galileusza, obok głębi problemów ogólnych, dostrzegł również i stronę praktyczną tego
odkrycia. W roku więc 1615 wysuwa on projekt wykorzystania
powtarzających się za każdym obiegiem zaćmień niektórych
satelitów Jowisza do określania długości geograficznej różnych
punktów na Ziemi. Wielki uczony spodziewał się uzyskać za
ten swój projekt znaczną pieniężną nagrodę, ofiarowaną
przez króla hiszpańskiego i stany holenderskie. Fundatorom tej
nagrody chodziło o łatwą i możliwie dokładną metodę, której
by mogli używać bez trudu marynarze podczas swych dalekich wypraw morskich. Nadzieja ta jednak była płonną. Dla
poważnego bowiem traktowania tego projektu koniecznym
było opracowanie szczegółowego kalendarza owych zaćmień
na dłuższy okres czasu naprzód. Galileusz, ze swymi prymitywnymi narzędziami obserwacyjnymi, nie był w stanie dokonać wystarczająco ścisłych pomiarów i nagrody nie uzyskał.
Pomysł jego był mimo to słuszny i już w roku 1668, astronom
francuski Jan Dominik C a s s i n i (z pochodzenia Włoch
ciałami, tworzącymi
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zwany Cassinim I), dokonał serii pomiarów i wydał pierwszy
taki kalendarz, sławne "Ephemerides Mediceorum". Praca ta
walnie przyczyniła się do postępu kartografii i umożliwiła
dokonanie poprawy błędów w długościach geograficznych wielu
punktów, jak południowo afrykańskiego Cape, wielu miejscowości Sjamu, Chin, Kajenny, Senegalu i wysp Antylskich.
Momenty zaćmień satelitów musiały być oznaczane ze stosunkowo dużą ścisłością, aby można było na nich oprzeć geograficzne pomiary. Wspomniane więc efemerydy stale kontrolował młody duński astronom Olaf R o e m e r, współpra
cownik Cassiniego w Paryżu. Dostrzegł on, podczas tych ba-dań, systematyczne rozbieżności między momentami rzeczywistych zaćmień, a czasami ustalonymi w kalendarzu. U derzył go fakt niewyjaśniony, że te rozbieżności zależą od położenia Ziemi względem Jowisza. Ponieważ odchylenia przekraczały znacznie możliwe błędy pomiarów, Roemer wytłu
maczył owe rozbieżności zakładając, że światło biegnie ze
skończoną, bardzo zresztą wielką prędkością. Po obliczeniu
prędkości światła na podstawie obserwacji zaćmień satelitów
Jowisza, Roemer złożył sprawozdanie Akademii Paryskiej
w roku 1675. Najniespodziewaniej wielkie to odkrycie spotkało
się z namiętnym sprzeciwem Cassiniego. Uczony ten, zdecydowany zwolennik nauki K a r t e z j u s z a, był przekonany
{nie mając zresztą na to żadnych dowodów), że światło rozprzestrzenia się z prędkością .,nieskończenie" wielką, jak to
-zakładał Descartes. Ta opozycja znakomitego astronoma nie
na wiele się przydała, gdyż fakty potwierdziły słuszność
wniosku Roemera .
Dalsze badanie biegów satelitów Jowisza doprowadziło do
wykrycia szeregu ciekawych związków między różnymi charakteryzującymi je wielkościami. Oznaczając przez T 1 , T 2 ,
Ta i T 4 czasy obiegów galileuszowskich satelitów od najbliż
szego planecie (l) do najdalszego (4), mamy
26T4 = 61Ta = 123T2 = 247T 1 = 437 dni 3 godz. 40 minut.
Zależność tę wykrył B rad l e y.
L a p l a c e znowu znalazł zależność między długościami
trzech najbliższych do planety galileuszowych satelitów:
11 - 3 12 + 2 la = 180°,
gdzie 11 , 12 i la są jowicentrycznymi długościami tych księ
życów.

Wynajdywanie takich zależności dowodzi pragnienia wykrycia praw rozmieszczenia i ruchów tych ciał. Zagadnienie
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to stało się jeszcze bardziej aktualne w chwili, gdy amerykański astronom Edward Emerson B a r n a r d, wieczorem
9 września 1892 roku, posługując się wspaniałą lunetą z obiekśrednicy 92 cm w obserwatorium Licka w Kalifornii,
odkrył piątego satelitę Jowisza. Niezwykle drobny ten księ- ·
życ jednak nie najmniejszy z pośród księżyców jowiszo-

tywem o

wych - ma średnicę około 150 km i krąży po orbicie o śred
nim promieniu równym 181500 km, dokonując jednego obiegu
w czasie blisko 12 godz. Jest to obiekt niedostępny dla amatorskich lunet, gdyż jest zaledwie 13 wielkości gwiazdowej
i zawsze tonie w silnym blasku swej macierzystej planety.
Odkrycie tego ciała niebieskiego pobudziło astronomów do
ponownego zajęcia się prawem rozmieszczenia księżyców w systemie Jowisza. Niedługo po odkryciu Barnarda, francuski
uczony G a u s s i n, stosując prawo T i t i u s a- B o d e g o 1 ) do
układu Jowisza, znalazł następującą zależność. Oznaczając
~rzez d 11 wyrażoną w promieniach równika jowiszowego średnią
odległość satelity o numerze porządkowym n (licząc od pla,...
nety), mamy według Gaussina:
dn

W wyniku
d

obliczeń

obliczone

2,20
3,62
5,96
da "
9,82
d.
16,17
d5
d u " 26,62

dl

d2

0::

=

1,336 X 1,6465n.

uzyskamy

następujący

rzeczywiste
2,54
nie znaleziono
5.90
9,40
15,00
26,38

szereg:

Satelita
V
I
II

III
IV

Io
Europe
Ganimed
Kallisto

Jak widzimy, zgodność jest zadowalająca. Przedłużając jed-·
nak ten szereg dalej, otrzymujemy liczby nie odpowiadające
dalszym, niedawno odkrytym satelitom.
Następnych odkryć dokonano na drodze fotograficznej.
I rzecz dziwna. Pierwsze pięć satelitów tworzą grupę ciał
krążących po orbitach, położonych prawie w jednej płaszczyź
nie i ulegających - jak widzieliśmy - prawu Gaussina. Po7ostałe zaś sześć księżyców stanowią dwie grupy po trzy. Jak
gdyby dwie rodziny trojaczków (rys. 2). Z nich pierwszą grupę
stanowią księżyce VI, VII i X (numeracja wskazuje kolejność
momentów odkrycia tych ciał, a nie kolejność odległości ocJI
1)

Por. "Urania", T. XXI, str. 81.
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planety, jak to ma miejsce dla czterech satelitów galileuszowskich, czyli "gwiazd medycejskich"). Księżyce VI i VII odkrył
Per r i n e w 1904 i 1905 roku na zdjęciach uzyskanych przy
pomocy reflektora Crossleya w obserwatorium Licka. Odkrycie X satelity zawdzięczamy N i c h o l s o n o w i. Obraz tego
księżyca (prawie 18 wielkości gwiazdowej) znalazł on w 1938 r.
na kliszy uzyskanej podczas długiej ekspozycji w ognisku teleskopu o zwierciadle, mającym średnicę 254 cm na Mount Wilson. Wszystkie te trzy ciała stanowiące rodzinę bliźniaczych
księżyców, krążą po orbitach o bardzo zbliżonych promieniach.
średnie bowiem odległości tych satelitów od Jowisza są równe

Rys. 2.
Wykres dróg satelitów Jowisza. Wewnątrz 4 tory satelitów galileuszowych.
Na zewnątrz dwie grupy po trzy równorzędne tory "trojaczków".

odpowiednio: 161, 165, 165 promieni jowiszowego równika.
ich orbit są pochylone pod stosunkowo dużymi kątami 28°45', 27°58' i 28°0'. Ich średnice są nie duże,
bo 120, 50 i 20 km. I ta właśnie ich niezwykła małość powoduje trudność ich dostrzeżenia.
Druga rodzina trojaczków księżycowych składa się z XI,
VIII i IX satelity. Osmego odkrył w roku 1914 M e l o t t e
w obserwatorium w Greenwich, zaś odkrycie XI i IX księPłaszczyzny zaś

136

URANIA

życa (rys. 3) jest zasługą znanego już nam Nicholsona, który
w r. 1914 pracował w obserwatorium Licka i tam odkrył IX,
najdalszego obecnie znanego satelitę. Natomiast XI księżyc
"pochwycił" na kliszę Nicholsan na Mount Wilson w roku 1938.
Wszystkie te trzy satelity tworzą znowu zwartą grupę trojaczków, krążących - podobnie jak poprzednia trójka - prawie
na tych samych odległościach od planety, a więc XI w odległości 315, VIII 330 i IX - 332 promieni Jowisza. Księżyce
te, 16, 17.6 i 17.4 wielkości gwiazdowej, mają tory pochylone

Rys. 3.
Reprodukcja klisz fotograficznych, na których wykryto X i XI satelitów Jowisza. Teleskop biegnie w ślad za Jowiszem. Wskutek tego satelita - stosunkowo dość od Jowisza odległy, a więc powoli się poruszający wypada na kliszy jako mały punkcik (wskazany strzałką),
gwiazdy natomiast znajdujące się na tle, uległy podczas dłuższej ekspozycji przesunięciu i są widoczne jako grube, białe kreski.

do płaszczyzny orbity Jowisza pod kątami bardzo dużymi,
kolejno 163°, 148° i 157°, a wskutek tego wszystkie one krążą
dookoła Jowisza ruchem wstecznym.
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Wysuwano nieraz przypuszczenie, że obie grupy trójkowe
satelitów Jowisza mogą być ciałami niebieskimi, pochwyconymi
przez Jowisza, czy to z grona małych planetek, które krążą
po torach bliskich Jowiszowi i które niebacznie doń się zbliżyły, czy też w roju komet, które w ciągu szeregu wieków
przemykają się nieraz bardzo blisko koło Jowisza. Zdarzenie
takie na przykład miało miejsce 20 lipca 1886 roku. W tym
czasie druga kometa Brooksa przeniknęła w obręb orbity V
satelity i znajdowała się w bardzo nieznacznej odległości od
powierzchni Jowisza. W ciągu dwóch godzin swego wewnątrz:

Rys. 4.
Wykres drogi IX (skrajnego) satelity Jowisza z wyrażnie występującymi
odchyleniami, powstałymi wskutek bardzo znacznych zakłóceń biegu
tego księżyca.

tej orbity pobytu kometa owa opisała łuk hiperboli i wskutek
olbrzymiej prędkości, wyrwała się z potężnie działającego tam
pola grawitacyjnego planety i poszła w świat po wybitnie
zmienionym (zakłóconym przez Jowisza) torze. Ciała niebieskie
znacznie powolniej biegnące mogły by w pewnych warunkach
zostać "uwięzione" przez Jowisza. Bardzo możliwe, że VI, VII,
X, XI, VIII i IX satelity zostały właśnie w ten sposób przyłączone do planety, która by się wobec tego okazała istnym
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rabusiem w naszym systemie słonecznym . Sprawiedliwość
jednak nakazuje zaznaczyć, że sam Jowisz takiego zrabowania
małej planetki dokonać nie może bez w~pólnika, jakim jest
nasze Słońce. Porwanie asteroidy może nastąpić tylko w wypadku, gdy Jowisz przypadkiem ustawi się między ową kandydatką na porwanie a Słońcem . Wspólne w takim wypadku
działanie Słońca i Jowisza może na wieki przykuć do łapczy
wej planety jej przyszłego satelitę .
M o u l t o n stwierdził rachunkiem, że satelity biegnące ruchem prostym, a mające czas obiegu mniejszy od dwu lat,
należą do grona stałych satelitów Jowisza.
Jeśli jednak przyjrzymy się wykresowi na rysunku 4, dostrzeżemy na nim, iż w czasie od lipca 1938 do sierpnia 1944 r .,
IX satelita Jowisza opisał 'Skomplikowaną drogę, zdradzającą
wielkie zakłócenia w jego obiegu. Nasuwa się tu natychmiast
podejrzenie, czy te zakłócenia w biegu satelity nie przybiorą
kiedyś takich rozmiarów, że doprowadzą do utraty przez Jowisza tego księżyca. Ale nawet taka - straszna bądź co bądź
katastrofa w "życiu" Jowisza przeszła by niedostrzeżona w gronie miłośników astronomii w Polsce, IX satelita bowiem dla
nas - amatorów - całkowicie jest niedostępny.
Musimy się zadowolić czarownym widokiem czterech satelitów galileuszowych, spokojnie krążących po swych, z wielką
prostotą ukształtowanych, orbitach. Satelity te, dostępne nawet
przy oglądaniu przez dobrą lornetkę, stanowią widowisko porywające zarówno czarem swego harmonijnego piękna , jak
i naoczną niemal widocznością praw, które ruchy tych satelitów naszym zdumionym oczom odsłaniają.
Poniżej

podajemy zestawienie satelitów Jowisza:

Nrl/ Nazwa

-

5
l

2
3
4
6
7
10
8
9
11

l

l

Odkrywca

Barnard
lo
Galileusz
Galileusz
Europa
Ganimed Galileusz
Galileusz
Kallisto
Perrine
Perrine
Nicholson
Melotte
Nicholson
Nicholson
-

l

Iradnia

odległolt

')

l

Czas
obiegu

Wieikolt
gwiaz.
w opozytjl

1892
30 6·'9 113·n•O
2'54 1 Od llh 75m
5·90 l 18 28
3 6' 7 5• 5
1610
9·40 3 1314
1610
3 5·8 5· 7
3 2·3 5· l
1610
1500 7 3 43
2 42• 7 6· 3
1610
26·38 16 16 32
13· 7
251d
28 45
1904 161
27 58
1905 165
260
16
28
17'8
1938 16!)
260
16
739
1908 , 330
1 157
148
758
17'6
1914 332
17'4
1938 315
692
163

l) W promieniach równikowych planety.
W stosunku do orbity planety.

2)

l

Hathylenie
orbity')

$rednita
(w km)

l

150?
3730
3150
ó150
5180
120?
50?
20?
50?
22?
25?
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BIAŁOBORSKI

POCHODZENIE KOMET
Od czasu do czasu ukazuje się na niebie efektowne zjawisko
w postaci komety. Legenda wiąże z kometami różne, przeważ
nie niepomyślne zdarzenia, jak np. wojny. Mickiewicz uwiecznił taką dobrze czy złowróżbną kometę w "Panu Tadeuszu".
Kształty komet są różne. Wśród jasnych komet przeważa
typ podłużny, składający się z jaśniejszej głowy (jądra) i ogona
(zwanego też warkoczem).
Mimo nieraz ogromnych rozmiarów komety posiadają masę
na ogół nieznaczną. Dowodzi tego niezbicie fakt, iż kometa,

elipsa

Rys. l -

Kształty

orbit kometarnych.

przebiegając nieraz bardzo blisko małych planet, nie wywołuje najmniejszych zaburzeń (perturbacji) w ich biegu. Oceny
masy komet wahają się w granicach 10 16 do 10 19 gramów.
Ta większa liczba przedstawia masę mniejszą sto milionów

razy od masy Ziemi. Tym niemniej jest to jeszcze 10 bilionów
ton! Gdy jednak taka masa jest rozłożona w olbrzymiej obję
tości komety, jej gęstość jest bardzo mała.
Ogony komet ustawiają się prawie zawsze w kierunku radialnym, czyli na zewnątrz toru komety, w przedłużeniu promienia
wodzącego. W chwili, gdy kometa przebiega w odległości od
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Słońca

mniej więcej tej samej, co Ziemia, tj. jednej jednostki
astronomicznej, wielkość ciśnienia światła słonecznego, które
powoduje odchylanie się ogonów, wynosi około 3/ 4 miligrama
na l metr kwadratowy powierzchni, zwróconej prostopadle
do kierunku promienia słonecznego. Materia komet jest tak
rozrzedzona, iż to minimalne ciśnienie wystarcza, aby cały
ogon komety o poprzecznej średnicy wielu tysięcy kilometrów,
odrzucić na zewnątrz toru komety, do wspomnianej pozycji
radialnej.
Zależnie od szybkości z jaką kometa się porusza, ruch jej
odbywa się po elipsie, paraboli lub hiperboli. Elipsa jest
linią krzywą zamkniętą, tak że kometa, krążąca po takiej orbicie, jest okresową, czyli pojawia się mieszkańcom Ziemi co
pewien okres czasu. Poniżej podajemy spis kilkunastu komet
periodycznych wraz z niektórymi danymi :
Odległoś ć

Czas obiegu
dokoła Słońca

Nazwa komety

l a t
En ck e
Ternpel II
Brorsen
Ternpel III
Winnecke
De Vico
Ternpel I
Finlay
D'Arrest
Biel a
Wolf
Brooks
Faye
Tuttle
Pons
Ol bers
Hallt'y

W tabeli tej

przysłoneczna

l

odsłoneczna

w jednostkach astronomicznych

3 .3
5.2
5.5
5.7
5.9
5.9
6.0
6.7

4.1
4-.7
fJ.6
5.2
ó.6
5.1
4.8
6.1
5.7
6.1!
5.6
5.4
6.0
9.5
33.7
33.6
35.3

0.3
1.3

0.6
1.2

LO
1.4
1.8
l.O
1.3
0.9
1.6
20
1.7

P.5
6.6
6.8
7.1
7.4
12.1
71.6
72.6
76.6

1.0

0.8
1.2
0.6

zwracają uwagę następujące szczegóły:

Odle-

głości przysłoneczne komet są na ogół wiele razy mniejsze od
odległości odsłonecznych, z czego wynika, że tory komet są
bardzo wydłużonymi elipsami. Np. dla komety Halleya, odle-

głość odsłoneczna

jest

około

50 razy

większa

od

przysłonecznej.
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Drugi ciekawy moment, to fakt, iż dużo komet ma odleodsłoneczną średnio nieco ponad 5 jednostek astronomicznych. Na odległości takiej (5.2) krąży dookoła Słońca
planeta Jowisz. Do tego szczegółu jeszcze powrócimy.
Kształt toru komety (elipsa, parabola, hiperbola) jest zależny od szybkości komety. Szybkości kometarnej v czyniącej
zadość warunkowi
v 2 < 2kM/R
głość

<Odpowiada tor eliptyczny. Szybkość v 2 = 2kM/R jest szybkością na torze parabolicznym. Gdy v 2 > 2kM/R, orbita komety
jest hiperbolą.
W powyższych wzorach k oznacza stałą grawitacji Newtona
(6.66 X l0- 8 cm 3 g-1sek- 2), M - masę Słońca (2 X 10 33 g), R zaś
promień wodzący komety w ro·zpatrywanym punkcie, w centymetrach.
Tor pa~aboliczny jest zupełnie wyjątkowym, pewnego rodzaju granicznym stanem. Na ogół ma się zwykle do czynienia z torami zamkniętymi, czyli eliptycznymi, przeważnie
bardzo wydłużonymi, i torami otwartymi, hiperbolicznymi.
Ich wzajemny stosunek ukazuje szkicowo rys. l.
Kometa, mająca szybkość hiperboliczną, obiegłszy Słońce,
<Opuszcza przestrzeń międzyplanetarną i uchodzi na zawsze do
przestrzeni międzygwiezdnej.
L a p l a c e (1749-1827), znany francuski astronom i matematyk, postawił odnośnie pochodzenia komet hipotezę, że
przychodzą one do układu słonecznego z przestrzeni między
gwiezdnych. Teoria ta upadła, albowiem komety, dochodzące
do nas z tak olbrzymich odległości, musiałyby mieć często duże
·szybkości, typu hiperbolicznego. Tymczasem, jak to w szczególności wynika z badań S t r 6 m g r e n a, komety przed zbliżeniem się do Słońca posiadają z reguły szybkości eliptyczne,
.a zatem należą do układu słonecznego.
L a gr a n g e (1736-1813) przypuszczał, że komety powstały na skutek wybuchu większej planety, która rozpadła się
na olbrzymią ilość drobnych fragmentów. Tezę jego uprawdopodobnia okoliczność, że cały szereg komet ma orbity tak zbliżone do orbity Jowisza, iż kiedyś wszystkie mogły znajdować
się równocześnie w jednym położeniu w pobliżu Jowisza.
Takich "jowiszowych" komet, których kilkanaście mamy w naszej tabeli, jest 42. Wszystkie mają kierunek ruchu zgodny
z planetami, a również płaszczyzny orbit tych komet są zgodne
z płaszczyzną ekliptyki.

