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E. RYBKA

O POTRZEBIE ZJEDNOCZENIA TOWARZYSTW
ASTRONOMICZNYCH W POLSCE
(Referat
H. y b k ę

dyskusyjny wygłoozony przez wice - prezesa PT A prof. E.
na wspólnym po<;iedzeniu zarządów PTA i PTMA w dniu
13. III. b. r.).

Fostępowi nauki w dużym stopniu sprzyja zrzeszanie się
osób zainteresowanych rozwojem danej nauki w stowarzyszenia naukowe, w których rozwijają się formy pracy zespołowej.
Szczególnie astronomowie mogą poszczycić się świetnymi wynikami swej pracy zespołowej w towarzystwach astronomicznych istniejących niemal w każdym kraju cywilizowanym.
Mówiąc "astronomowie" mam na myśli nie tylko stosunkowo
nielicznych pracowników obserwatoriów astronomicznych, którzy poświęcają się zawodowo badaniom astronomicznym, ale
i licznych miłośników astronomii, pracą swą przyczyniających
się do jej rozwoju. Nauka ta bowiem przyciąga swym pięknem
i rozległymi horyzontami umysły wielu ludzi, którzy pragną
z jednej strony zaznajamiać się z wynikami badań astronomicznych, z drugiej zaś strony, w miarę swych możliwości, brać
czynny udział w badaniach naukowych. Między jedną i drugą
grupą astronomami zawodowymi i astronomami miłośni
kami - nie możemy wskazać wyraźnego ro.zgraniczenia. Zarówno dla jednych jak i dla drugich zasadniczym bodźcem
do pracy jest zamiłowanie do danej nauki i pragnienie przyczyniania się swą pracą do jej postępu, czy to w dużych
obserwatoriach, czy też w niewielkich własnych dostrzegalniach, a nawet przy biurku.
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Nie będę przytaczał nazwisk miłośników, którzy pracując
zawodowo w innych dziedzinach, potrafili zająć wybitne pozycje jako badacze naukowi. Z nazwisk polskich wspomnę tu
tylko o doktorze Janie Jędrzej e w i c z u, lekarzu wolnopraktykującym w Płońsku, który był założycielem tamże obserwatorium astronomicznego, a poza tym był autorem doskonałego w swoim czasie podręcznika astronomii ogólnej pt.:
Kosmografia.
Praca - zarówno astronomów zawodowych jak i miłośni
ków - bywa tym skuteczniejsza, im bliższy kontakt pracownicy ci utrzymują między sobą, w szczególności, gdy zdołają
oni wytworzyć formy zespołowe pracy. Osiąga się to przez
łączenie się w stowarzyszenia naukowe.
Astronomowie łączą się w stowarzyszenia od bardzo dawna.
Noszą one w różnych krajach różny charakter, przy czym
wpływają na to nie tylko warunki socjalne, ale również wię
cej lub mniej zakorzeniona tradycja. W wielu krajach powstał typ towarzystw wspólnych, jednoczących w jednej i tej
samej organizacji zarówno astronomów zawodowych, jak
i miłośników. Do takich krajów należy ZSRR, Czechosłowacja
i wiele innych. Są natomiast kraje, gdzie utrzymuje się rozdrobnienie towarzystw astronomicznych.
W Polsce powstały około 30 lat temu dwa towarzystwa
astronomiczne, a mianowicie w 1921 r. założone zostało Towarzystwo Miłośników Astronomii (TMA), w skład którego weszli zarówno astronomowie zawodowi jak i miłośnicy,
a w 1923 r. ukonstytuowało się Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) obejmujące tylko pracowników naukowych
z dyplomami ukończonych studiów wyższych i drukowanymi
pracami naukowymi.
Powstanie dwóch towarzystw astronomicznych w Polsce
wiązało się z ówczesną strukturą życia umysłowego u nas,
choć zasadnicze cele obu towarzystw były w obu zrzeszeniach prawie jednakowe. W statucie przedwojeRnym PTA
czytamy bowiem, że towarzystwo to ma na celu naukowe
zjednoczenie astronomów i geodetów polskich ku rozwojowi
obu nauk, a w statucie TMA czytamy, że ma ono na celu
zjednoczenie osób pracujących na polu astronomii oraz interesujących się jej postępami. Podział ten astronomów na dwa
towarzystwa nie okazał się pożytecznym dla rozwoju astronomii w Polsce.
W praktyce bowiem, TMA - przemianowane następnie na
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Astronomii (PTPA) - prowadziło prawie wyłącznie pracę popularyzacyjną i nie stało
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obserwatorów i badaczy naukowych, co powinno
jednym z zasadniczych celów istnienia tego rodzaju towarzystwa. Natomiast ekskluzywne PTA stało się nielicznym
gronem zawodowców, którzy nie umieli nawiązać współpracy
między sobą, pracowali w oderwaniu