- ·-- -- --
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Ale tym warunkom nie czyni zadość ogromna większość
komet, których astronomowie notują około 1000. Płaszczyzny
torów olbrzymiej większości komet są rozrzucone w sposób
zupełnie przypadkowy w stosunku do płaszczyzny ekliptyki,
a odległości odsłoneczne bardzo duże.
W swojej teorii pochodzenia komet, astronom holenderski
O o r t wychodzi z uwagi, że większość komet ma orbity eliptyczne o większej osi rzędu 150 000 jednostek astr., co odpowiada wartości około 2 X 10 18 cm. Najbliższa gwiazda stała,
Proxima Centauri, jest od Słońca odległa o 4.2 lata świetlne
(około 40 bilionów kilometrów) czyli 4 X 10 18 cm. Jakkolwiek przeto orbity tych komet zbliżają się znacznie do rejonu
gwiazd stałych, to jednak nie można uważać ich za między
gwiezdne, już choćby z tego powodu, że towarzyszą one
Słoń c u w jego ruchu w przestrzeni.
Oort przyjmuje, że w odległości około 150 000 j. a. od
Słońca znajduje się olbrzymia chmura komet 1 licząca przypuszczalnie około sto miliardów (10ll) sztuk, przy czym komety
te mają na ogół orbity najrozmaitszej wielkości i najrozmaiciej
zorientowane w stosunku do układu planetarnego. Na skutek
perturbacji ze strony gwiazd stałych pewna ilość komet może
nakierować swe orbity ku Słońcu i dostać się w rejony naszego
układu planetarnego.
Jak wykazuje rachunek, zachodzić tu będzie dość często
wyp~dek, że pierwotna eliptyczna orbita komety, przez zwięk
szenie szybkości, zamieni się na hiperboliczną. Taka kometa
opuszcza system słoneczny na zawsze. Mielibyśmy tu do czynienia z pewnego rodzaju "dyfuzją" komet: oto z owej chmury
komet pewna ilość dostaje się w rejon Słońca, a z niej pewien
procent (około 22%) "dyfunduje" po torach hiperbolicznych
w przestrzeń międzygwiezdną.
Pochodzenie komet z owej "chmury" wyjaśniałoby od razu
fakt, dlaczego orbity komet nie mają na ogół nic wspólnego
z ekliptyką i z kierunkiem obiegu planet.
Tory niektórych komet, które z chmury dojdą w pobliże
Słońca, wzgl. wielkich planet (Jowisza) ulec mogą takiej
transformacji, że kometa długookresowa może zamienić się na
krótkookresową. Szkic takiej przemiany ukazuje rys. 2.
Przy przyjęciu hipotezy Oorta o chmurze kometarnej nasuwa się od razu pytanie, skąd się wzięła w układzie słonecz
nym taka chmura ? Otóż przede wszystkim można z góry
ustalić, że komety nie mogły powstać z kondensacji jakiejś
pramaterii. W okolicy owej chmury istnieje pustka między-
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gwiazdowa o gęstości materii takiej, jaka jest w innych rejonach Galaktyki. Gęstość ta jest za małą, żeby proces kondensacji, zwłaszcza przy temperaturze zbliżonej do absolutnego
zera, mógł w ogóle wystąpić.
Do takiego wniosku prowadzi także badanie budowy meteorytów, którym przypisuje się wspólne pochodzenie wraz z kometami.
Oort przyjmuje, że zarówno komety jak i meteory oraz
planetoidy mają wspólne pochodzenie, a mianowicie eksplozję

o

l

l

/
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,.""

.... """

l
l

'\\

Rys. 2. -

''

Przemiana pierwotnego. długookresowego toru komety
na tor eliptyczny, krótkookresowy.
0-0' - pierwotny, E-E' - nowy tor komety.

jakiegoś większego ciała niebieskiegQ, znajdującego się pierwotnie między Marsem a Jowiszem.
Pewna część pochodzących z eksplozji odłamków, która
uzyskała w tym katakliźmie orbity mało ekscentryczne, pozostała na stałe w układzie słonecznym i pozostaje w nim do
dziś w roli planetoid, czy meteorów. Ciała te, wystawione na
stałą operację słoneczną, utraciły w zupełności swe gazowe
składniki. Tych odłamków było stosunkowo najmniej.
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Większość materiału powstałego przy eksplozji, na skutek
"dyfundującej" działalności planet, uzyskała orbity hiperboliczne i znikła niebawem w przestrzeni międzygwiezdnej. Tylko
jakieś 3% materiału, jak wykazuje rachunek, wpadło na orbity
eliptyczne, o osiach wielkich rzędu 25 do 200 tysięcy jednostek

astronomicznych. Te to

odłamki utworzyły ową chmurę

komet,

więc tak szybko, że pod wpływem
zdążyły utracić swych składników

i to w czasie niewielu lat, a

działania słonecznego nie
gazowych.
Gdy pewna ilość odłamków, stanowiąca jądro przyszłej
komety, z powodu działania perturbacyjnego gwiazd stałych,
zostanie skierowana w stronę Słońca i zbliży się dostatecznie
do niego, wówczas na skutek rozgrzania się od promieniowania
słonecznego nastąpi obfite wydzielanie wspomnianych skład
ników gazowych, zachowanych dotąd w formie stałej, skutkiem
czego utworzy się dokoła jądra powłoka gazowa i zacznie rosnąć
ogon, tym większy, im bliżei Słońca kometa podejdzie.
W ten sposób teoria Oorta, będąca w pewnej mierze odrodzeniem i modyfikacją teorii Lagrange'a, zdaje na ogół sprawę
ze wszystkich zjawisk związanych z ukazywaniem się komet.
Wolno przypuścić, że podobne procesy tworzenia się komet
zachodzą także w innych układach planetarnych. Ostatnie
teorie kosmogoniczne pozwalają wnosić, że powstawanie planet
wokół innych gwiazd stałych naszej galaktyki, nie jest czymś
niezwykłym. O ile zdarzają się tam podobne eksplozje, jak ta,
z której pochodzą według Oorta planetoidy układu słonecznego,
to można sądzić, że komety powstają ciągle.
Przy nasyceniu przestrzeni Galaktyki kometami, wyraża
jącym się liczbą 10 12 (jeden bilion) komet na jeden kubiczny
parsek, przeciętnie co 100 lat jedna kometa międzygwiezdna
powinna odwiedzić nasz system słoneczny.

KRONIKA
Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.
W dniach od 11 do 13 czerwca b. r . odbył się we Wrocławiu dt'ugi
Zjazd Naukowy Folskiego Towarzystwa Astronomicznego. W zjeździe,
oprócz około 20 astronomów polskich, wzięło udział w charakterze gości
12 wybitnych astronomów radzieckich, którzy wygłosili 14 refratów wła
snych i za nieobecnych kolegów.
Zebranie inauguracyjne odbyło się w sali Folitechniki Wrocławskiej ,

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na wrzesień i październik 1950 r.
Wszystkie zjawiska podano w czasie środkowo-europejskim, obowią
zującym w Polscc.
Słońce: 12. IX. nastąpi całkowite zaćmienic w Polsce niewidoczne. Zaćmienie widoczne będzie w północno-zachodnich częściach Ameryki Płn., Oceanu Spokojnego, Japonii i płn.-wschodniej Azji.
Księżyc: całkowite zaćmienie, w Polsce widoczne częściowo, nastąpi
w nocy z 25. na 26. IX.:
26. IX. 3h 32m Wcj::icie Księżyca w cień Ziemi
Początek całkowitego zaćmienia

4 54
5 17
5 34
5 40
7 02

środek zaćmienia

zachodzi w Warszawie

Księżyc

Koniec

całkowitego zaćmienia
Wyjście Księżyca z cienia

Wielkość zaćmienia

1.084 (średnica Księżyca

=

1).

Merkury może być dostrzeżony rano na wschodnim niebie w ostatnich
dniach września i z początkiem października.
Wenus świeci nadal rano na wschodnim niebie jako Jutrzenka, wschodząc w początkach września 2 godz., zaś w końcu października
nie całe pół godziny przed Słońcem.
Mars może być odszukany wieczorami na zachodnim niebie. Przesuwa
się szybko na tle gwiazdozbiorów Wagi, Niedźwiadka (Scorpius)
i Wężownika (Ophiuchus).
Jowisz znajduje się wieczorami już nad pd.-wschodnim horyzontem.
Z początkiem września świeci b. jasno przez całą noc, z końcem
października zachodzi już około północy. ·
Saturn przechodzi na wschodzie niebo i będzie obserwowalny dopiero
w październiku rano, na granicy gwiazdozbiorów Lwa i Panny.
Uran znajduje się na tle gwiazdozbioru Bliźniąt i może być obserwowany lornetką w drugiej połowic nocy.
Neptun przechodzi na wschodnie niebo i jest niewidoczny.
Planetka Vesta: jasność 7.0 mg. (dla lornetki), jej współrzędne:
16. X. Rekt. '- ~ 3h 18.3m Dekl.
+ 7°43'
Gwiazdy

=+

3 10.0
= 7 5
" = 3 0.2
" =
6 30
7-15. IX. spadać mają Perseidy

26. X.
5. XI.

o-:

spadające:

+

2. X.
9. X.
12-23. X.
18-20. X.

Minima Algola:

"
"
"
"

Kwadrantydy
Drakonidy
Arietidy
Orionidy

"

wrzesień: 13d25h.9; 16d22h.7,
październik: 3d27h.6 6d24h.4;

9d21h.2; 12dl8h.O; 23d29h.3;
26d26h.l; 29d22h.9.
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15"2 6 10
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17
16
16
16

m

I6
53
31
10

W innych miejscowościach wschody i zachody Słońca zdarzają się
lub później, jak to wynika z poniższej tabelki.

wcześniej

l I. IX. 1950

l wsch.l zach.! wsch.
h

m

mi

h

5 lO JS 53
5 03 IS 40
4 SI 1S 3S
4 53 1S 26
4 34 18 19

Szczecin
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Kraków
Białystok

l 11. X. 195o
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5 44
5 35
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Data

II.

x.

:ax.
I.
II.

h
m
t2
I
I I 53
I I :al
I I 23
U II
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31. 14 IS

IX. I,
II.
:a I.
X. J.
II,

:II,
JI.

IX. I,
II.
:II.

X. • I.

II,
:II.
JI,
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R
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WENUS
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9
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5
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17 39

u
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48
s:~ ·.

II

t

h

7
6
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4
5
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16
x6
I6
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wsch. l zach.
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:a 53
3 :as
3 57
4 :aS
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5 33
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I6
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55
51
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IO

JOWISZ
23 I7 - I2"1 I8 IO
22 12 -u·s I7 29
::11:1 8
-U"9 x6 47
2:1 4 - IJ':I x6 04
23 2 • - 13"4 J5 :16
:12 I
- 13"5 14 46
22 I 1- 13"41 14 07

4
3
:a
I
I
o
:13

IO
23
39
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:10
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51
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7"7

2'9
- :a·o
- 7'0
- II'7

I8 57

l I8I7 4219 l
I7
I6
IS
IS
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:18
SI
13
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23"5 123
I3
23"4
2I 19
:13"4 I9 17

h

39

l :aoI9 47IJ

+

l

m

h

15
34
43
53
24
23
2:1

SATURN
5"4 5 53
4"9 5 2I
4"4 4 so
4"0 4 I7
3"5
3 44
J'I 3 I I
::~·6
:1 ~9

56

IX.
I., 6 38
X. 'I,
6 4I
XI . . I. 6 4I

4"3
- 3"8
I"9
4"9
0'9
- 6·I
- IJ"O

MARS
- 16"71 I I 05
- x8·7 I I 05
-205 II04
-22"0 I I 04
-:13"3 l i 04
-24':1 JI OJ
-24"7 10 59

14
IS
15
x6

II
1I
II
II
II

o

-

Deki.

Rekt.

NEPTUN

l

IS 55
13 59
I I 57

rsoo 113 04
13 o8

-

5'1
4"71
s·6

86 23
I7
4 30

l 17I9 3935
15 38

Zabnłenia satelitów Jowisza:
czyli ukazanie się satelity ma miejsce w lunecie
odwracającej na prawo od tarczy planety ; kz - koniec zaćmienia;
pz - PQczątek zaćmienia).
Wrzesień:
2()d2lh2lm kz II sat.
2d26h48m kz II sat.
21 25 57
" III "
6 24 55
" I "
22 22 14
" I "
" I "
24 17 42
" I "
8 19 24
13 18 44
" II .,
24 21 46 pz IV "
14 21 55
" III "
27 23 59 kz II "
15 21 19
" I "
29 25 8
" I "

(Koniec

zaćmienia,

m

Październik:

20dl8h 2m
22 21 12
24 19 52
27 18 36
27 22 3
31 21 47

ldl9h37m kz I sat.
8 21 32
I
11 20 22
" IV"
II
15 18 34
I
15 23 28
I
17 17 56
Zjawiska (czas

kz III sat.
" II "
I

"

pz III "
kz III "
" I

•

"

śr.-europ . )

Wrzesień:

9d 5h Wenus w koniunkcji z Regulusem (Wenus 0°.7 na pn)
lO 21
z Księżycem (
l 0 na pd)
12
16
16
17
23
23
24

4

Całkowite zaćmienie Słońca,

w Polsce niewidoczne

Saturn w koniunkcji ze Słońcem
18 Mars w koniunckji z Księżycem (Mars 3° na pn)
Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem
14 Jowisz w koniunkcji z Księżycem (Jowisz 1° na pn)
16 Słońce wstępuje w znak Wagi: początek jesieni astronomicz.
4 Merkury w koniunkcji z Wenus (Merk. 2°.6 na pd)
26 5 Całkowite zaćmienie Księżyca, w Polsce widoczne częściowo
29 23 Wenus w koniunkcji z Saturnem (Wenus 0°.6 na pd)
Zakrycie Plejad przez Księżyc
30
Październik:

3

6 10
10 3
10 14
11 l
11
15 10
20 16
27/28

Merkury w największej elongacji zachodniej (18° na zach. od Słońca)
w koniunkcji z Saturnem (Merk. 011 .3 na pd)

"

Saturn w koniunkcji z Księżycem (Sat. 2o na pn)
Merkury w koniunkcji z Księżycem (Merk. 30 na pn)
Wenus w koniunkcji z Księżycem (Wenus 3° na pn)
Neptun w koniunkcji ze Słońcem
Mars w koniunkcji z Księżycem (Mars 40 na pn)
Jowisz w koniunkcji z Księżycem (Jow. 20 na pn)
Zakrycie Plejad przez

Drukarnia

Związkowa,

Księżyc

Kraków, ul.

Mikołajska

13 -

M-1-22667.
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gdzie po powitalnym przemówieniu gospodarza zjazdu, dziekana wydz.
mat.-chem.-fiz. Uniwersytetu i Folitechniki i dyrektora Obserwatorium
we Wrocławiu, prof. E. Rybki, powitał gości zebranych w imieniu obu
wyższych uczelni i Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego rektor St.
Kulczyński. Mówca, witając przybyłych, zaznaczył, że uczestnictwo gości
.radzieckich w zjeżdzie jest jednym z symptomów ścisłej współpracy obu
narodów na drodze do postępu.
W imieniu Folskiego Towarzystwa Matematycznego przemawiał dziekan prof. Marczewski.
W imieniu gości przemówił prof. uniwersytetu w Moskwie B. Kukarkin, który przekazał pozdrowienie od astronomów radzieckich dla
ich polskich kolegów i wyraził radość z zacieśniającej się współpracy
obu narodów.
Po zakończeniu uroczystości inauguracyjnych, zebrani zwiedzili odbywającą się równocześnie wystawę prac studentów wydziału architektury Folitechniki Wrocławskiej.
Właściwe obrady naukowe odbywały się następnie w sali• gmachu
Obserwatorium Astronomicznego.
Astronomowie polscy przedstawili w szeregu referatów zdobycze
:swych badań teoretycznych i obserwacyjnych, a mianowicie:
Prof. W. Dziewulski: Ruchy gwiazd szybkich.
Prof. W. Iwanowska: Widma gwiazd szybkich.
Prof. F. Kępiński: Tablice poprawek barycentrycznych spółrzęd
nych Słońca i: O pewnym zagadnieniu z teorii poprawiania orbit eliptycznych.
Doc. K. Kozieł: O efekcie Jakowkina.
Doc. J. Mergentaler: Związek długości okresów Cefeid z gęstością przestrzenną gwiazd.
Dr W. Opalski: Wyznaczenie azymutu narzędziem przejściowym
w wertykale przedmiotu ziemskiego.
Prof. E. Rybka: Czerwone wielkości gwiazd na północ od +84°.
Mgr A. Strzałkowski: Z badań fotoelektrycznych nad gwiazdami za<Ćmieniowymi (referat wspólny z dr. S. Piotrowskim), i: Obserwacje foto-elektryczne rozkładu jasności na bezchmurnym niebie.
Doc. W. Zonn: Ruch linii apsydów w gwieździe zaćmieniowej CO
Lacertae.
Doc. W. Zonn i Mgr M. Karpowiczowa: Udział gwiazd podwójnych
spektroskopowych w rotacji Galaktyki.
Goście radzieccy wygłosili własne i za nieobecnych kolegów referaty, obrazujące osiągnięcia astronomii radzieckiej na wszystkich polach
tej nauki, tak w dziale teorii jak i obserwacji.
Zestawienie wygłoszonych referatów ilsutruje zakres prac i zainteresowań astronomii radzieckiej, która jak wiadomo w czasach powo-
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jennych ogromnie

postąpiła

naprzód i w szeregu nowych obserwatoriów
i najnowsze środki badawcze.
Prof. W. Ambarcumian: Asocjacje gwiazdowe i pochodzenie gwiazd •.
Prof. E. Charadze : Prace Obserwatorium Abastumańskiego Akademii
Nauk Gruzińskiej S. R. R.
Prof. H. Jachontowa: Prace nad planetoidami w Z. S. R. R.
Prof. A. Jakowkin: Badanie figury Księżyca.
Prof. B. Kukarkin: Budowa i rozwój Wszechświata.
Prof. dr D. Martynow: Badania gwiazd zmiennych zaćmieniowych
w Z. S. R. R.
Prof. O. Mielnikow: Postępy radzieckich badań widm gwiazdowych.
Prof. W. Nikonow: Przegląd prac radzieckich o fotometrii i kolorymetrii fotoelektrycznej.
Prof. A. Orłow : Prace w Z. S. R. R., dotyczące badań ruchu bieguna,
zmian szerokości i wahań pionu (1913- 1950).
Prof. P. Parenago: Ruchy gwiazd i budowa Galaktyki.
Dr N. Pawłow: Porównanie wyników obserwacyj fotoelektrycznym
instrumentem przejściowym z systemem FK 3.
Prof. M. Zwieriew: Katalog słabych gwiazd, i: Komunikat o wynikach
konferencji paryskiej w kwietniu b. r. w sprawie stałych astronomicznych.
Dnia 13 czerwca zakończono obrady. Goście pozostali jeszcze pewien
czas we Wrocławiu. Następnie przed powrotem do ojczyzny zwiedzali
jeszcze kolejno wszystkie obserwatoria polskie.
JR.
otrzymała potężne

Gwiazda

"Strzała"

Ludzie, którzy patrzą na niebo, przywykli do tego, że gwiazdy stałe
tworzą zawsze te same figury, zwane gwiazdozbiorami, albo konstelacjami. Każda zmiana, która zajdzie wśród takich układów gwiazd, np.
pojawienie się nowej gwiazdy, od razu zmieni znany nam obraz figury.
Dzięki temu jasne gwiazdy nowe są odkrywane częstokroć przez spos trzegawczych miłośników nieba. To samo da się powiedzieć o gwiazdach słabych , widocznych tylko w lunetach. Wytrawny astronom obserwator zna dobrze tereny swoich badań na niebie, orientując się z pomocą map i zdjęć fotograficznych nieba. Jeśli w ciągu obserwacji natknie
się na gwiazdę, której przedtem nie widział na niebie, a na mapie jej
rde znajduje, jest na drodze do odkrycia. Jednakże gwiazda taka może
się jeszcze okazać albo znaną już małą planetą , która wędrując między
gwiazdami, znalazła się w tym miejscu, albo znaną gwiazdą zmienną,
która rzadko rozbłyskuje i staje się wtedy widoczna. Toteż każdy taki
wypadek poddawany jest sumiennemu badaniu. Przegląda się katalogi
gwiazd zmiennych dla sprawdzenia czy w tym położeniu na niebie nie
ma znanej zmiennej; bada się wszelkie dostępne fotografie nieba tej
okolicy. starannie kontrolując otoczenie gwiazdy; sprawdza się efeme-
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rydy (przepowiednie ruchów) małych planet, czy w pobliżu nie jest
przewidziany pobyt małej planety. Często bywa, że planetka, odchylając
się od efemerydy, może znaleźć się nieco na uboczu przewid zianego
miejsca. W tym wypadku obserwowana "gwiazda" musiałaby się p~
pewnym czasie przemieścić między gwiazdami.

b

l

tt

ZdjGcia gwiazdy "Strzały" z 1894 r. (górne) i 1916 r. (dolne).
Gdy wszystkie te badania nie dadzą wyników i stwierdza się, że
zauważono gwiazdę, nikt takiej dotychczas
nie wykazał, dokonaną obserwację można uważać za odkrycie.

w tym miejscu, w którym

148
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Tak właśnie stało się w Obserwatorium Krakowskim w dniu 22/23
czerwca 1950 r. W gwiazdozbiorze Wężownika, w miejscu opodal gwiazdy
66 Ophiuchi w czasie obserwacji innych gwiazd zauważona została przez
lunety gwiazda 10 wielkości, której w tym miejscu niebo nigdy nie było.
Nic więc dziwnego, że fakt ten dał powód do ogłoszenia odkrycia prawdopodobnie nowej gwiazdy. Ogłoszenie to przyjęte zostało zarówno
w Centrali Telegramów Astronomicznych jak i przez licznych astronomów i stało się powodem nadchodzących do Krakowa potwierdzeń
i gratulacyj. W tydzień po "odkryciu", Centrala Telegramów Astrono- ·
micznych podała atoli wiadomość, że gwiazda nie jest nową, lecz że
mamy tu do czynienia gwiazdą stałą o niezwykle dużym ruchu własnym,
zwaną Gwiazdą Barnarda.

3S
S 19SO

3o'

b

•

a

L-------------~------------~----·
=-------~------------~l7'
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17~ 52'"

Położenia

gwiazdy

11h5("

"Strzały" wedł. zdjęć

z lat ostatnich.

Aczkolwiek gwiazdy stałe nie zmieniają swego położenia względem
siebie na niebie w sposób dostrzegalny, nawet w ciągu setek lat, to
przecież precyzyjne pomiary wykazują u prawie każdej gwiazdy bardzo
małe przesunięcia, tzw. ruchy własne. Do rzadkości należą przesunięcia
znaczne, wynoszące ponad pół sekundy łuku rocznie lub więcej. Gwiazdy
takie mimo to dopiero w ciągu tysięcy lat przesuną się o wielkość
równą tarczy Księżyca.
Tymczasem dostrzeżona w Krakowie Gwiazda Barnarda posiada największy znany ruch własny, wynoszący ponad 10 sekund łuku rocznie
i już w ciągu 180 lat przemieszcza się na niebie o średnicę tarczy Księ
życa. Wprawdzie zwykły śmiertelnik w ciągu swego życia takiego ruchu
gołym okiem nie rozpozna, jednakże przy zastosowaniu lunet powięk-
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szających

i pokazujących mnóstwo słabych gwiazd, ruch ten jest łatwo
widoczny i przemieszcza gwiazdę w całkiem inną okolicę.
Gwiazda nasza ma już swoją historię. 7 czerwca 1916 r., Edward
Emerson Barnard (1857-1923), jeden z najgorliwszych i zapalonych amerykańskich astronomów, odkrył tę gwiazdę na zdjęciach fotograficznych
nieba i prześledził jej położenia na dawnych zdjęciach wstecz aż do
roku 1894. Później stwierdzono ją jeszcze na zdjęciach z 1880 r., a równocześnie mnożyły się liczne obserwacje jej pozycji, które w r. 1935 pozwoliły wyznaczyć nie tylko dokładną prędkość roczną ruchu, ale i niejednostajność jej ruchu po niebie. Z uwagi na niezwykle szybki ruch
gwiazda otrzymała nazwę "Strzały" . Istotnie, jeżeli zestawić znane dzisiaj
jaśniejsze gwiazdy o dużym ruchu własnym na niebie północnym (tabelka
niżej podana), to gwiazda . , Strzała" wyróżnia się wśród nich zdecydowanie.
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Porównanie dwóch zdjęć fotograficznych z 1894 i 1916 r. oraz podana
mapka ostatnich obserwacji gwiazdy, pozwala śledzić jej ruch, odbywający się prawie dokładnie ku północy (N).
Zważmy, że ruch własny gwiazdy jest odzwierciedleniem jej ruchu
w przestrzeni. Ruch w przestrzeni wyznaczyć można dopiero, gdy znamy
odległość jej od Słońca i prędkość zbliżania się względnie oddalania
gwiazdy. Z dokładnych pomiarów paralaksy otrzymano wartość 0".54,
której odpowiada odległość 6.1 lat światła. Z pomiarów spektroskopowych znaleziono, że gwiazda zbliża się do układu słonecznego
z prędkością 117 km/sek. Jej prędkość w przestrzeni względem Słońca
wynosi 147 km/sek. Jest to gwiazda czerwona (typ widmowy M6), niewielkich rozmiarów (karzeł), o jasności absolutnej 13.4 mg. (dla porównania przypominamy, że jasność absolutna naszego Słońca równa się
4.8 mg.).
W ostatnich latach zainteresowanie tą gwiazdą osłabło. Obserwacja
krakowska gwiazdy "Strzały" wywołała poruszenie i spowoduje zapewne
zajęcie się nią na nowo.
R. S.
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Nowa planetka

zbliżająca się

znacznie do Ziemi

W lutym 1950 roku odkryto w obserwatorium Licka nową planetkę,
która otrzymała oznaczenie prowizoryczne 1950, DA . Po obliczeniu orbity
tej planetki, okazało się, że należy ona do grupy planetek zbliżających
się w swej drodze znacznie do orbity Ziemi. Przy przejściu przez perihel w dniu 17 kwietnia 1950 r. odległość tej planetki od Słońca wynosiła 0,84 j. a. W dniu 13 marca była ona odległa od Ziemi o 8900000 km.
Okres obiegu planetki dokoła Słońca wynosi 2,11 lat, ekscentryczność jej .
orbity ok. 0,50, nachylenie do ekliptyki ok. 12°. Dnia l czerwca planetka
znajdowała się w tej samej odległości od Słońca, co Ziemia, jednakże
odległość jej od Ziemi wynosiła 0,5 j. a. Z pośród innych planetek, zbliżających się znacznie w swej drodze do orbity Ziemi, wymienić należy
planetki Albert, Apollo (najmniejsza odległość od Ziemi ok. 3000000 km),
Amor, Adonis (najmniejsza odległość od Ziemi około 1500000 km) , Hermes
(najmniejsza odległość od Ziemi mniejsza od 1000000 km) i Eros (najmniejsza odległość od Ziemi 23000000 km). Jest mało prawdopodobne,
aby nowoodkryta planetka mogła posłużyć zamiast Erosa do wyznaczenia
podstawowej stałej systemu słonecznego jaką jest odległość Ziemi od
Słońca, ze względu na małą swą jasność.
[Według Sky and Te!escope 9, 161, (1950)]
AS.
Odkrycie Supernowej w jednej z

mgławic

w Warkoczu Bereniki

Na posiedzeniu Towarzystwa Astronomicznego Pacyfiku dr Milton
H u m a s o n z obserwatoriów Mt Wilson i Palomar zakomunikował o :.dkryciu przez siebie gwiazdy Supernowej w jednej z mgławic w Warkoczu Bereniki przy pomocy teleskopu 200-calowego na Mt Palomar.
Odległość Supernowej wynosi około 50 milionów lat świetlnych. Gdyby
dojrzana eksplozja nastąpiła w odległości Wegi - oświadczył Humasan - jasność Supernowej byłaby taka, jak Księżyca.
E. B.
Kometa 1950 b
Jak już o tym wiedzą abonenci Komunikatów PTMA, w dniu 19 maja
1950 r. astronom M i n k o w ski odkrył na M t Palomar nową kometę.
W momencie odkrycia kometa była około 8 wielk. gw. Kometa Minkowskiego jest drugą z kolei odkrytą w 1950 r. nową kometą. Pierwszą
była słaba teleskopowa kometa Johnsona (1950 a).
Według obliczonych elementów kometa Minkowskiego znajdzie się
w perlheliurn (najbliżej Słońca) w styczniu 1951 r.
Podajemy poniżej efemerydę (pozycje) komety Minkowskiego na
wrzesień 1950.
Moment T. U.
Mag
a tlliO
" 19i0
l5h 01111
1950. IX. 6.0
-2°09'
-3 57
16.0
14 58
około 10.5
-5 40
26.0
14 56
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Plutona

Szybko wzrasta dokładność pomiarów astronomicznych; zaledwie
w poprzednim numerze URANII (T. XXI, str. 115), w notatce Bieżące
.zagadnienia planety Plutona, podano ostatnie wyniki pomiarów średnicy
tej planety, a już dziś te pomiary muszą być uważane za przestarzałe.
Stało się to i zapewne teraz dziać się tak będzie z wielu astronomicznymi danymi obserwacyjnymi - na skutek "wejścia w akcję" wielkiego 5-metrowego teleskopu na Mt Palomar.
W czasie swego pobytu w obserwatorium na Mt Palomar, w dniu
21 marca b. r., przy wyjątkowo pięknej pogodzie, dr Kuiper, dyrektor
-obserwatoriów Yerkes i Me Donald, zwrócił "największe oko świata"
<:zyli 5-metrowy teleskop, na najodleglejszą planetę naszego systemu
słonecznego. I po raz pierwszy oko ludzkie ujrzało . Plutona nie jako
świetlny punkt, ale jako wyraźną tarczę planetarną. Warto tu podkreślić
i ten szczegół, źe do omawianego pomiaru średnicy tarczy Plutona
wielki teleskop był użyty wizualnie. Dr Kuiper, przy użyciu specjalnego
mikrometru, efektywnie patrzył przez teleskop na Plutona. Otóż wiadomo, że wielkie teleskopy są w olbrzymiej większości wypadków uży
wane do obserwacji astronomicznych za pośrednictwem fotografii. Tym<:zasem w tym przypadku teleskop Hale'a (tak nazwano 5-metrowy teleskop z Mt Palomar) był użyty wizualnie.
W wyniku pomiarów otrzymał Kuiper na średnicę Plutona liczbę
5 800 km. Jest to liczba znacznie mniejsza od podanej w poprzednim
numerze URANII wartości 0.8 średnicy ziemksiej, tj. około 10 000 km.
Niepewność pomiaru średnicy Plutona ocenia Kuiper na 1/20. Przy tej
nowej wartości na średnicę Plutona jego albedo (zdolność odbijania
światła) wypada 17°/o, a więc nieco większe niż albedo Marsa (15° /o).
(Wg Science News Letter, Vol. 57, Nr 23)
SLP
Cień

Ziemi w atmosferze

Podajemy poniżej streszczenie referatu znanego astronoma radzieckiego W. G. F e s e n k o w a, wygłoszonego niedawno na posiedzeniu
Akademii Nauk Z. S. R. R. a omawiającego interesujące zagadnienie
cienia Ziemi w atmosferze.
Podczas pięknej, bezchmurnej pogody, można zauważyć tuż przed
wschodem lub wkrótce po zachodzie Słońca, nad horyzontem, po przeciwnej stronie od Słońca, ciemny odcinek koła, który jest cieniem Ziemi
w atmosferze.
Jeżeli pogoda jest piękna, bezchmurna na większej przestrzeni wokół
obserwatora i powietrze niezanieczyszczone pyłem, to odcinek cienia
może mieć ostre kontury przy niewielkiej wysokości nad poziomem.
Zaczyna się on rozpływać dopiero przy podnoszeniu się w górę , co jest
związane z obniżaniem się Słońca pod poziom.

1~2
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Zjawisko "cienia Ziemi" można w ten sposób opisać: o świcie, gdy
gwiazdy 2 i 3 wielkości, pojawia się na zachodzie jasny odcinek - przeciwzorza - bladoniebieskiej barwy. Gdy w części południo
wej nieba zaczynają znikać gwiazdy l wielkości, ten jasny odcinek
zaczyna się ograniczać ciemną, mglistą obwódką szerokości około 10°,
rozpościerającą się do wysokości, wynoszącej maksimum 20--22° nad
horyzontem. Z upływem czasu jasny odcinek stopniowo zanika a ciemna,
ograniczająca go wstęga przybierając coraz ostrzejszy zarys, zapełnia
całą przestrzeń do poziomu jako odcinek barwy ciemnofioletowej, ogra~
niczony z zewnątrz różowym tłem, przechodzącym na większej wysokości nad poziomem w "bzowe" tony.
Obserwacje wykonane przez autora pokazały, że zwiększanie się wysokości tego odcinka przebiega wieczorem pięć razy szybciej niż odpowiednie zniżanie się Słońca pod poziom. Zjawiska tego nie można więc
rozpatrywać jako samego tylko geometrycznego cienia Ziemi. Dla wyjaśnienia go trzeba było szczegółowo zbadać własności optyczne atmosfery, przenikanej przez promienie Słońca. Prelegent badał drogi promieni słonecznych w ziemskiej atmosferze przy stanie Słońca 1-5° pod
poziomem miejsca obserwacji. Równocześnie z tym badał pochłanianie
promieni w atmosferze na podstawie teorii L a p l a c e'a, która daje
związek między wielkościami refrakcji i pochłaniania.
Okazało się, że na wysokościach, przewyższających 40 km, drogi promieni można praktycznie uważać za linie proste, co jest związane z prawie całkowitą przeźroczystością atmosfery na większych wysokościach.
Dla otrzymania pełnowartościowych obserwacyj, które mogły by słu
żyć do kontroli wykonanych obliczeń, konieczne jest istnienie optycznej
jednorodności atmosfery w całym przebiegu słonecznych promieni, wywołujących badane zjawisko. Najlepszym miejscem obserwacji mogła by
być pustynia, której powierzchnia jest dostatecznie jednorodna, przy
pełnej ciszy, zapewniającej atmosferę wolną od pyłów. Tym warunkom
czyni np. zadość południowa część pustyni Prybałchaszie, kilkaset km
od Ałma-Ata, gdzie dokonano obserwacyj i zdjęć fotograficznych.
Autor podał wyniki obliczeń własności optycznych atmosfery dla
różnych kątowych odległości Słońca od poziomu (1-5° pod horyzontem). Otrzymał on dobre, jakościowe wyjaśnienie zarówno ostrego zarysu ciemnego odcinka przy niewielkich odległościach Słońca od poziomu
jak i jego rozmazanych zarysów już na wysokościach 20--25°, gdy Słońce
znajduje się 4-5° pod poziomem. Różnicę prędkości kątowej zmiany
wysokości ciemnego odcinka przy rannych i wieczornych obserwacjach
objaśnia autor dobowymi wahaniami optycznych własności atmosfery.
Jakościową stronę tego złożonego zjawiska dobrze objaśniają teoretyczne obliczenia. Dla obliczeń przyjęto istnienie rozproszenia światła
tylko pierwszego rzędu. Porównanie odpowiednich obserwacyj z teoretycznymi obliczeniami pozwala wykryć efekt rozpraszania wyższych
znikają
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rzędów, co z kolei pozwoli zbadać nową metodą fizyczne własności wyż
szych warstw atmosfery. Sama widzialność ciemnego odcinka jest czułym kryterium stałości optycznych własności atmosfery dla miejsca
-obserwacji.

[Wiestnik Akademii Nauk Z. S. R. R. 1949 (6)]

JR.

Odpowiedzi nagrodzone na konkursie Redakcji "Uranii"

W numerze 96-98 URANII (Styczeń-Marzec 1950), str. 30, Redakcja
-ogłosiła konkurs na opis uzmysławiający, w możliwie najbardziej przekonywujący sposób, odległości ciał niebieskich. Wpłynął szereg odpowiedzi,
·z których trzy zostały wybrane jako - zdaniem Komitetu Redakcyjnego - najlepsze. Przy ocenie odpowiedzi nie usiłowano dociec, czy
dana odpowiedź oparta jest na własnym, oryginalnym pomyśle autora;
wyłowienie z obszernej literatury popularno-astronomicznej naprawdę
dobrego opisu ilustrującego odległości atmosferyczne, też jest zasługą.
Podajemy

poniżej

wyjątki

Prof. F e l iks Rap f (Nowy

z nagrodzonych odpowiedzi:
Sącz)

pisze:

Wszystkie żarówki domów i ulic w Krakowie niechaj nam przed.stawiają zbiorowisko gwiazd naszej Drogi Mlecznej. Miasto Kraków,
jako model Drogi Mlecznej, odpowiada o tyle wiernie jej budowie, że
po pierwsze: podobnie, jak światła Krakowa leżą mniej więcej w jednej
płaszczyźnie, Droga Mleczna ma również ksŻtałt płaskiego koła, po wtóre,
gęstość gwiazd wzrasta ku środkowi, jak i gęstość świateł wzrasta ku
centrum miasta, następnie grubość tej warstwy świateł jest większa
w środku miasta, gdzie są wyższe budowle, niż na peryferiach 1), wreszcie po całym mieście są ro?Xzucone pewne większe skupienia świateł
w jakichś większych gmachach lub świecznikach teatralnych i kościel
nych, podobnie jak i Droga Mleczna posiada ok. 100 gromad kulistych
gwiazd. Model ten jednak o tyle znów nie odpowiada rzeczywistości,
że Słońce nasze nie miałoby w nim wielkości żarówki, lecz byłoby pył
kiem, będącym na granicy widzialności przez najlepszy mikroskop, zaś
Ziemia nasza- atomem, niedostrzegalnym przez żaden mikroskop. I wyobraźmy sobie, że cały ten układ światełek Krakowa obraca się około
osi pionowej, przechodzącej przez Sukiennice z różnymi szybkościami,
zwiększającymi się ku centrum miasta, że my ludzie bytujemy na niewidzialnym atomie-Ziemi nie w Sukiennicach, lecz gdzieś na peryferiach
i wykonujemy obrót około Sukiennic w czasie ok. 200 milionów lat a będziemy mieli obraz naszej Drogi Mlecznej, obserwowanej z innej
mgławicy-miasta.

1

)

Model Autora jest jednak nieco za

płaski. (Przyp. Red.).
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W odpowiedzi prof. Rapfa znajduje się też następujące rozważanie:
Nie widzimy bynajmniej wszechświata takim, jakim on jest rzeczywiście w tej chwili. Gwiazdę Polarną widzimy dziś taką, jaką b y ł a
przed 47 laty, a mgławicę Andromedy taką, jaką był a przez 750 tysiącami lat. Jaką jest dziś, dowie się ludzkość dopiero po 750 tysiącach
lat (o ile jeszcze ludzkość będzie na Ziemi), gdyż tyle właśnie czasu
potrzebuje światło, by dojść stamtąd do nas. Gdyby promienie świetlne
umiały opowiadać, to po odbiciu od naszej Ziemi pokazałyby d z i ś (tj.
w r. 1950) obserwatorowi na najbliższej gwieździe stałej Proxima Centauri kapitulację Niemiec po drugiej wojnie światowej, na Syriuszu
bitwę pod Stalingradem, na gwieździe Wega koniec pierwszej wojny
światowej, na gwieździe Polarnej przelot Bleriota przez kanał La Manche,
na Rigelu (w Orionie) pogrom Niemców pod Grunwaldem, na gromadach kulistych dyluwialnego mamuta, a na Andromedzie koniec trzeciorzędu i powstawanie Tatr.
Podajemy poniżej jeszcze jeden opis zawarty w odpowiedzi prof.
:Rapfa, aczkolwi~k nie dotyczy on ściśle zagadnienia konkursowego:
Wyobraźmy

lf

nam

całą

sobie,

że sporządziliśmy

film kinematograficzny, ilustruistnienia Ziemi od jej powstania do dziś •i na.
przyszłość. Film ten puszczamy oczywiście w tempie przyspieszonym.
Normalny film kinematograficzny wyświetla się z szybkością 24 klatek
na sekundę, wyobraźmy sobie więc, że z dziejów ery chrześcijańskiej
wybraliśmy najważniejsze 24 wydarzenia historyczne, żeśmy je umieścili na filmie tak, aby wyświetlenie dziejów tej ery trwało tylko jedną
sekundę! Otóż w ten sposób zmontowany film, który by miał przedstawić dzieje naszej Ziemi od jej powstania do dziś, miałby długość przeszło 600 kilometrów, a więc wyciągnięty w prostą linię połączyłby Przemyśl ze Szczecinem, a wyświetlenie jego trwałoby 16 dni 1) bez przerwy
dniem i nocą. Spróbujmy mu się bliżej przypatrzyć.
W noc sylwestrową pewnego roku wypijamy cudowny eliksir, który
nam dozwala przeżyć 16 dni stycznia bez jadła, napoju i bez snu. Z uderzeniem północy nowego roku uruchamiamy klepsydrę, na której każda
sekunda oznacza w rzeczywistości 2000 lat i siadamy przed ekranem
bajecznie przyspieszonego kinoteatru.
Kataklizm kosmiczny naszego Słońca rozpoczyna się. Jakaś potworna
siła wydziera strzępy z ognistej, ciekło-gazowej masy Słońca, z których
jeden, bynajmniej nie największy, rzucony w pustą przestrzeń zaczyna
pierwszą swą roczną wędrówkę naokoło dymiącej jeszcze, drgającej konwulsjami masy Słońca. Jeszcze nie zasklepiły się wyrwy, kiedy część
owego strzępu w bezlitosnym mrozie przestrzeni przechodzi w stan
jący

historię

1)
Autor zakłada, że wiek Ziemi wynosi około 3 miliardv lat; obecnie przyjmuje się, że wynosi on raczej ok. 2 miliardy lat. (Przyp. Red.}-
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i przybiera postać wirującej kuli naszej przyszłej Ziemi. Zaczyna się proces stygnięcia. Upływają godziny i dni wyświetlania, jaskrawo biała kula zaczyna blednąć, potem świeci już żółto, a dnia
5 stycznia jest już czerwoną kroplą rozpalonej magmy i gazów. Zapatrzeni w drgający ekran i zastygli w niemym oczekiwaniu nie zdajemy
sobie sprawy, że każda doba tej obserwacji, to w rzeczywistości 170
milionów lat.
Dnia 8 stycznia kula wreszcie krzepnie i przestajt: Swiecić, a wytworzona cienka skorupa Ziemi, jak kożuszek na stygnącym mleku, falująca jeszcze i łamiąca się, poczyna zwolna ujarzmiać rozpalone wnę
trze stygnącego globu. Pierwiastki zaczynają się łączyć, tlen z krzemem - to skorupa, a wodór z tlenem ·- to woda. Ale jeszcze nie nasze
oceany. Cała masa wodna obecnych oceanów, których jest przecież blisko 4 razy więcej na Ziemi niż lądu, była podówczas w stanie pary
w atmosferze.
Wreszcie dnia 10 stycznia widzimy, jak skorupa Ziemi ostygła tuk
dalece, że woda może się już na niej utrzymać, tworząc lądy i morza.
W ciągu następnych dni skorupa marszczy się, powstają łańcuchy gór
i na przemian zapadają się pod wodę. Od sylwestrowej nocy upłynęło
13 dni.
I dopiero wtedy powstaje na Ziemi życi e. Dnia 14 stycznia (era
paleozoiczna) widzimy je rano wyłącznie we wodzie, jakieś glony i wodorosty, potem ryby, po południu już na lądzie jako widłaki, skrzypy
i paprocie. Dnia 15 stycznia (okres dewoński i karboński) ląd europejski
się zapada, potem morze się znów cofa, a na nadmorskich lagunach
tworzą się z resztek zatopionych roślin olbrzymie pokłady węgla kamiennego. Nad drzewiastymi roślinami przelatują olbrzymie jętki, ważki,
a pod wieczór walczą olbrzymie dinosaury.
Dnia 16 stycznia (okres jurajski) wchodzimy w ostatni dzień wyświetlania filmu. Odrywamy oczy od widoku morskich ichtiosaurów i latających smoków, by zwrócić uwagę w południe na tworzący się guz
na południu przyszłej Polski. O godzinie 13-tej ten t a trza ń ski guz,
pod wpływem sił prących od południa, fałduje się i kładzie ku północ y .
O godzinie 14 (tj. pod koniec epoki kredowej) powstaje od południa
drugi taki fałd, a o 15-tej trzeci, największy, który przewraca się znów
ku północy i zsuwa się poprzez dwa poprzednie daleko na północ. To
nasze Pra-Tatry. Parniętajmy jednak, że każda godzina wyświetlania,
to w rzeczywistości 7 milionów lat. O godzinie 17 (początek trzeciorzędu) Folska znów zapada się w morze, pośród którego sterczy tylko
wyspa tatrzańska i świętokrzyska. Przez trzy godziny morza te osadzają
na pónocy Tatr potężne pokłady fliszu, a erozja wypłukuje z guza tatrzańskiego dzisiejsze wierzchołki Tatr.
Lecz dopiero dnia 16 stycznia o godzinie 23,30 wygląd Ziemi przypomina w głównych zarysach jej stan obecny. Klimat się ji!dnak oziębia.
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I dopiero teraz, tj. o godzinie 23,57, a więc na 3 minuty przed końcem
filmu pojawia się na Ziemi c zł o w i e k. W pierwszej minucie jest on
tylko myśliwym i rybakiem, walczy z mamutami i żubrami, w drugiej
minucie przeżywa cztery zlodowacenia Europy.
Ostatnia minuta przed północą, to jeszcze 120 tysięcy lat temu. Homo
sapiens już używa ognia i wypala glinę. Czwarta s e ku n d a przed pół
nocą, to wiek krzemienia, trzecia, to wiek brązu, w p r z e d o s t a t n i e j
(tj. 3000 lat temu) człowiek zaczyna się zajmować astronomią, a w o s t an i ej sekundzie przed północą przeżywa całą erę chrześcijańską!
Kończy się wyświetlanie filmu z końcem 16 stycznia o północy.
Ale film biegnie dalej. Lecz nie sposób się dowiedzieć, co bGdzie
przedstawiał. Film choć go człowiek usiłuje kręcić jeszcze nie
wywołany i wywołuje się sam dopiero w momencie, gdY! wchodzi do
aparatu. Znawcy twierdzą, że film ten ma długość jeszcze 2000 km
starczy go na wyświellanie przez 51 dni, tj. do dnia 8 marca.
Poniżej

wy

podajemy

odpowiedź konkursową inż.

Ja n a Jar o s z a (No-

Sącz):

Odległości

najlepiej

można

sobie

uzmysłowić

określając

czas po-

samochodem, samolotem, rakietą międzyplanetarną? - po cóż: najprościej "per pedes".
Naturalnie, na wycieczkę tę trzeba się wybrać dość wcześnie: powiedzmy w 18-tym roku życia. Dziennie przechodzimy tylko 30 km.
5 godzin po 6 km - resztę czasu na dobę możemy odpoczywać i podziwiać widoki międzygwiezdne.
Nawet przewidujemy rocznie urlop
jednomiesięczny, ale roczna norma okrągło 10 000 km! Za 38 lat, a więc
w wieku 56 lat - w sile wieku - docieramy piechotą na naszego satelitę przecież warto!
Komunikacja z innymi ciałami niebieskimi nasuwa pewne trudności jeszcze na Słońce moglibyśmy przedsięwziąć podróż samolotem.
Lecąc bez przerwy dzień i noc z szybkości 575 km/h, a więc ze średnią
szybkością samolotów pościgowych ostatniej wojny, dotrzemy na Słońce
po 30 latach. Podobny okres, jak piechotą na Księżyc. Lecz czy nie
można by dostać się na Słońce także piechotą?
Naturalnie, ale musielibyśmy mieć dłuższe nogi, zakładając, że dłuż
sze nogi będą nas niosły wprost proporcjonalnie szybciej do ich dłu
gości. Tym samym cały człowiek-podróżnik międzyplanetarny musiałby
być "większego formatu". I tak:
Podróżnik pieszy na Słońce musiałby mieć wzrostu tylko... 700 m,
aby podobnie jak człowiek normalnego wzrostu z Ziemi na Księżyc,
dojść z Ziemi na Słońce za 38 lat. Więc niższy, aniżeli Giewont? Tylko
wynaleźć hormon wzrostu i dobrze karmić kandydata na pieszą wy·cieczkę na Słońce.
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Dom dla podróżnika pieszego na najbliższą gwiazdę stałą już by się
nie zmieścił na naszej planecie. Tę - stosunkowo - drobną przestrzeń
w czasie 38 lat mógłby pokonać tylko człowiek wzrostu... połowy odległości Ziemi od Księżyca. Trudno by mu było sypiać na naszej Ziemi,
chyba zwinąwszy się w kłębek, opasując czterokrotnie nasz glob.
Odległość Mgławicy Andromedy jest już spora. Swiatło od niej dociera do nas po upływie prawie miliona lat. Piechur jedna~ pokona
ię odległość także w 38 latach. Naturalnie piechur ten musiałby pochodzić z rodziny podróżników międzygwiezdnych i posiadać specjalnie
długie nogi bardzo, nadzwyczaj długie nogi: cały jego wzrost musiałby 240 razy (dwieście czterdzieści razy) być większy, aniżeli odległość naszej Ziemi od naszego Słońca. Ale murowanie dotrze do Andromedy za 38 lat. Pieszo!
W odpowiedzi p. Rom a n a S z y m a
tamy:

ń

s k i e g o (Bydgoszcz), czy-

Weźmy jeden wiersz ze zwykłej książki beletrystycznej i nazwijmy
go odległością między Ziemią a Słońcem; na odległość do najbliższej
gwiazdy, Proxima Centauri, złoży się tyle wierszy, ile zawiera 25 ksią
żek, obejmujących każda około 300 stron druku. Tyle książek czytujemy przeciętnie w ciągu jakich 3 miesięcy. Odległość zaś do najbliż
szej wielkiej mgławicy pozagalaktycznej, do mgławicy Andromedy, złoży
bibliotekę liczącą prawie trzy razy tyle książek (41/2 miliona przyp.
Red.), ile tomów znajduje się w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
(W tej skali odległość Ziemia- Księżyc odpowiadałaby mniej więcej
średnicy kropki nad i. Przyp. Red.).

OBSERWACJE
Obserwujmy

c ień

Z iemi !

1

)

Do obserwacyj, których łatwo może dokonywać miłośnik astronomii
bez żadnych przyrządów, należy obserwowanie cienia Ziemi, rzuconego
na naszą atmosferę. Cień Ziemi można łatwo zaobserwować bezpośrednio
po zachodzie Słońca, w pobliżu wschodniego horyzontu, jednak pod warunkiem, że atmosfera na dużej przestrzeni w okolicy obserwatora jest
bardzo czysta. Przedstawia się on nam jako ciemny, jednolity segment
koła o ciemno-fioletowej barwie. Kontur cienia, początkowo dość ostry,
zaczyna rozmywać się, jego wysokość nad horyzontem gwałtownie się
zwiększa i przy końcu "cywilnego" zmierzchu zjawisko znika zupełnie.
Astronom radziecki B. F e s s e n k o f f (Astronamical Journal of the
Soviet Union, tom XXIII, str. 171) w pracy "O cieniu Ziemi" utrzymuje,
że istnieje efektywna warstwa atmosfery powodująca występowanie
1

)

Por.

artykuł

na str. 151.
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tego zjawiska, która rozciąga się od poziomu do wysokości 40-50 km.
Celem badania właściwości optycznych tej warstwy atmosfery należy
wykonać dużą ilość rysunków cienia Ziemi w sprzyjających warunkac-h
atmosferycznych.
Zachęcamy naszych czytelników do czynienia powyższych obserwacyj;
do tego celu nadają się szczególnie szczyty gór. Rysując, niewolno zapomnieć o odnotowaniu dokładnego czasu wykonania rysunku; należy
nadto zwró.cić uwagę możliwie na wszystkie okoliczności zjawiska, jak
np. stopień rozmycia brzegu cienia, intensywność zjawiska itp. Obserwacje należy nadsyłać do redakcji URANII.
Pg.
Komety Wilka.

Z oryginalnych dzienników obserwacyjnych śp. dra Antoniego Wilk a,
w 1940 r., b. członka naszego Towarzystwa, podajemy wypisy, dotyczące nowych komet, których - jak wiadomo - prof. Wilk
odkrył cztery.
1925 XI 19d 17h 10m- 17h 20m. Powietrze czyste i przeźroczyste,
spokojne. Lorneta pryzmowa Binoctar. Przejrzałem zachodnią i połud
niowo-zachodnią stronę nieba.
18h 10m- 19h 10m odkryłem kometę
w Herkulesie Binoctarem i lunetą kometową Zeissa powiększenie 12
i 40 razy. (Była to kometa Wilka-Peltier, Red.).
1929 XII 20d 17h 20m- 20h oom. Powietrze dość czyste; przejrzałem
lunetą 80 mm półn.-zach. i zachodnią stronę nieba; zauważyłem k om e tę 18h 45m pozycja : u = 18h 6m, a = + 36°18' (1855) jasność ?m.
Stwierdziłem na podstawie NGC, że nie ma w tym miejscu żadnej jasnej
mgławicy. Dalsza obserwacja komety ustaliła jej ruch ku południowemu
wschodowi. (Kometa Wilka 1930 II. Red.).
1930 III 21d 19h 05m- 20h 30m. Powietrze czyste; przejrzałem pół
nocno-zachodnią i zachodnią stronę nieba lunetą 80 mm. Zauważyłem
kometę, której pozycja dla 1855:
zmarłego

=

Jej

jasność około

śniejsza,

u
lh 27m, a = + 1803'
?m, średnica około 3', mglista masa ku środkowi ja-

jakby zagęszczona. Kierunku ruchu nie zdołałem stwierdzić,
niebawem zbliżyła się do horyzontu i zniknęła w oparach. (Kometa
Wilka 1930 III. Red.).
1937 III 27d 18h 15m -19h 40m. Powietrze trochę zamglone; przejrzałem lunetą kometową 80 mm północno-zachodnią, zachodnią i południowo-zachodnią stronę nieba. Zauważyłem kometę 7 wielkości
o godz. 19h 25m czasu środkowo-europejskiego. u= Oh 31', a = 18°55'
(1855). Niebawem niebo się zachmurzyło; pozycje wyznaczyłem na
podstawie atlasu Argelandera. Kometa znajduje się w pobliżu gwiazdy
BD + 18°85 (7.8 mg), porównanie jasności komety z tą gwiazdą K 3 a
[a= BD + 111°85 (7.8 mg.)]. Jest wkreślona na karcie Nr l atlasu Argelandera. (Kometa ta została nazwana 1937 c Wilka-Peltier. Red.).
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KRONIKA P. T. M. A.
W

uzupełnieniu

-ogłoszonych

sprawozdań oddziałów P. T. M. A. za rok 1949
w Nr. 4-6 URANII, T. XXI, podajemy poniżej:

Sprawozdanie

Oddziału

Sląsko-Dąbrowskiego

Oddział

utworzony został dnia 16. l. 1949 r. na Walnym Zebraniu,
które odbyło się w Gliwicach.
Z a r z ą d : prezes - inż. Tadeusz Adamski (Gliwice); v-prezes ob. Józef Fabrowski (Katowice); sekretarz - ob. Stefan Baranowski
(Gliwice); skarbnik ob. Halina Woźnica (Sosnowiec); przew. kom.
nauk. - inż. Roman Janiczek (Bytom); bibliotekarz - ob. Jan Kasza
(Ruda Sląska); członek Zarządu - ob. Stanisław Jondro (Chorzów)
(ustąpił w ciągu roku).
D zia łaln ość n a uk ow a
p o p u l a r y z a t o r s k a.
Wygłoszone zostały następujące odczyty:
5. 3. Hl4Q - inż. Roman Janiczek: "Czwarty wymiar", wygłoszony
w Bytomiu.
3. 4. 1949 - inż . Roman Janiczek i inż. Tadeusz Adamski: "Komety
i meteory", wygłoszony w Gliwicach.
"22. 4. 1949 - ob. Halina Woźnica: "0 zaćmieniach", wygolszony w ramach współpracy z Wojew.Domem Kultury w Katowicach.
Wszystkie odczyty ilustrowane były przeźroczami.
Dnia 16. 9. 1949 rozpoczęty został w Wojewódzkim Domu' Kultury
w Katowicach cykl 10-ciu odczytów popularnych, ilustrowanych przeźro
czami, a obejmujących podstawy obecnych naszych wiadomości o wszechświecie.

ramach cyklu wygłoszone zostały następujące odczyty:
9. 1949 - inż. Roman Janiczek: O liczbach astronomicznych.
9. 1949 - inż. Tadeusz Adamski: Ziemia jako planeta.
10. 1949 - inż. Tadeusz Adamski: Księżyc.
11. 1949 - ob. Józef Fabrowski: Słońce.
11. 1949 - ob. Stefan Baranowski: Planety.
12. 1949 - inż. Tadeusz Adamski: Komety i meteory.
12. 1949 - inż. Roman Janiczek: Gwiazdy stałe.
Pozostałe trzy odczyty wygłoszone zostały w r. 1950, a mianowicie:
13. l. 1950 - inż. Roman Janiczek: Zbiorowiska gwiazd i mgławic.
27. l. 1950 - ob. Stefan Baranowski: Dzieje wszechświata.
10. 2. 1950 - inż. Tadeusz Adamski: Co widzimy na niebie.

W
16.
30.
14.
11.
25.
9.
30.

W dniach 12, 19 i 26. 10. 1949 odbyły się pokazy nieba lunetą kol.
Kaszy. Pokazy odbywały się z tarasu Technicum w Bytomiu.
B i b l i o t e k a : Oddział posiada własną bibliotekę, utworzoną przeważnie z darowizn członków. Poza tym członkowie korzystają bezpłatnie
z bogatego zbioru dzieł astronomicznych (ponad 200 tytułów) kol. Kaszy.
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C z l o n k o w i e : Ilość członków wzrosła z 21 na początku działal
Oddziału do 73 osób przy końcu roku.
F i n a n s e : Oddział prowadzi prawidłową księgowość (amerykankę).
B i u l e ty n y : Zarząd wydał w ciągu roku cztery biuletyny kwartalne, informujące członków o programach odczytów i działalności Odności

działu.
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ROK XXI

Nr 11-12

URANIA
CZASOPISMO ASTRONOMICZNE
POPULARNO-NAUKOWE
ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMit
wychodzi dnia 25

każdego

drugiego mleslqco w roku

KRAKÓW 1950

EUGENIUSZ RYBKA
WSPOŁPRACA

Z

ASTRONOMII POLSKIEJ

ASTRONOMIĄ RADZIECKĄ

W dniach od 9 do 24 czerwca 1950, jak o tym doniosła
URANIA w Nr. 9-10 na str. 144, przebywała w Polsce liczna,
bo 12 osobowa delegacja astronomów radzieckich. Przyjechali
oni wziąć udział w II Zjeździe Naukowym Folskiego Towarzystwa Astronomicznego, a jednocześnie poznać nasze ośrodki
badań astronomicznych. Wspólna wymiana poglądów na rozmaite zagadnienia astronomiczne opracowywane w Polsce, oraz
zaznajomienie się naszych astronomów z wynikami badań
astronomów radzieckich, miało wzmocnić więzy, jakie łączą
naukę polską z nauką radziecką.
Od dawna astronomowie polscy śledzili z wielką uwagą
doniosłe zdobycze astronomii radzieckiej, ogromny jej wkład
do nauki o budowie wszechświata i nowe, zupełnie oryginalne
teorie, wyjaśniające należycie podstawowe zagadnienia nowoczesnej astronomii. Folska przedwrześniowa nie dawała moż
ności nawiązywania dostatecznie bliskich kontaktów z nauką
radziecką; stało się to możliwe dopiero teraz w Polsce Ludowej.
Po wyzwoleniu Folski w latach 1944-45, przed polskimi
astronomami otworzyły się możliwości nie tylko zaznajamiania
się z postępami badań astronomicznych w Związku Radzieckim,
ale i zorganizowania wspólnego rozwiązywania pewnych za·-
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gadnień naukowych w zespołach polskO-radzieckich. Do tej
wspólnej pracy polsko-radzieckiej dążyli również astronomowie radzieccy. Astronomia jest nauką, w której prace zespołowe na skalę międzynarodową od dawna mogą się poszczycić
wspaniałymi wynikami. Wspomnę tu chociaż o pracach nad
układaniem katalogów gwiazd w XIX wieku pod patronatem
międzynarodowego towarzystwa Astronomische Gesellschaft,
wielkie przedsięwzięcie fotograficznej mapy nieba, jeszcze nie
zakończone całkowicie, badania zmian szerokości geograficznej,

D. J. M ar ty n o w, dyrektor Obserwatorium im. Engelhardta w Kazaniu (Wrocław, czerwiec 1950).

badanie gwiazd w tzw. wybranych polach Kapteyna itp. Nad
organizacją takiej zespołowej pracy czuwa obecnie Międzyna
rodowa Unia Astronomiczna działająca bez przerwy od 1919 r.
Obok tych wielkich prac, w których biorą udział obserwatoria
astronomiczne wielu krajów, położone często w bardzo odległych
od siebie miejscach globu ziemskiego, organizuje się zespoły
mniejsze, obejmujące pracowników naukowych wewnątrz
jednego kraju, lub też tyczące astronomów krajów sąsiednich.
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z pilnych i bardzo istotnych potrzeb astro-

związanie się astronomów polskich w jeden
zespół, pracujący według jednego wspólnie opracowanego
i dobrze przemyślanego planu, dostosowanego do potrzeb kulturalnych i gospodarczych naszego państwa. Należy mieć na-

nomii polskiej jest

dzieję, że w związku z I Kongresem Nauki Polskiej
taki
wspólny plan zostanie niebawem opracowany i przyjęty przez
wszystkie polskie obserwatoria, czemu dopomoże zapoczątko
wana ścisła współpraca między astronomią polską i radziecką.

Prof. T. B a n a c h i e w i c z, dyrektor Obserwatorium U. J. w Krakowie (na zdjęciu po lewej stronie) w rozmowie z prof. K. A.
Ku l i k o w e m (Wrocław, czerwiec 1950).

Konkretna współpraca między astronomami polskimi i radzieckimi rozpoczęła się na początku 1949 r. przez przystą
pienie Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego do wielkiej zbiorowej pracy, wykonywanej w obserwatoriach radzieckich, nad ułożeniem fundamentalnego katalogu słabych gwiazd. Potrzeba utworzenia takiego katalogu
wynikła stąd, że dla wielu zagadnień astronomicznych, w szczególności dla statystyki gwiazdowej, byłoby celowe utworzenie
katalogu, który w ostatecznym swym stadium zostanie oparty
o pozycje odległych mgławic pozagalaktycznych jako obiektów
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praktycznie pozbawionych ruchu własnego na niebie. Nawią
zywanie położeń gwiazd do mgławic pozagalaktycznych będzie
mogło być wykonywane na drodze fotograficznej, do czego
należałoby utworzyć jednolity system pozycji około 20 000
gwiazd, tak dobranych, aby można je było zastosować do pomiarów po~ożeń mgławic pozagalaktycznych na kliszach. Wyprowadzenie położeń tych 20 000 gwiazd z kolei powinno być
oparte na nowym katalogu fundamentalnych położeń gwiazd
słabych od 7.b do 8.5 mg, tj. takich gwiazd, jakie z dostateczną
dokładnością dają się mierzyć instrumentami południkowymi.
Wykonane dotychczas katalogi fundamentalnych pozycji gwiazd
zawierają głównie gwiazdy jasne, widoczne gołym okiem i bar-

zdjęciu po lewej stronie) z Obserwatorium w Puł
kowie w rozmowie z dr. B. W. Kuk a r k i n e m z Instytutu Astronomicznego im. Szternberga w Moskwie (Wrocław, czerwiec 1950).

A. A. N i e m i r o (na

dzo nieliczne gwiazdy słabsze od 7 mg. Z tego powodu nie nadają
one do wykonania wspomnianej pracy, która wymaga
utworzenia nowego katalogu fundamentalnego.
Pomysł utworzenia takiego katalogu powstał w r. 1932,
w Obserwatorium Pułkowskim, a w r. 1938 opracowany został
ostateczny projekt jego wykonania. Wojna opóźniła realizację
tego planu; po wojnie jednak prace nad utworzeniem tego
katalogu zostały wznowione.
Z polskich obserwatoriów praca tego rodzaju mogła być
rozpoczęta tylko we Wrocławiu, ponieważ jedynie Obserwatorium Wvocławskie posiada odpowiednie do tego celu instrumenty, a mianÓwicie 16 cm instrument przejściowy Repsolda,
i tych samych rozmiarów koło wertykalne również Repsolda.
się
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Pierwszy instrument może służyć do wyznaczania rektascenzji,
drugi do wyznaczania deklinacji gwiazd.
Włączenie się Obserwatorium Wrocławskiego do obserwacyjnej pracy zespołowej nad utworzeniem katalogu słabych
gwiazd zostało poprzedzone zaproszeniem autora niniejszego
artykułu w grudniu 1948 r. do Moskwy na posiedzenie rady
astronomicznej Akademii Nauk ZSRR, zwołanej specjalnie
w tym celu. Na posiedzeniu tym zostały omówione szczegóły pracy, jaka ma być podjęta w Obserwatorium Wrocław
skim, podczas zaś 12-dniowego pobytu autora w Moskwie były
omawiane zasady współpracy między astronomią polską i radziecką w szerszym aspekcie. W celu pogłębienia dalszej
współpracy między astronomią polską i radziecką, Zarząd Folskiego Towarzystwa Astronomicznego zaprosił w lutym 1949 r.
astronomów radzieckich do udziału w zjeździe naukowym polskich astronomów. Zaproszenie to zostało przyjęte i astronomowie radzieccy przybyli do Folski w dniu 9 czerwca br. Delegacja radziecka składała się z następujących osób:
l. E. K. C h ar a d z e, doktor nauk fiz.-mat., dyrektor Obserwatorium Astronomicznego w Ahastumani (Gruzja),
2. B. W. Ku k a r ki n, doktór nauk fiz.-mat., Instytut Astronomiczny im. Szternberga w Moskwie,
3. K. A. K u l i k o w, profesor Uniwersytetu Moskiewskiego,
zastępca przewodniczącego Rady Astronomicznej Akademii
Nauk ZSRR,
5. D. J. M ar ty n o w, doktór nauk fiz.-mat., dyrektor Obserwatorium Astronomicznego im. Engelhardta w Kazaniu,
6. O. A. M i e l n i k o w, doktór nauk fiz .-mat., Główne Obserwatorium Astronomiczne w Pułkowie,
7. A. A. N i e m i r o, starszy naukowy współpracownik Głów
nego Obserwatorium Astronomicznego w Pułkowie,
8. W. B. N ikon o w, starszy naukowy współpracownik
Krymskiego Obserwatorium Astrofizycznego,
9. P. P. P ar e n a g o, doktór nauk fiz.-mat., profesor Uniwersytetu Moskiewskiego,
10. W. E. S t i e p a n o w, docent, dyrektor Obserwatorium
Astronomicznego we Lwowie,
11. M. F. S u b b o t i n, członek korespondent Akademii Nauk
ZSRR, dyrektor Instytutu Astronomii Teoretycznej w Leningradzie,
12. M. S. Z w i e r i e w, doktór nauk mat.-fiz., zastępca dyrektora Instytutu Astronomicznego im. Szternberga w Moskwie.
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Delegacji radzieckiej przewodniczył B. Kukarkin. Spę
ona pierwsze dwa dni, 9 i 10 czerwca, w Warszawie,
gdzie w dniu 9 czerwca zwiedziła Obserwatorium Folitechniki
w Warszawie. Wieczorem 10 czerwca delegacja przybyła samolotem do Wrocławia.
Przebieg zjazdu wraz z tytułami referatów znany jest JUZ
czytelnikom URANII z artykułu wydrukowanego w Nr. 9-10
z 1950 r. na str. 145-146. Szerzej natomiast należałoby tu
omówić konferencje, jakie odbyły się z udziałem gości radzieckich w innych obserwatoriach. Oczywiście, że we Wrocławiu,
w którym astronomowie radzieccy pozostali jeszcze dwa dni
po zjeździe, konferencje dotyczyły głównie opisanych wyżej
obserwacji instrumentem przejściowym i kołem wertykalnym.
Dyskusja nad tymi obserwacjami wykazała przydatność obu
instrumentów wrocławskich do fundamentalnych prac astrometrycznych. Omówiono również planowane we Wrocławiu
badania z zakresu fotometrii fotoelektrycznej.
Z kolei delegacja odwiedziła inne obserwatoria. Najpierw
udała się do Krakowa, gdzie wysłuchała referatu prof. B a n a c h i e w i c z a o rachunku krakowianowym i zaznajomiła
się z metodami obserwacji gwiazd zmiennych, stosowanymi
w Obserwatorium Krakowskim i opracowywaniem tych obserwacyj.
Następna wizyta dotyczyła Obserwatorium Poznańskiego.
Głównym tematem konferencji było rozpatrzenie możliwości
zorganizowania w Poznaniu obserwacji zmian szerokości geograficznej we współpracy z obserwatoriami radzieckimi. Obserwacje tego rodzaju byłyby szczególnie pożądane z uwagi na
położenie Poznania na tym samym równoleżniku co Irkuck,
gdzie są wykonywane podobne obserwacje, przy różnicy w dłu
gości geograficznej obu miast o prawie 90°. Konieczne jest
jednak do tego celu zaopatrzenie Obserwatorium Poznańskiego
w teleskop zenitalny. Pożądane też jest nabycie dla tego obserwatorium astrografu, który umożliwiałby Obserwatorium Poznańskiemu udział w utworzeniu katalogu gwiazd słabych.
Następnie goście radzieccy odwiedzili obserwatorium Uniwersytetu Toruńskiego w Piwnicach, gdzie w .trudnych powojennych warunkach, dzięki wysiłkom prof. Wł. D z i e w u lski e g o i prof. W. I w a n o w ski ej, powstała i rozwija się
dobrze nowa placówka badawcza, przeznaczona dla badań astrofizycznych, w szczególności dla spektrofotometrii gwiazd.
Z Torunia astronomowie radzieccy przyjechali do Warszawy, gdzie odbyto konferencję z zakresu astronomii gwiazdowej, w przeddzień zaś odlotu do Moskwy goście radzieccy byli
dziła
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przyjęci przez Ministra Szkół Wyższych i Nauki, A. Rap a ck i e g o, któremu opowiedzieli o swych wrażeniach z dwutygodniowego pobytu w polskich obserwatoriach.
Zadzierzgnęła się podczas dwutygodniowego pobytu astronomów radzieckich w Polsce nić serdecznej przyjaźni między
polskimi astronomami i kolegami ze Związku Radzieckiego.
Widzieliśmy w naszych gościach prawdziwych przyjaciół, szczerze oddanych sprawie należytego rozwoju polskiej astronomii
i gotowych do dzielenia się z nami swym wielkim doświadcze
niem w zorganizowanej pracy astronomicznej, prowadzonej
planowo i zespołowo. Skorzystaliśmy bardzo dużo, słucha
jąc referatów o wielkich postępach w badaniach astrono-

Od lewej do prawej: E. K. C h ar a d z e. dyrektor Obserwatorium w Ahastumani, K. A. Ku l i k o w, profesor Uniwersytetu Moskiewskiego, docent
P. G. Kulikowski, dr B. W. Kukarkin (Wrocław, czerwiec 1950).

micznych w Związku Radzieckim, szczególnie z lat ostatnich
i żywo dyskutując o tych postępach z naszymi gośćmi, którzy
niestrudzenie odpowiadali na nasze liczne pytania, pragnąc
nam powiedzieć wszystko to, co jest najistotniejsze w badaniach astronomicznych radzieckich, opartych o mocną podstawę materialistycznego poglądu na świat. Z drugiej strony byliśmy wypytywani o szczegóły badań u nas prowadzonych, przy
czym prace polskie wywoływały wielkie zainteresowanie gości
radzieckich.
Dwutygodniowy czas pobytu astronomów radzieckich minął
bardzo szybko i okazał siG za krótki, aby móc omówić wszystkie interesujące obie strony sprawy. Jesteśmy jednak prze-
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świadczeni, że to tylko wstęp do dalszych spotkań, które pogłębiać będą istniejącą dotychczas współpracę naukową mię
dzy astronomami polskimi i radzieckimi. W spółpraca ta stanie
się szczególnie owocna, gdy sami będziemy w Polsce pracowali
w ścisłym wzajemnym porozumieniu, w szczególności zaś, gdy
badania obserwatoriów polskich objęte będą jednym wspólnym
planem, dostosowanym do naszych potn'leb i możliwości. Niewątpliwie nasz;e ubogie obserwatoria wymagają rozbudowy,
znacznych uzupełnień i modernizacji instrumentów, będzie to
jednak możliwe do wykonania tylko wtedy, gdy dane będą

mocne podstawy organizacyjne astronomii w Polsce.
W sierpniu przyszłego roku odbędzie się w Leningradzie
kongres Międzynarodowej Unii Astronomicznej, zwoływany co
3 lata. Pożądany jest jak najliczniejszy w nim udział astronomów polskich, którzy spotkają się ponownie z kolegami radzieckimi oraz z astronomami innych krajów, zobaczą wielkie
postępy w odbudowie astronomii radzieckiej, która tak bardzo
ucierpiała podczas wojny, oraz będą mogli zaznajomić się
z wynikami badań astronomicznych za ostatnie trzechlecie.
Należy i nam przygotować się sumiennie na ten Kongres; nie
tylko podsumować to, co zrobiliśmy, ale i dać naszej pracy taką
formę organizacyjną, która gwarantowałaby podniesienie astronomii polskiej na taki poziom, na jakim u nas powinna się
znajdować.

J. RYZNER

ZORZE POLARNE
Zorze polarne, jak sama nazwa wskazuje, są to zjawiska
mające coś wspólnego z biegunami. Pojawiają się
one mianowicie najczęściej w okolicach biegunowych. Ukazują
się często nagle. Trwają od kilku minut do kilku godzin.
Odznaczają się w pełnym rozwoju niezwykłą pięknością i pozostawiają u widza niezapomniane wrażenie. Jasność ich jest
niewielka tak, że tylko przy bardzo jasnych można czytać.
Zorze pojawiają się w postaci słupów, wstęg, draperii i łu
ków jako zjawiska nieruchome, lub ruchome i pulsujące. Barwa
ich jest przeważnie zielono-żółta, niekiedy fioletowa i czerwona.
Obserwacje zórz są dość dawne. Już w roku 1733 znajdujemy u M a i r a n'a próby teoretycznego objaśnienia i historyczny przegląd spostrzeżeń zórz polarnych. Od roku 1900 datuje się zastosowanie fotografii, a później spektro.:.kopu do
świetlne,
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Fotografie zórz polarnych różnych typów; A: łuk o strukturze promienistej; B: wstęga o strukturze promienistej; C: draperia; D: promienie;
E: łuk; F: draperia.
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badania zórz. Coraz lepsze przyrządy pozwalają dokładniej
poznawać istotę i przyczyny ich powstawania. Jak się okazało,
badania te mają też wielkie znaczenie dla poznania składu
i budowy atmosfery Ziemi.
Częstość pojawiania się zórz na półkuli północnej rosme
ku północy. Na równiku nigdy ich nie obserwowano, w średnich
szerokościach należą do rzadkości, a na północy są bardzo czę
ste. Biegun zórz północnych znajduje się pod 81° szerokości
północnej i 75° zachodniej długości i zgadza się dobrze z położeniem bieguna magnetycznego. Obszar największej częstości
stanowi koło o promieniu w przybliżeniu 20° dokoła bieguna
zórz.
Wysokość zórz ponad powierzchnią Ziemi posiada znaczną
rozpiętość wartości. Już Mairan w XVIII w. wywnioskował, że
dolna granica zórz nie zniża się poniżej 80-100 km. Nowsze
badania przy pomocy fotografii i kinematografii zwiększyły
znacznie dokładność pomiarów. Okazało się, że średnia wysokość dolnej krawędzi wynosi prawie niezmiennie 100-110 km.
Dolna krawędź prawie nigdy nie schodzi poniżej 80 km. Górna
granica dochodzi do 1000 km. Z tego ostatniego faktu wynika
w szczególności, że na wysokości 1000 km atmosfera Ziemi jest
jeszcze na tyle gęsta, że mogą w niej zachodzić zjawiska
świetlne. Zorze tego rodzaju odkrył S t 6 r m e r. Pojawiają się
one w czasie zmierzchu w części atmosfery oświetlonej przez
Słońce bezpośrednio nad cieniem Ziemi. Stormerowi udało się
otrzymać zdjęcia fotograficzne ich widm.
Z powodu małej jasności zórz badania ich są bardzo trudne.
Dopiero nowoczesne światłosilne spektrografy pozwoliły na
otrzymanie dobrych wyników. W tej dziedzinie szczególnie dużo
zdziałał V e gar d. Jeżeli obserwujemy zorzę spektroskopem,
to przede wszystkim uderza nas występująca w widmie zielona linia, tak silna, że przy słabych zorzach tylko ona wystę
puje. Pojawia si'ę ona stale w widmie zórz polarnych. Do sprawy
zielonej linii w widmie zórz wrócimy później; zaznaczmy tylko,
iż z powodu trudności utożsamienia jej z jakąś linią pierwiastka, istniejącego na Ziemi, była ona przez długi czas zagadką dla fizyków i astronomów. Należy podkreślić, że nie
należy ona ani do wodoru ani do helu, jakby można było
przypuszczać na podstawie dawniejszych poglądów o budowie
atmosfery, według których górne jej warstwy powinny się skła
dać przede wszystkim z gazów lekkich. Brak linij wodoru
w widmie zórz polarnych przeczy temu domniemaniu. Bardzo
staranne badania w celu wykrycia linij wodoru w widmie zórz
polarnych robił Vegard. Szukał on tych linij, stosując możliwie
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światłoczułe spektografy i bardzo długie czasy ekspozycyj. Nie
znajdował jednak nawet śladu linij wodoru. Nie zrażony ujemnymi wynikami, rozpoczął on bardzo uporczywe polowanie na
te linie. Wreszcie, po długich i żmudnych poszukiwaniach,
zaobserwował je w 1939 r.

Jeszcze w 1933 r. Vegard wypowiedział przypuszczenie, że
wodór powinien od czasu do czasu pojawiać się w wysokich
warstwach atmosfery. Przypuszczenie swe oparł on na istnieniu i własnościach tak zwanych srebrnych obłoków.
Srebrne obłoki podobne do bardzo delikatnych chmurek
pierzastych, zwanych przez meteorologów cirrusami ("cirri"),
stanowią zagadkowe zjawisko na nocnym niebie. U nas obserwował je prof. E. S t e n z w Nowym Porcie l. VII. 1926 r. (Patrz
Urania 1927, VI, I). Pomiary wysokości srebrnych obłoków
dały jako średnią wartość 82 km. Pomiary ich szybkości, prowadząc do liczb sięgających często setek kilometrów na godzinę, dostarczają ważnych danych o wiatrach panujących na
tych olbrzymich wysokościach. Srebrne obłoki widoczne są tylko
w oświetleniu słonecznym. Badania widmowe wskazują, że
składają się one z kryształków lodu. Występowanie lodu na
takich wysokościach stanowiło prawdziwą i trudną do wyjaśnienia zagadkę. Próbowano związać je z wybuchem wulkanu
Krakatau w r. 1883, który wyrzucił ogromne ilości pyłu do
atmosfery, jednak w stratosferze 1 ) nie ma prądów pionowych,
które by wynosiły parę wodną w górne jej warstwy. Zjawisko
przez długi czas pozostawało niewyjaśnione.
Sprawę pochodzenia świecących obłoków złączył Vegard
z zagadnieniem isbienia wodoru w górnych warstwach atmosfery i problemem linii wodoru w widmach zórz polarnych.
Uważał on za mało prawdopodobne, żeby woda w jakimkolwiek stanie dostawała się z troposfery 2 ) do wysokości 80 km.
Vegard przypuścił, że świecące obłoki składają się z kropelek wody przechłodzonej lub kryształków lodu, a swoją teorię
istnienia pary wodnej na tych wysokościach oparł na nastęStratosfera jest to górna warstwa atmosfery Ziemi w wysoprawie stałej. Nie posiada
w niej chmury ani opady.
2 ) Troposferą nazywamy warstwę atmosfery, przylegającą do powierzchni Ziemi o wysokości około 16 km. W tej warstwie występują te
wszystkie zjawiska, które składają się na pojęcie pogody. Zachodzi
w niej spadek temperatury z wysokością, istnieją pionowe prądy powietrza, tworzą się chmury i opady. Jest to jednym słowem czynna
warstwa atmosfery.
1)

kości od około 16 do 80 km o temperaturze
prądów pionowych powietrza, nie tworzą się
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pujących faktach: l) Obłoki świecące nie zawsze można widzieć, tylko epizodycznie. Bywają okresy, w których długo ich
nie ma, a potem pojawiają się od razu w mniejszej lub większej
ilości. 2) Bardzo często postępują one z wysokich szerokości

w niskie. 3) W wysokich warstwach atmosfery bezwarunkowo
znajdują się atomy tlenu. Skutkiem tego w obecności wodoru
mogą się bezpośrednio tworzyć drobiny wody. 4) W widmach
zórz północnych z reguły nie ma linij wodoru.
Vegard wypowiedział śmiałą myśl, że od czasu do czasu,
a mianowicie w okresach wzmożonej działalności Słońca, wodór
wdziera się w górne warstwy atmosfery w postaci strumieni
cząsteczek wodoru wyrzucanych przez Słońce. W górnych
warstwach łączy się on szybko z tlenem na wodę. Z tego
powodu trudno stwierdzić obecność wodoru w widmie zórz
polarnych. Ale, jak już wspomniano, Vegard postanowił schwytać wodór na gorącym uczynku. I rzeczywiście po upływie sześciu lat żmudnej, nieustępliwej pracy, dnia 18. X. 1939, Vegard
otrzymał w Oslo w widmie zorzy polarnej linię o długości
fali świetlnej 6563 A (A jest jednostką długości fali świetlnej ,
wynoszącą 0.00000001 cm), odpowiadającą linii wodoru Hu
oraz linię 4860 A, odpowiadającą linii wodoru H~. To jego odkrycie, potwierdzone dalszymi obserwacjami, wskazuje na
prawdopodobieństwo hipotezy o wodorowych ulewach w atmosferę Ziemi w czasie zwiększonej działalności Słońca. W ten
to sposób wodór, łącząc się z tlenem, daje początek powstawaniu świecących obłoków.
Po dygresji o obłokach srebrnych (czy też: świecących, jak
niektórzy je nazywają) powróćmy do zagadnienia zórz.
Obserwowane własności zórz polarnych nie wystarczały do
wyjaśnienia ich natury i źródła. Dopiero szereg zjawisk fizycznych, występujących na Słońcu oraz w atmosferze Ziemi, które '
wykazują ścisłą zależność między sobą, doprowadził do wyjaśnienia zagadki. Należą tu: okresowe występowanie plam
słonecznych, burze magnetyczne, zorze północne, jonizacja
górnych warstw atmosfery oraz zakłócenia, występujące w rozchodzeniu się fal radiowych.
V egard po długich badaniach doszedł do wniosku, że zorze
polarne powstają pod wpływem strumieni elektronów, wyrzucanych przez czynne strefy powierzchni Słońca (zwłaszcza
podczas wzmożonej jego działalności) i wdzierających się
w górne warstwy atmosfery Ziemi. Ten strumień elektronów
pobudza górne warstwy atmosfery do świecenia stając się
przyczyną powstawania zórz polarnych.
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Strumień

elektronów lub jonów wyrzucanych z powierzchni
i promienie ultrafioletowe, przechodząc przez warstwy
powietrza, wywołują, w szczególności, rozpad czyli dyssocjację cząstek na atomy lub oderwanie elektronów od cząstek
-czyli tzw. jonizację. Jako wynik tego pojawiają się cząstki.
opatrzone elektrycznymi nabojami obu znaków: swobodne
elektrony i dodatnio naelektryzowane molekularne jony. Część
elektronów, łącząc się z atomami i cząstkami daje jony ujemnie naładowane. W dolnych warstwach jest jonów mało. Jonizacja zaczyna się na wysokości około 100 km i rośnie z wySłońca
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dni, w których były widziane zorze południowe w latach 1840-1896
( dolna krzywa) w zestawieniu z względnymi liczbami plam słonecznych
(górna krzywa). Na osi poziomej podano lata, na osi pionowej: z lewej
strony ilości dni z zorzami, z prawej strony liczby względne plam sło
necznych (tj. liczby charakteryzujące stopień pokrycia plamami powierzchni Słońca). Widać wyraźnie zgodność zmian nasilenia obu zjawisk. Pozornie mała liczba zórz południowych (zorze te są odpowiednikiem zórz polarnych dla południowego bieguna Ziemi) w latach 1840-1850
tłumaczy się małą ilością obserwacji dokonywanych w tym czasie
w okolicach antarktycznych.
sokością.

Ta warstwa jonizowana nazywa

się warstwą

K e n-

n eli-H e a vis i d e' a. Druga taka warstwa znajduje się na
wysokości

250 km. Ma ona znaczenie dla przesyłania sygnałów
radiowych na dalsze odległości i nazywa się warstwą A p p l eton a.
W ten to sposób powstaje ścisły związek między: Słońcem,
zorzami polarnymi, burzami magnetycznymi i jonosferą.
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Powstaje pytanie, dlaczego zórz polarnych nie obserwujemy
w niskich szerokościach geograficznych, w szczególności na
równiku. Odpowiedź, w zasadzie, znalazł B i r k e l a n d. Birkeland swoimi eksperymentami wykazał, że posiadające ła
dunek elektryczny cząstki idące od Słońca pod wpływem magnetyzmu ziemskiego zniżają się wzdłuż linii sił magnetycznych w okolicach biegunów magnetycznych Ziemi. Następ
stwem tego jest częsta i dobra widzialność zórz w okolicach
polarnych. Teoretyczne obliczenia S t o r m e r a potwierdziły
w zupełności doświadczalne wyniki Birkelanda. Pełne rozwią
zanie zadania o ruchu naelektryzowanych cząstek w elektromagnetycznym polu podał uczony radziecki S. A. B o g u sławski.

Historycznie biorąc, jeszcze w r. 1896 Birkenland wyraził
przypuszczenie, że zorze polarne i towarzyszące im burze magnetyczne są wywołane strumieniami elektrycznych cząstek,
idących od Słońca. Swego przypuszczenia nie mógł on jednak
poprzeć żadnym dowodem, gdyż wówczas jeszcze nic nie wiedziano o korpuskularnym promieniowaniu Słońca.
Także praca W i e c h e r t a mogła była skierować badania
na właściwe tory, gdyby była zwróciła na siebie baczną uwagę
badaczy. Wiecbert mianowicie, który obserwował zorze polarne
pod 51° 30' szer. geogr. stwierdził, że w naszych szerokościach
zorze pojawiają się znacznie częściej niż się zwykle przypuszcza. Przy pomocy niezwykle światłosilnego spektroskopu
zauważył on l. XI. 1901 r. charakterystyczną dla zórz polarnych jasną linię zieloną we wszystkich częściach nieba i stwierdził, że jasność tej linii występuje najsilniej na wysokości
15°-18° nad poziomem. Na podstawie swych obserwacyj doszedł on do wniosku, że słabe zorze polarne występują znacznie częściej, niż można się było tego spodziewać i prawdopodobnie w każdy wieczór; jednak nie poszedł dalej w swych
wnioskach.
Duże znaczenie dla zrozumienia mechanizmu powstawania
zórz miały prace holenderskiego uczonego I n t e my. Interna
robił pomiary jasności nocnego nieba. Badając następnie krytycznie wyniki swych pomiarów, postawił w r. 1909 hipotezę,
że światło nocnego nieba składa się we wszystkich szerokościach
geograficznych z dwu części, z których jedna pochodzi od
gwiazd a druga od zjawisk, zachodzących w atmosferze. Wydaje się prawdopodobne, że nadwyżka jasności nocnego nieba
nad jasnością, pochodzącą od gwiazd, jest uwarunkowana cią
głym świeceniem atmosfery. Hipoteza Interny, tak bliska rzeczywistości, otrzymała potwierdzenie dopiero 10 lat później.
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Amerykański astronom V. M. Slipher, fotografując w r. 1915
w Flagstaff (Arizona) w ciągu kilku kolejnych nocy widmo
Drogi Mlecznej, odkrył na negatywie w żółto-zielonej części
widma słabą linię. Zastosowawszy znacznie czulszą płytę, otrzymał tę linię w ciągu jednej nocy. Pomiary wykazały, że jest
to ta sama zielona linia, która zawsze występuje w widmach
zórz polarnych. Można sobie wyobrazić jego zdumienie, ponieważ na tej szerokości geograficznej (35° 12') nigdy dotychczas
nie obserwowano zórz polarnych. Dalsze zdjęcia wykazały,

Fotografia jednego z eksperymentów B i r k e l a n d a. Promienie katodowe padają (na rysunku od prawej strony) na namagnetyzowaną kulę,
której pole magnetyczne odchyla je wyraźnie ku okolicom biegunowym
(na rysunku: ku górze i ku dołowi kuli).
że zieloną linię można otrzymać w każdą noc, przy czym zjaobejmowało całe niebo. Spektrograf wykazywał zawsze
zieloną linię bez względu na to, w jaką część nieba był skierowany. W ciągu przeszło trzech lat Slipher wykonał ponad
100 zdjęć i na każdym znajdowała się zielona linia. Zauważył
on przy tym, że jej jasność była tym większa, im bliżej poziomu
nobiono zdjęcie. Objaśniał on to tym, że gdzieś w atmosferze
istnieje warstwa, w której powstaje ciągłe świecenie.

wisko to
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Tajemnicza zielona linia nie dawała się zidentyfikować
znanego pierwiastka. Zbadaniem zagadki
badaczy jak P a u l s e n, Syk o r a, W e s tm a n n, Vegard i inni. Przede wszystkim Slipher przedsię
wziął bardzo staranne pomiary spektrograficzne długości tej
linii. Jako średnią wartość na długość fali tej linii otrzymał
on 5578.05 A.
Liczne zdjęcia widm świecenia nocnego nieba dały wkrótce
istotne wyniki. Okazało się, że zielona linia nie jest jedyna
w widmie świecenia nocnego nieba. Oprócz niej znaleziono
jeszcze kilka innych linij w błękitnej i czerwonej części widma.
Niewiadomo jednak było do jakiego pierwiastka należy zielona linia, gdyż w warunkach laboratoryjnych żaden ze znanych
pierwiastków nie wysyła światła o długości fali 5578 A.
Zasadnicze znaczenie odkrytego zjawiska świecenia nocnego
nieba polega na tym, że wyniki badań zórz polarnych, które
można było odnosić tylko do obszarów biegunowych, teraz
można było rozciągnąć na atmosferę całej kuli ziemskiej. Okazało się nadto, że i w widmie świecenia nocnego nieba nie ma
linij wodoru. Zwrócono się do ścisłego i dokładnego badania
widm, które mogły dać możność poznania składu i budowy
górnych warstw atmosfery. Wyniki tych badań w latach 19201925 rozwiązały zagadnienie o pochodzeniu zielonej linii w widmie zórz polarnych i świecenia nocnego nieba. Rezultat okazał się zgoła nieoczekiwany.
W r. 1923 Vegard wypowiedział hipotezę, że większość linij
w widmach zórz polarnych pochodzi od azotu, a w ich liczbie
także zielona linia. Dla uzasadnienia swej hipotezy przyjmował on, że w górnych warstwach atmosfery istnieją kryształki
zestalonego azotu, które pod wpływem bombardowania strumieniem elektronów wysyłają promieniowanie, występujące
w widmie zórz polarnych. Vegard przedsięwziął szereg doświadczeń w laboratorium niskich temperatur u Kam m er1 i n g h O n n e s a w Lejdzie. Okazało się, że zestalony azot
bombardowany elektronowymi promieniami jasno świeci
i w jego widmie pojawia się większość linij, znajdujących się
w widmie zórz. Odkrycie to zrobiło ogromne wrażenie i zdawało się, że zagadka zielonej linii, nad którą uczeni się gło
wili, została ostatecznie wyjaśniona. Była to jednak pomyłka.
Oprócz laboratorium w Lejdzie istniało drugie laboratorium
niskich temperatur w Toronto w Kanadzie pod kierownictwem
M c L e n n a n a. Me Lennan, dowiedziawszy się o wynikach
Vegarda, postanowił niezależnie je sprawdzić. Posiadając do
swego rozporządzenia potężne środki badania, przeprowadził
linią żadnego
zajęło się szereg
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układzie

Zjawiska w

satelitów Jowisza :

(W lunecie odwracającej zjawiska te mają miejsce na prawo od tarczy
planety; kz - koniec zaćmienia; pz - początek zaćmienia).

Listopad:
2d16h16m
3 22 38
9 18 11
16 18 28
16 20 06
23 21 07
25 16 30

kz
pz
kz
kz
kz
kz
kz

U w a g a: W
wisza przez
satelitów w
Grudzień: 11d
14d
21d

Grudzień:

satelity
III
I

2d18h}Qm
2 18 26
9 18 49
9 20 21
11 15 44
17 17 09
18 18 23
25 18 40

I

II
I
II
I

kz
kz
pz
kz
kz
pz
kz
kz

III satelity
I
III
I
II
IV
II
I

zdarzą się

zjawiska zakrycia II satelity Jodostrzec zlanie się obu.
jedną gwiazdę oraz ubytek blasku.
od 19h25m do 19h42m na wschód od tarczy Jowisza
15h48m " 15h57m " zachód
,, 18h52m " 19h11m "

grudniu
I

satelitę.

Przez

lunetę można

Zjawiska (czas

śr.-europ.)

Listopad:
Id
6
10
10
13
13
16
21

18h Merkury w górnej koniunkcji ze Słońcem
20
Saturn w koniunkcji z Księżycem
Ol
Wenus
11
Merkury
Mars
05
Wenus w górnej koniunkcji ze Słońcem
24
24
Jowisz w koniunkcji z Księżycem
21
Jowisz w kwadraturze ze Słońcem

Grudzień:

4d
9
10
12
14
15
22
27
31

Q9h
21
19
02
14
16
11
22
19

Saturn w koniunkcji z Księżycem
Wenus
Merkury
Mars
Jowisz
Merkury w największej wsch. elongacji (20.5° na wsch. od Słońca)
Słońce wstępuje w znak Koziorożca; początek astron. zimy.
Merkury w koniunkcji z Wenus (Merk. 2° na pn.)
Saturn w koniunkcji z Księżycem.

Drukarnia

..

Związkowa,

Kraków, ul.

Mikołajska

13 -
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razem z S h rum e m w r. 1923 i 1924 szereg pomiarów
otrzymał inne wyniki niż Vegard. Mianowicie doszli oni do
wniosku, że zielona linia zorzy polamej nie może pochodzić
ani od azotu ani od argonu i że Vegard popełnił omyłkę, biorąc
jedną z linij, występujących w widmie azotu za zieloną linię
zorzy. Hipoteza Vegarda przeczy również wynikom B a b<:o ck a, który stwierdził, że szerokość zielonej linii jest bardzo mała i wynosi tylko 0.035 A. Tak cienka linia nie może
mieć molekularnego pochodzenia, gdy tymczasem hipoteza Vegarda odnosi się do azotu cząsteczkowego. Zresztą sam Vegard
uznał swą pomyłkę, która pochodziła z niedokładności pomiaru
długości fali w trudnych warunkach niskich temperatur.
Zagadka zielonej linii istniała nadal. Niektórzy nawet dopuszczali możliwość istnienia w górnych warstwach atmosfery nieznanego pierwiastka, który tę linię wysyła. Rozwią
zanie zagadki zielonej linii przyszło zupełnie nieoczekiwanie.
Mianowicie Me Lennan i Shrum ogłosili w roku 1925 pracę,
w której podawali, że udało się im znaleźć nowe, przedtem
nieznane, promieniowanie tlenu w zielonej części widma. Nowa
ta linia tlenu według dokładnych pomiarów miała długość
fali 5577.35 ± 0.15 A, a zatem prawie zupełnie dokładnie zgadzała się z długością fali tajemniczej zielonej linii zarówno
w widmie zorzy jak i w świeceniu nocnego nieba. Linia ta
jest to tzw. wzbroniona linia, która może powstać jedynie
wtedy, gdy tlen występuje w stanie atomowym i w bardzo
silnym rozrzedzeniu. Otóż takie właśnie warunki istnieją
w górnych warstwach atmosfery.
W ten sposób zagadnienie pochodzenia zielonej linii zostało
i

rozwiązane.

Stwierdzenie istoty zielonej linii rozszerza ogromnie zakres naszych wiadomości o zorzach polamych i budowie
atmosfery. Wiemy obecnie, że zorze polarne stanowią tylko
cząstkę świecenia atmosfery, wywołanego strumieniem elektronów, wyrzucanych przez Słońce, wiemy że wyższe warstwy
atmosfery stale świecą i to także w niskich ~zerokościach geograficznych i że na ogromnych wysokościach w atmosferze
znajduje się tlen zdyssocjowany.
Mimochodem można zaznaczyć, że z pomiarów szerokości
zielonej linii uczeni wnioskują, że w rzeczywistości w górnych
warstwach atmosfery panują wysokie temperatury.
Skoro górne warstwy naszej atmosfery świecą pod wpły
wem strumienia elektronów, to należało by przypuszczać, że
atmosfery innych planet powinnyby analogicznie SWlecic,
a jeżeli zawierają i tlen powinny dawać w swym widmie
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zieloną linię.

Pojawienie się zielonej linii w widmie atmosfery
innej planety dawałoby możność stwierdzenia tlenu w jej
składzie. Zdaje się, że tego zagadnienia dotychczas nikt nie
próbował badać. Zadanie jest wprawdzie bardzo trudne, lecz
przy obecnym stanie środków badawczych nie niemożliwe.
Artykuł niniejszy powstał w oparoiu głównie o monografię
I. A. C h w o s tikowa "Swieczenie Nocznogo Nieba". W dziele
tym przedstawiającym w sposób przystępny i wyczerpujący
całokształt zagadnień związanych z świeceniem nocnego nieba
poświęcone jest, z natury rzeczy, wiele miejsca problemowi
zórz polarnych.

KRONIKA
Ciekawe zjawisko atmosferyczne

Dnia 27

września

1950 r. przy pogodnym niebie, zaobserwowano
iż światło słoneczne przybrało seledynowy odcień. Tego samego dnia po południu zauważono to samo zjawisko w Bydgoszczy, w Pucku i w Toruniu. Wieczorem zajaśniał w tych
miastach Księżyc ciemno-sinym, zamiast zwykłym, srebrnym blaskiem.
Następnego dnia Słońce zaświeciło niebiesko-zielono nad Krakowem.
około 16-tej po południu. Wieczorem zaś także Księżyc świecił stalowosinym, matowym blaskiem. Przypuszczenie. że zjawisko· jest w związku
ze zwykłymi i często powtarzającymi się zmianami meteorologicznymi
(niż barometryczny i zachmurzenie typu stratus) jest trudne do przyjęcia. Należy raczej przypuszczać, że nad Polską
pojawiły się, idąc
od zachodu, masy powietrza o specjalnych własnościach optycznych,
w których przez rozpraszanie albo przez absorpcję wygaszone zostały
partie długofalowe widma.
E. B.

w Szczecinie przed

południem,

Kometa Wolf I. (1884)

Kometa W olf I. została odnaleziona dnia 18 czerwca 1950 przez astronoma C u n n i g h a m a w obserwatorium M t. Wilson przy pomocy teleskopu 60" na kliszy, jako mgiełka świetlna, wielkości gw. 18.8. Jest to- .
już dziesiąty powrót tej komety do Słońca od czasu odkrycia jej w r. 1884.
Pierwotny okres komety 6.71 lat przedłużył się do 8.21 lat od czasu,
gdy kometa w r. 1922 zbliżyła się do Jowisza na odległość 0.1 j. a.
wskutek czego nastąpiła taka zmiana orbity komety, że jej odległość:
przysłoneczna z 1.54 wzrosła na 2.37 j. a.
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Kometa została odnaleziona w r. 1950 w położeniu, jakie dwa lata
temu przepowiedział na podstawie żmudnych obliczeń prof. M. K amieński.
Kometą

zajmuje się już od r. 1908 i dzięki
u niej ciekawe zjawisko nieznacznego
opóźniania się jej powrotów do Słońca
E. B.
dokładności

Wolfa prof. M.
obliczeń

Kamieński

wykrył

Trzy komety periodyczne na niebie J)
Przy dzisiejszych potężnych środkach optycznych obserwacje komet
periodycznych są kompletniejsze, niż w ubiegłych dziesiątkach lat. Wcze!;niej zauważa się ich powrót do Słońca oraz dłużej śledzi się ich ruchy
przed zniknięciem. W tym roku są obserwowane aż trzy komety periodyczne: l) d' Arresta (1950a), 2) Daniela (1950d) oraz 3) Enckego (1950PJ.
Pierwszą obserwowano w końcu sierpnia w obserwatorium w Castel
Gandolfo (Italia) na tle gwiazdozbioru Rzeki Erydan, drugą fotograficznie na Mount Wilson H~-metrowym teleskopem jako obiekt 17.8 mg.
o średnicy 20", trzecią tym samym narzędziem jako obiekt 16-17 mi{.
wędrujący na tle gwiazdozbioru Ryb. Komety te obiegają Słońce odpowiednio w ciągu: 6.7, 6.8 i 3.3 lat.
Ponadto oczekiwana jest kometa periodyczna Tempel-Swifta, która
ma przejść przez perihelium 21. X. 1950 i znaleźć się w opozycji w listopadzie br., co ułatwi jej odnalezienie. Według dociekań W s z e c hświat ski e g o kometa ta straciła w latach 1861-1908 na jasności
dwie wielkości gwiazdowe i obecnie będzie miała blask pozorny poniżej 18m. Okrąża ona Słońce raz na 3.3 lat. Ostatni raz była obserwowana
w r. 1908.
W URANII XXI, 150 podano przez pomyłkę jako pierwszą tegoroczną kometę nie kometę d' Arresta (1950a), lecz Johnsona (1949a) z roku
ubiegłego.
J. G.
Odkrycie dwóch nowych

Trojańczyków

Z pośród ok. 1600 znanych dotychczas planetoid 12 zajmuje osobliwe
stanowisko pod względem charakteru swego ruchu dokoła Słońca. Są to
tzw. Trojańczycy "porozstawiani" przez siły grawitacyjne Słońca i Jowisza w pobliżu obu wierzchołków trójkątów równobocznych, . jakie
można zbudować w płaszczyźnie drogi Jowisza na linii prostej: Słońce
Jowisz. Siedem z nich, noszących imiona bohaterów greckich z pod Troi,
poprzedza w awangardzie Jowisza, 5 zaś o imionach trojańskich kroczy
za nim w ariergardzie. Ostatnio K. Re i n m u t h odkrył w Heidelbergu
dwie nowe planetoidy tej grupy. Jasności ich pozorne wynoszą 14.8 mg.
1)

mości

Notatka została napisana przed otrzymaniem z Ameryki wiadoo odnalezieniu komety Wolfa
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i 14.7 mg. Odkrycia dokonano na kliszach z 23. IX. i 23. X. 1949. Prowizoryczne oznaczenia tych ciał są: Heid 60 i Heid 61. Orbity ich są
nachylone do ekliptyki o 19° i 6°, połowy wielkich osi wynoszą: 5.43
J. G.
i 5.15 jedn. astron. (dla Jowisza 5.20 j. a.).
Zagadnienie

roślinności

na Marsie.

G. A. T i c h o w, znany badacz roślinności na Marsie 1 ), opublikował
niedawno ostatnie wyniki swych badań widmowych. Dokonane obserwacje wykazały, że ewentualna roślinność na Marsie różni się od ziemskiej
pod trojakim względem: nie daje ona tak charakterystycznego dla ziem·
skiej roślinności silnego rozproszenia promieni podczerwonych, nie daje
wstęgi pochłaniania w skrajnych czerwonych promieniach i, na koni~c,
ma błękitną lub niebieską barwę. Autor objaśnia to przystosowaniem się
roślinności na Marsie do surowego klimatu Marsa. Podczerwone promienie,
które zawierają w sobie połowę ciepła wysyłanego przez Słońce, potrzebne
są roślinności na Marsie do ogrzewania rośliny. Potwierdza się to na-ocznie tym, że zielona w zimie roślinność ziemska rozprasza promienie
podczerwone znacznie słabiej niż rośliny liściaste, mające liście tylko
w ciepłej porze roku. Do tego ziemskie rośliny zielone w zimie rozpraszają promienie podczerwone kilka razy słabiej niż w lecie.
Jak jeszcze pokazał T i m i r i a z e w, najsilniejsza synteza w roślinie
pod wpływem światła idzie na rachunek pochłaniania przez rośliny tych
promieni, które leżą w obszarze głównej wstęgi pochłaniania chlorofilu.
Jednakże w surowym klimacie dla takiej syntezy pod działaniem światła
ilość tych promieni jest niedostateczna i rośliny Marsa muszą pochłaniać
całą długofalową część widzialnych promieni, tj. promienie czerwone,
pomarańczowe, żółte i zielone, które niosą jeszcze jedną trzecią ciepła
słonecznego. W ten sposób pas chlorofilu powinien się silnie rozciągnąć
.a to sprawia, że staje się on w widmie niezauważalny. To objaśnienie,
przedłożone przez autora jeszcze w r. 1946, zostało w pełni potwier ..
<izone w jego ostatnich badaniach, dokonanych w końcu r. 1948 i początku 1949. Okazało się, że w widmie kanadyjskiej błękitnej jodły (Picea
Engelmanni) a także tiańszańskiej jodły (Picea Schrenkiana) w chłodne
zimowe dni nie pojawia się wstęga pochłaniania chlorofilu, a zupełnie
wyraźnie pojawia się w ciepłej porze roku. Wynika stąd, że roślinność:
przystosowuje się bardzo szybko do zewnętrznych warunków. Silne pochłanianie długofalowej części widzialnego widma nadaje roślinności na
Marsie zabarwienie błękitne a nawet granatowe. Podobne zjawisko obserwuje się i u ziemskich roślin, rosnących w surowym klimacie wysokich
gór i w Arktyce.
Badanie widma zieleni i kwiatów potwierdziło zjawisko samoświe
-cenia (fluorescencji) zieleni w skrajnych czerwonych i podczerwonych
1)

Por. Urania, T. XXI, str. 34.
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promieniach i doprowadziło do odkrycia tego zjawiska u kwiatów. Samoświecenie obserwuje się i w oddzielnych wąskich częściach widma. Wła
ściwości widm różnych kwiatów pozwalają mówić o możliwości analizy
spektralnej roślin, a więc o bardziej pogłębionym porównaniu roślin
Marsa z ziemskimi.
G. A. Tichow kończy swoje wywody zwróceniem uwagi na to, że·
badania spektralne roślin mają już nie tylko astronomiczne, ale czysto·
botaniczne a nawet agronomiczne znaczenie.
[Wiestnik Akademii Nauk Z. S. R. R. 1949 (8)].

JR.

Zmiany klimatu ziemskiego a rok kosmiczny
W niedawno ogłoszonym w Sky and Tetescope artykule pt. ,.Obrót
Galaktyki i okresy kosmiczne" H ar l o w S h a p l e y, dyrektor Harvard
College Observatory rozważa zagadnienie skojarzenia długookresowych
ziemskich zmian klimatycznych z długością roku kosmicznego. Na podstawie znajomości odległości Słońca od jądra Galaktyki i szybkości jego
ruchu, można obliczyć, że czas jednego obiegu Słońca dokoła jądra
Galaktyki, a więc rok kosmiczny, trwa około 200 000 000 lat.
Otóż w podobnych właśnie odstępach czasu występowały geologiczne
"zimy", mianowicie w odstępach nieco mniejszych niż 200 000 000 lat.
W czasie trwania geologicznych "zim", miały miejsce na Ziemi, pod
koniec periodu prekambryjskiego, z końcem periodu sylurskiego i z początkiem dewonu zlodowacenia. Później jeszcze dwa razy występowało
zlodowacenie, a to przy końcu ery paleozoicznej i w czasach obecnych
(w czwartorzędzie).
Autor zaznacza, że należy zachować pewną ostrożność w kojarzeniu
czasu obrotu Galaktyki z cyklami klimatycznymi, a to z tego względu,
że "zimy" wczesnego kambru, wczesnego dewonu, późnego permu i pleistocenu były epokami, w których odbywało się podnoszenie się wielkich obszarów kontynentalnych. W pośrednich zaś "latach" zachodziło
zanurzanie się lądów. Z tego powodu długookresowe zmiany klimatyczne
mogą być przypisane podnoszeniu się lądów i związanym z tym prądom
oceanicznym i ruchom powietrza. Przebieg tych zjawisk przedstawia
załączony wykres; na osi poziomej odcięto czas, a na osi pionowej przeciętny poziom powierzchni kontynentów. Prawdopodobnie za daleko posunięte byłoby przypuszczenie, że położenie galaktyczne byłoby w stanie
spowodować większe ruchy skorupy ziemskiej.
Jeżeli przyjrzymy się danym chronologicznym, to zauważymy, że
milion wieków temu, kiedy kredowe dinvsaury królowały nad zwierzostanem ery mezozoicznej, Ziemia, Słońce, planety i sąsiednie gwiazdy
znajdowały się w części Drogi Mlecznej za gwiazdozbiorem Strzelca,
odległej o 50 000 do 60 000 lat świetlnych od naszego obecnego położenia_
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to okres "lata" kosmicznego. Naczelne (Primates) wtedy nie istniały.
być dopiero wytworem ostatniego "tygodnia" roku kosmicznego ,a jego półcywilizacja miała być zjawiskiem ostatniego kwadransa. System słoneczny znajdował się w tymże transjądrowym poło
żeniu 3 000 000 wieków temu, w poprzednim roku kosmicznym. Na Ziemi
panowały wówczas zespoły mchów, drzew paprociowych i widłaków,
Był

Człowiek miał

przygotowując

przyszłe

karbońskie

Sredni poziom kontynentów w

złoża

węglowe.

różnych

epokach geologicznych.

O jeszcze jeden obieg wcześniej nasza planeta przebywała w tym
-samym obszarze w ciągu długich tysiącleci periodu ordowickiego; na
Ziemi były wówczas szeroko rozprzestrzenione prymitywne trylobity.
W czasie sylurskich i permskich "zim" kosmicznych, system słoneczny
poruszał się w tych samych galaktocentrycznych długościach, co obecnie.
Nasza planeta znajdowała się wtedy tak jak teraz, po tej samej stronie
galaktycznego jądra, . co mgławica Andromedy.
Poszczególne części drogi słonecznej dokoła jądra Galaktyki są w róż
nym stopniu zasnute międzygwiezdnym pyłem i gazem, chyba że (co jest
nieprawdopodobne) międzygwiezdny materiał krąży dokładnie z naszą
-szybkością.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że chmury pyłu kosmicznego były
jednym z czynników powodujących zmiany klimatyczne w przeszłości
geologicznej. Niestety nie można definitywnie określić w jakim stopniu
insolacja Ziemi i jej średnia temperatura mogły się zmieniać na skutek
przejścia systemu słonecznego przez kosmiczne chmury pyłowe i gazowe.
Problem ten komplikuje fakt, że nie tylko atmosfera Ziemi, ale takż~
promieniowanie słoneczne było zakłócone ilościowo i jakościowo na
skutek przejścia Słońca przez obszary mgławicowe.
Na zakończenie autor zauważa żartobliwie, że uzyskanie danych
:z paleoklimatologii Marsa, mogłoby pomóc do rozwiązania problemu
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cyklów klimatycznych od obrotu Galaktyki, gdyż klimatyczne
chmur, gazów i pyłu kosmicznego nie zostały na Marsie tak
s ilnie zatarte przez ruchy orogeniczne, jak miało to miejsce na Ziemi.
zależności

wpłyWY

(Sky and Telescope, 2, 1949).
Krążenie

M. M-a

wody na Marsie

Badania G. A. T i c h o w a 1 ), członka Akademii Nauk Z. S. R. R.,
na możliwość istnienia roślinności na Marsie. Wobec tego, że
roślinno ś ć nie może istnieć bez wody, powstaje pytanie : co
wiemy
'O źródłach i krążeniu wody na Marsie. Prace uczonych radzieckich,
w pierwszym rzędzie G. A. Tichowa i W. W. S z a r o n o w a, zdają się
dowodzić, że tak zwane okolice przybiegunowe składają się z pokrywy
lodu i śniegu, a nie ze stężonego dwutlenku węgla,jak to bez u zasadnienia przypuszczali niektórzy uczeni. Kiedy na jednej półkuli Marsa
następuje wiosna, badacz może stwierdzić tajanie lodu i śniegu na
'Odnośnym biegunie: obszar białych okolic przybiegunowych zmniejsza
się. Tworząca się wtedy woda powinna by zasadniczo częściowo wyparować, a częściowo spłynąć. Przy szybkim tajaniu (a na Marsie tajanie
'Odbywa się dość szybko) nie można WYObrazić sobie, żeby spływająca
woda nie tworzyła bodajby niewielkich zbiorników, które wysychałyby
latem. Jednak okazuje się, że nic podobnego na Marsie nie zachodzi.
W swej nowoopublikowanej pracy W. G. F i e s e n k o w 2 ) badał zagadnienia istnienia na Marsie otwartych zbiorników wody. Badania Fiesenkowa doprowadziły do wniosku, że zbiornik wody o średnicy 300 m
mógłby być dostrzeżony z kuli ziemskiej przy pomocy obecnych teleskopów w postaci jasnego punktu na tarczy Marsa, Ale, że nic podobnego dostrzec się nie daje, to znaczy, że na Marsie nie bywa żadnych zbiorników wody, nawet małych rozmiarów. Fakt ten świadczy przeciwko
()becności roślin na Marsie. Należy powiedzieć, że wspomniane spostrzeżenie W. G. Fiesenkowa jest w zupełnej zgodzie z wynikiem pracy
przeprowadzonej wcześniej jeszcze przez N. C. O r ł o w ą 3 ) w obserwatorium astronomicznym Uniwersytetu w Leningradzie. Badania fotometryczne Orłowej dowiodły, że wskaźnik gładkości powierzchni na Marsie
równa się jedności. To znaczy, że powierzchnia Marsa jest pozbawiona
jakiejkolwiekbądź nierówności. Skutkiem tego nie dostrzega się tam
i:adnych kotlin, które wypełnione wodą mogłyby tworzyć zbiorniki.
Biorąc pod uwagę ten całkowity brak jakiejkolwiek rzeźby terenu,
trzeba przyznać, że trudno sobie tam wyobrazić jakikolwiek spływ
-wody po powierzchni.
Nie mniej jednak liczni badacze dostrzegali różnicę zabarwienia powskazały

1)
2)

1)

Pw. Urania, T. XXI, str. 34.
Por. Urania, T. XXI, str. 73.
Por. Urania, T. XXI, str. 35.

184

URANIA

szczególnych przestrzeni na tarczy Marsa w czasie tajania śniegów i lodów w przybiegunowych okolicach i uważali te zmiany za dowód zmian
nasilenia wegetacji. W związku z tym staje się intresujące "nabrzmiewanie" niektórych "kanałów", które daje się zauważyć jednocześnie
z topieniem się lodów i śniegów podbiegunowych, a które było dostrzeżone w czasie licznych obserwacji Marsa w r. 1924 w obserwatorium
astronomicznym uniwersytetu w Sym.feropolu na Krymie.
Byłoby
jednak przedwczesne uważać za możliwy spływ wód P<>"
sieci "kanałów" z wyższych szerokości Marsa na niższe. Przeczy temu
wspomniany już raz brak rzeźby powierzchni. Następnie, jeśli nawet
przypuszczać, że "kanały" są to doliny pokryte roślinnością, środkiem
których płyną potoki, to według badań Fiesenkowa jasne jest, źe gdyby
te potoki wodne miały szerokość ponad 150 m, musiały by dawać wą
ziutkie jasne błyski, czego jednak nie dało się zauważyć.
Można więc najwyżej przypuścić, że szerokość tej wody płynącej
w "kanale" nie przewyższa kilkudziesięciu metrów. Zagadnienie to pozostaje chwilowo nierozstrzygnięte. Konieczne zaś jest dalsze badanie
"kanałów" przy pomocy współczesnych metod.
Jeśli nachylenie powierzchni na Marsie jest istotnie tak niewielkie,
to jednak woda, która się tworzy przy topnieniu lodów na biegunach
może dostać się do innych szerokości geograficznych drogą parowania
i opadów.
Tichowowi udało się zaobserwować na Marsie zlekka zaznaczające
się systemy obłoków. Możliwe, że w warunkach fizycznych tej planety
tego rodzaju systemy obłoków potrafią dać opady. W takim przypuszczeniu nie ma żadnego nieprawdopodobieństwa. Przypomnijmy sobie,
że w naszych warunkach, na ziemskim globie, śnieg może spaść z wysokich warstw atmosfery przy pozomie prawie niezachmurzonym niebie.
Wobec tego, że większa część powierzchni Marsa prawdopodobnie
pokryta jest piaskiem lub piaskowcem, przesiąkanie wody na tej planecie powinno być duże. W takich warunkach, ażeby podtrzymać życie
organiczne i aby mogły się tworzyć corocznie śniegi i lody, potrzebne
byłyby ogromne zasoby wód. Możliwe jest też, że większa część "mórz"
na Marsie są to raczej miejsca błotniste, z których woda wyparowuje
w czasie lata. Krążenie atmosfery na Marsie, które prawdopodobnie
podobne jest w zasadzie do ziemskiego, przenosi w czasie jesieni i zimy
stosunkowo ciepłe i wilgotne masy powietrza na wyższe szerokości geograficzne, gdzie tworzą się opady w rodzaju śniegu i lodowego deszczu.
:Na wiosnę i latem wtargnięcie chłodniejszych, ale wilgotnych mas p<r
wietrza z wyższych szerokości geograficznych do niższych, sprowadza
ulewy. Takie zaś ulewne deszcze razem z naturalnymi źródłami wilgoci
na tych szerokościach (błota) mogą przyczynić się do rozwoju flory na
Marsie.
Według Priroda, (3) 1950.
A. B.
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Deszcz meteorytów "Furnas County"

Spadanie na Ziemię wielkich meteorytów jest bardzo rzadkim zjawiskiem. Szczególnie rzadko zdarzają się upadki meteorytów żelazno
kamiennych i żelaznych, do których należy np. znany meteoryt SichotaAliński 1 ).

Za największy meteoryt kamienny dotychczas znany można uważać
meteoryt, który w 1948 r. spadł w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Północnej. Spadł on 18 lutego 1948 r. w dzień, o godz. 4 min. 56, według
czasu miejscowego. Spadkowi towarzyszyły silne zjawiska głosowe
i świetlne. Według opowiadań naocznych świadków upadek meteorytu
przypominał spadanie na ziemię płonącego samolotu.
Pomimo, że o tym zdarzeniu doniesiono natychmiast Instytutowi
Meteoryki przy uniwersytecie stanu Nowy Meksyk, ekspedycja została
wysłana na miejsce upadku dopiero 24 marca, co bardzo utrudniło poszukiwania w terenie. Według wskazówek naocznych świadków określono najprawdopodobniejszy obszar upadku meteorytu, mający kształt
elipsy o długości wielkiej osi około 15 a małej osi ok. 7 km. Obszar ten
znajdował się w pobliżu przecięcia się rzeki Sappa z granicą stanów
Nebraska i Kanzas (na południku 100°). Kierunek wielkiej osi tworzył
z południkiem kąt 25° ku wschodowi.
Poszukiwania były bardzo utrudnione z powodu warstwy śniegu.
Skutkiem tego ekspedycja ograniczyła się do zbierania wiadomości
u miejscowej ludności i dokonała przy pomocy teodolitu pomiarów róż
nych punktów widzialnej drogi bolidu. 27 kwietnia wysłano drugą ekspedycję. Pomimo korzystnego stanu gruntu poszukiwania nie miały
również doraźnego powodzenia. Obszar, w którym upadek meteorytu
był najprawdopodobnicjszy, przedstawiał pole pokryte chwastami i ścier
nią, co bardzo przeszkadzało w pracy ekspedycji. W poszukiwaniach
brała udział również ludność miejscowa. l maja znaleziono wielki kawałek meteorytu wagi około 50 kg. Wreszcie 3 lipca zupełnie przypadkowo została odkryta główna masa meteorytu. Mianowicie w lej
o średnicy około 2 m, wytworzony upadkiem meteorytu wpadł, pracujący w polu, traktor. Należy zaznaczyć, że krater ten znajdował się
w środku obszaru, który już członkowie ekspedycji dokładnie przeszukali. Wypadek ten ilustruje dobrze trudności znalezienia niewielkich
kraterów meteorytowych.
Główna masa meteorytu, ważąca powyżej tony, zaryła się w ziemię
na głębokość powyżej 3 m. Ponieważ meteoryt miał bardzo kruchą budowę, więc przy jego wydobywaniu przedsięwzięto szereg ostrożności.
Cały meteoryt owinięto w płótno, zalano gipsem i obito deskami. Następnie dopiero wydobyto go z krateru przy pomocy żurawia i złożono
na ~amochód ciężarowy. W ciągu jesieni 1948 r. znaleziono większą liczbę
1)

Por. Urania, T. XXI, str. 35.
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drobnych

kawałków

rozpadł się

na

meteorytu, który jeszcze przed upadkiem na

ziemię

części.

kilkuset osób, świadków upadku meteorytu, można
jego radiant i drogę w atmosferze. Spółrzędne radiantu
wynosiły: wysokość 30°, a azymut, liczony od punktu południowego 27°.
Meteor wtargnął w atmosferę Ziemi pod kątem 30° do poziomu. Najwyż
szy punkt widocznego jego toru znajdował się na wysokości około 60 km.
Na wysokości około 45 km nastąpił pierwszy wybuch, na wysokości
20 km drugi i natychmiast trzeci. Przy tych wybuchach wytworzyły się
wyraźne chmurki meteorytowe, które były widoczne przez prawic dwie
godziny. Udało się ponadto wyznaczyć geocentryczną pr<:dkość meteorytu,
która wypadła 10.5 km/sek, a spółrzędne rzeczywistego punktu radiantu
a=l1°50' i b =+ 29°1'. Meteoryt, lub raczej deszcz meteorytowy, otrzymał
nazwę "Furnas County" od nazwy obszaru, na którym znaleziono główną
mas<:.
Meteoryt ten należy do niezwykle rzadkiego typu kamiennych meteorytów, tak zwanych achondrytów. Achondryty prawic zupełnie nie zawierają niklu ani żelaza. Nadzwyczajna kruchość materiału tego meteorytu pozwoliła na postawienie ciekawej hipotezy, która wyjaśnia jedno
z nierozwiązanych zagadnień metcoryki.
W wyniku

było

się

zeznań

określić

Niejednokrotnie stwierdzono, że w drugiej po!owic lutego
meteoryty o niezwyklej jasności.

pojawiają

Znamy około 20 wypadków bardzo jasnych bolidów, obserwowanych
w przedziale czasu między 7 i 22 lutego w latach od 1871 do 1921. Jest
to za wielka liczba, aby ją można było uważać za przypadkową. W tymże
czasie w lutym obserwuje się z drugiej strony bardzo mało upadków
meteorytów. Na krzywych częstości upadków, wykreślonych przez Arago
z 1845 r . i przez Leonarda z 1941 r., minimum spadku meteorytów przypada w lutym. Ta niezgodność między wielką liczbą jasnych bolidów
i małą liczbą spadków w lutym staje się zrozumiałą, jeżeli przyjmiemy
istnienie osobnego strumienia achondrytów w lutym. Mają one na tyle
kruchą budowę, że po wejściu do atmosfery Ziemi wywołują szereg
silnych zjawisk świetlnych i głosowych i podczas przelotu rozpylają się
zupełnie.

Do tego strumienia należy również zaliczyć achondryt Furnas County,
którego masa okazała się zanadto wielką , aby się jeszcze przed upadkiem na ziemi<: całkowicie zamienić w pył.
zgadza się i ta okoliczność, że w spisie meteorytów
Sowieckim, sporządzonym przez E. Ł. K r i n o w a,
znajdują się tylko trzy kamienne meteoryty, których upadek zanotowano
w lutym, a mianowicie: Bachmut (15. II. 1814), wagi 16 kg, Kaszyn
(27. II. 1918), wagi 121.23 kg i Dżemajtkemis (2. II. 1933), wagi 42.194 kg.
Z

tą hipotezą

spadłych

w

Związku

("Priroda", Nr 4,

kwiecień

1950)

JR.
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Wielki astrograf głównego Obserwatorium Astronomicznego
Akademii Nauk Ukraińskiej S. R. R.

Trzy lata temu Rząd Ukraińskiej SRR postanowił utworzyć główne
Obserwatorium Astronomiczne Akademii Nauk. Obserwatorium miało
się składać z działów: astronomicznego i geodezyjnego.
Długi czas szukano odpowiedniego miejsca na budowę obserwatorium, które powinno być w pobliżu dużego centrum naukowego, ażeby
można było łączyć prace obserwatorium z badaniami innych instytutów o pokrewnych specjalnościach. Brano jednak pod uwagę i to, że
bliskość wielkiego miasta moż e przeszkadzać w badaniach astronomicznych na skutek wielkiej ilości dymu i jaskrawego oświetlenia miasta
nocą.

Wybrano polanę w rezerwacie leśnym , w odległości kilku kilometrów
od Kijowa, gdzie warunki wydawały się najkorzystniejsze.
Akademia przeznaczyła dla obsewatorium pierwszorzędny sprzęt
naukowy. Przyrządy otrzymano już dwa lata temu. By jak najprędzej
zorganizować pracę, zdecydowano się na krańcach terenu budowlanego
wystawić tymczasowe budynki, zainstalować tam otrzymane instrumenty
i przy ich pomocy prowadzić obserwacje według ustalonego planu.
Prace budowlane pierwszej serii są już wykończone. W malowniczym
miejscu, na krańcu dqbowego lasu, znajduje się niewielki budynek,
w którym umieszczono laboratorium fotograficzne i miernicze, zegar,
bibliotekę i kancelarię obserwatorium.
Obszerna wieża o lO-metrowej ruchomej kopule posiad';'. przybudówkę, w której w czasie lata mogą odbywać się zebrania zespołu pracowników obserwatorium.
W wieży ustawiono długoogniskowy astrograf Temlera o średnicy
40 cm, z 12-calową lunetą-prowadnicą. Masywna montura z doskonałym
mechanizmem zegarowym jest przystosowana do ścisłych astrometrycznych pomiarów. Przy pomocy tego instrumentu będą wykonywane
systematyczne obserwacje ruchów sześciu małych planet, których poznanie jest konieczne dla wypełnienia wielkiego radzieckiego planu:
określenia położenia 20 tysiqcy słabych gwiazd 1 ).
Jak wiadomo, dokładne położenie małej planety określa się przeważnie w stosunku do pozycyj gwiazd fundamentalnych, do których
nawiązuje się obserwacje położenia małej planety. W danym wypadku
zadanie jest odwrotne. Określanie położenia gwiazd, przeprowadzane
zazwyczaj na podstawie obserwacji południkowych i przy pomocy instrumentów przejściowych, obciążone jest mnóstwem błędów. Choć błędy te
są nieznaczne, nie mniej jednak trzeba je znaleźć i usunąć. W tym
właśnie celu zdecydowano się wykorzystać sześć małych planet z do1)

Por. artykuł "Współpraca Astronomii Polskiej z
w niniejszym zeszycie "Uranii".

dziecką"

Astronomią

Ra-
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skonale zbadanymi orbitami. Rozwiązanie tego zadania wymaga wielkiego wysiłku. Będzie to jeden z najważniejszych problemów, które
wyznaczono do rozwiązania przy pomocy 40-cm astrografu. Oprócz tego
wykona się jeszcze zdjęcia fotograficzne mgławic pozagalaktycznych, do
których w ostatecznym wyniku zostaną nawiązane położenia gwiazd
słabych.

Przy pomocy 40-cm. astrografu będą dokonywane
w celu pomierzenia ruchów własnych gwiazd.
("Priroda" Nr l, 1950).

również

zdjęcia

AB.
Gwiazdy-Karły

W ramach 82 mitingu Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego
konferencja poświęcona gwiazdom-karłom , w której wzięło
udział sześciu astronomów. Dr A. H. J o y z M t. Wilson Obserwatory
omówił na wstępie widma karłów późnego typu. Z widm uzyskanych
w obserwatorium na Mt. Wilson okazało się, że natężenia pewnych
linii strontu i potasu zależą od bezwzględnej jasności gwiazdy. Otrzymujemy w ten sposób metodę wyznaczania wielkości absolutnych całko
wicie niezależną od pomiaru odległości gwiazdy. Niewyjaśnione jest
pochodzenie w widmach karłów typu M linii emisyjnych H i K, oraz
występowanie u
nich i u niektórych gwiazd, leżących w Drodze
Mlecznej w gwiazdozbiorze Byka nagłych pojaśnień w odstępach kilku
minut, przy zachodzących równocześnie pewnych zmianach w widmach.
Dr R. E. W i l s o n, również z Obserwatorium na Mt. Wilson, omawiał
zagadnienia związane z karłami w Hyadach. Znalazł on ścisłą zależność
między wielkościami bezwzględnymi tych gwiazd a ich typem widmowym, przy czym odchylenia od średniej krzywej nie przekraczają 0.26
wielkości. Wynika stąd, że wielkości absolutne normalnych karłów mogą
być z dużą dokładnością otrzymane przy znanym ich typie widmowym
z diagramu Hertzsprunga-Russela, co dawałoby możliwość wyznaczania
odległości tych gwiazd.
Następnie Dr H. F. W e a v er z Obserwatorium Licka rozważał
prawdopodobieństwo istnienia kilku oddzielnych gałęzi na diagramie
Russella. Zestawiając na podstawie katalogu M o r g a n a, K e e n a n a
i K e 11m a n a diagram Russela, otrzymał on oprócz znanych dotychczas gałęzi, gałęź "słabych olbrzymów", leżąca między zwykłymi olbrzymami a sub-olbrzymami oraz dwie nowe gałęzie karłów (obok gałęzi
głównej), które nazwać można by jasnymi i słabymi karłami.
Dr G. E. Kro n z Obserwatorium Licka, podał wyniki obserwacji
fotoelektrycznych czterech karłów późnego typu: YY Gem, Ross 248,
BD+20°2465, CC 1250 a. Zmiany blasku występujące w trzech pierwszych z tych gwiazd pochodzą bądź to od ruchu orbitalnego (ale nie
typu zaćmieniowego) (YY Gem), bądź od ruchu osiowego (Ros 248), lub
odbyła się

f
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mają

przyczynę w procesach fizycznych, zachodzących w gwieździe
(BD + 2002465).
Na zakończenie Dr W. J. Luyten z Minnesota Universitety i Dr G. P.
Ku i per z Yerkes i Me Donald Observatory omówili zagadnienie zwią
zane z białymi karłami i subkarłami.
A. S.
[Według Sky and Telescope 9, 160, (1950)].

Planeta transplutonowa?
Niemiecki astronom Karl S c h u t t e stwierdził, że komety periodyczne podzielić możemy na kilka rodzin zależnie od odległości ich
aphelium od Słońca. Komety należące do jednej rodziny można przy
tym w pewien sposób przyporządkować orbitom dużych planet, mianowicie odległości ich aphelium od Słońca są około 10% większe od śred
niej odległości danej planety od Słońca. Z pośród komet o okresie nie
większym od 80 lat wyróżnić można rodzinę 52 komet należących do
Jowisza, rodzinę 6 komet należących do Saturna, 5 komet należących
do UFana i 8 komet należących do Neptuna. Nie spotyka się przy tym
komet o pośrednich odległościach aphelium. Badając komety o okresach
dłuższych, otrzymał Schiitte dwie nowe rodziny komet: Plutonową, złożoną
z 5 komet o odległościach aphelium średnio 47,8 j. a., oraz rodzinę drugą,
złożoną z 8 komet, o średniej odległości aphelium 84,8 j. a., którą mo7.na
by przyporządkować jakiejś nowej planecie transplutonowej. Przyjmując,
że odległość średnia planety jest o 10% mniejsza od średniej odległości
aphelium przynależnej rodziny komet, otrzymuje Schiitte dla tej nowej
planety odległość od Słońca 77 j. a. Niestety, na podstawie samego tylko
rozmieszczenia orbit komet, nie można przepowiedzieć pozycji tej nowej
hipotetycznej planety.
[Według Sky and Telescope 9, 165, (1950)]
AS.
Relatywistyczne odchylenia promieni
Według

światła

w polu grawitacyjnym

ogólnej teorii względności Einsteina, światło powinno również
grawitacji: promień świetlny przechodząc w pobliżu dużej masy
winien ulegać odchyleniu. Jedyną możliwość doświadczalnego zbadania
tego zjawiska dają zaćmienia Słońca, podczas których stają się widoczne
gwiazdy w pobliżu tarczy słonecznej, a więc gwiazdy, których światło
przechodzi w pobliżu Słońca. Porównanie położeń tych gwiazd z poło
:teniami otrzymanymi, gdy światło ich nie przechodzi w pobliżu Słońca,
daje odchylenie grawitacyjne.
W czasie całkowitego zaćmienia Słońca 20 maja 1947 r., ekspedycja
Amerykańskiego Towarzystwa Geograficznego, pracująca w Bocajuva
w Brazylii, podjęła ponownie próbę zbadania tego zjawiska. Celem wyeliminowania zmian skali przy pomiarach w czasie zaćmienia i pomiarach późniejszych, zastosowano specjalną modyfikację przyrządu. Przed
obiektywem astrografu umieszczono nachyloną do osi optycznej pod
kątem 45° płaskorównoległą płytkę szklaną, powleczoną półprzeźroczystą

podlegać
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aluminium. W ten sposób uzyskano możność fotografowania
na tej samej płycie - oprócz okolicy Słońca - również odbitej w płytce
<>kolicy odległej o 90°, dzięki czemu można było wyznaczyć ewentualne
zmiany skali przyrządu. Urządzenie to jednak przy ostatecznych obserwacjach zawiodło. Wskutek zmian termicznych w płytce nie uzyskano
<>strych obrazów gwiazd pola porównawczego. Wykonano obserwacje
w maju podczas zaćmienia i następnie w sierpniu. Obserwowano przy
tym 51 gwiazd w pobliżu Słońca. Z porównania obydwóch tych obserwacji otrzymano na wielkość przesunięcia grawitacyjnego wartość
2,01" ± 0,27", podczas gdy wartość, którą podaje teoria, wynosi 1,745".
Pierwsze ekspedycje podjęte celem wyznaczenia tego przesunięcia
podczas całkowitego zaćmienia Słońca 29 maja 1919 roku, dały wyniki
następujące: ekspedycja w Płn. Brazylii 1,98" ± 0,12", ekspedycja w Afryce
1,61" ± 0,30". [Według Astronamical Journal 55, 51, (1950)].
AS.
warstwą

Pierwsza sowiecka konferencja

szerokościowa

W dniach 16-17 listopada 1949 r. odbyła się w Moskwie pod przewodnictwem członka korespondenta Akademii Nauk A. J. Orłowa
pierwsza sowiecka konferencja szerokościowa.
Brali w niej udział przedstawiciele (około 60 osób) astronomicznych
instytutów, które zajmują się zagadnieniem badania szerokości. Wygło
szono 18 odczytów, poświęconych zagadnieniu ruchu bieguna i zmienności szerokości geograficznej.
Pierwszy wykład "0 pięćdziesięcioleciu międzynarodowej służby szerokości" wygłosił dr nauk fiz.-matem. prof. K. A. Ku l i k o w. Zaznaczył on, że pionierami w badaniach wahań szerokości byli P e t er s
i N y re n, astronomowie pułkowskiego obserwatorium. Prelegent zajął
się przede wszystkim pracami dokonanymi przez rosyjskich i sowieckich
uczonych poczynając od końca przeszłego stulecia, w Pułkowie, Moskwie.
Kazaniu i Taszkiencie, a także pracami sowieckiej stacji szerokościowej
w Kitabie, która bez względu na trudności w czasie wojny, prowadziła
swe prace nawet wówczas, gdy inne stacje ją przerwały.
A. G. L a n g e omówił szczegółowo pracę międzynarodowej szerokościowej stacji w Kitabie, która rozpoczęła swe regularne prace 14 września 1930 r. i nieprzerwanie prowadzi je dotychczas. Prelegent zaznaczył,
że według kitabskich obserwacyj długość okresu Euler-Chandlera ')
zwiększyła się w ostatnich latach.
N. A. S a c h ar o w i I. F. Kor b u t przedstawili program pracy
pułkowskiego teleskopu zenitalnego. Program ten obejmuje gwiazdy
jaśniejsze niż 9.3 mg., które wchodzą w strefę o szerokości 20' przechodzącą przez pułkowski zenit. Do programu włączono 90 par zenitalnych.
Program zabezpiecza obserwacje na przeciąg 30 lat.
"0 szerokościowych obserwacja w Połtawie" mówił E. P. F i o d o1)

Por. Urania, T. XX, str. 172.
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r o w. Obserwacyj szerokości dokonuje się tam według nowego programu
na dwu teleskopach zenitalnych o obiektywach 100 i 130 mm.
Obserwacje szerokości w Połtawie razem z obserwacjami wahadła poziomego stanowią część planowych prac, dotyczących badania ruchu
obrotowego Ziemi.
A. A. N i emir o w wykładzie "0 bezwzględnym wyznaczaniu azymutu" wskazał na możliwość użycia wyznaczeń azymutu dla poznania
ruchu bieguna.
Duże zainteresowanie wzbudził wykład M. S. Z w i er i e w a "0 wyrz;naczaniu deklinacji gwiazd teleskopem zen.italnym". Zawk\domił on
o wynikach pracy S. W. D r o z d o w a w Połtawie nad wyznaczaniem
deklinacyj gwiazd przy pomocy teleskopu zenitalnego i postawił wniosek o prowadzenie podobnych obserwacyj w 3 obsewatoriach: Pułkowo,
Kitabi, Połtawa.
Oprócz wymienionych wygłosiło jeszcze szereg innych prelegentów
referaty, związane z zagadnieniem badania zmian szerokości.
Na końcowym posiedzeniu konferencji K. A. Kulikow wygłosił referat
o projekcie organizacji sowieckiej służby szerokości, który wywołał
ożywioną dyskusję. W końcowych uchwałach wysunięto szereg wniosków odnośnie rozszerzenia prac nad wahaniami bieguna oraz dotyczących organizacji sowieckiej służby szerokości. Sowiecka służba szerokości powinna być niezależna od międzynarodowej służby szerokości;
duża rozciągłość kraju Rad w kierunku długości czyni w zupełności
jednocześnie

wykonalną

taką

Konferencja

organizację służby

szerokości.

za pożądane zwołanie międzywydziałowej narady
dla zagadnień organizacji sowieckiej służby szerokości.
Należy tu zaznaczyć, że w czasie pobytu sowieckich astronomów
w Polsce w czerwcu 1950, podczas zjazdu astronomów we Wrocławiu,
zaproponowano ze strony gości radzieckich współpracę polskich astronomów w badaniach nad zmianami szerokości. Szczególnie odpowiednim
do tej pracy, ze względu na swe położenie, jest obserwatorium poznańskie. (Astronomiczeskij Cirkular, Nr 95, 1950).
JR.
uznała

Od Administracji URANII : Obecnie rozesłano naszym Członkom
i Prenumeratorom ostatni zeszyt "Uranii' z bieżącego roku. W ciągu

tego czasu, zgodnie z przyrzeczeniem złożonym przez Prezesa Towarzystwa, dotrzymywaliśmy z góry ustalonych terminów ukazywania się
naszego pisma, a ocenę doboru treści zostawiamy zainteresowanym Człon
kom i Prenumeratorom. Natomiast nie wszyscy Członkowie i Prenumeratorzy dopełnili swoich zobowiązań względem Administracji "Uranii",
gdyż na powtarzane wezwania uregulowania zaległych składek człon
kowskich lub opłaty prenumeraty pewna część, na szczęście nie zbyt
liczna, nie odpowiedziała zupełnie i nadal przyjmowała "Uranię" bezpłatnie, mimo że bezpłatnie pisma nam nie wolno rozsyłać.
Obecny numer otrzymują ci oporni Członkowie i Prenumeratorzy po
raz ostatni i kierujemy pod ich adresem ostatnie upomnienie.
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Od Nowego Roku wysyłkę pisma Im wstrzymujemy, ale o uregulo-·
wanie zapadłych na naszą korzyść płatności nie przestaniemy się upominać na drodze, jaką statut nasz przewidział. Prosimy zatem jeszcze
raz o spełnienie przyjętego zobowiązania.
KOMFLETUJEMY "URANIĘ"
P. T. M. A. posiada niewielką ilość roczników "Uranii"
z lat 1922-1930 (numery 1-32).
Cena kompletu tych roczników (27 zeszytów, brak numerów 18, 23
i 24) wynosi 3.375 zł.
Cena roczników 1922/23, 1926 i 1928 wynosi po 500 zł. Każdy rocznik
obejmuje 4 zeszyty.
Ponadto nabywać można pojedyncze zeszyty: 2, 3-4, 5, 7-8, 9, lO,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 w cenie
125 zł. za l zeszyt.
Wpłaty kierować na konto PKO IV-5227/113, zaznaczając, na jakie
numery przeznaczono wpłaconą kwotę.
Zarząd Główny

Na fundusz "Uranni" wpłacili: B. Bednarski, Tomaszów Maz. 250 zł,
S. Trybuszewski, Myszków 340 zł, J. Kępiński, Warszawa 560 zł, J. Stanieczek, Cieszyn (Łączka) 500 zł, Ks. T. Hohenauer, Kraków 370 zł,' Ks.
A. Wolny, Jaśkowice Śl. 1.540 zł, Z. Wójcik, Zakopane 500 zł, Dr Br.
Bielecki, Warszawa 540 zł, R. Bojko, Pszczyna 40 zł, H. Mierzwa, Czeladź 200 zł, Wł. Walczak, Warszawa 100 zł, W. Szadurski, Warszawa 40 zł,
R. Piecha, Ormontowice 50 zł, Z. Szpor, Kraków 725 zł, A. Klepacki, Niegardów 340 zł, P. Bułat, Kraków 340 zł, J. Giergielewicz, Szczecin 100 zł,
Dr J. Mergentaler, Wrocław 556 zł, W. Duda, Kraków 160 zł, T. Kuch,
Warszawa 115 zł.
Errata:
Drugi wiersz odpowiedzi konkursowej inż. J a n a J a r o s z a ogło
,szonej w nr. 9-10 "Uranii", 1950, został opuszczony; brzmi on: " ... potrzebny na ich pokonanie. Jak dostać się np. na Księżyc (384 000 km)".
Redaktor: STEFAN PIOTROWSKI
Komitet redakcyjny: JAN GADOMSKI, JANUSZ PAGACZEWSKI,
WŁADYSŁAW TĘCZA.
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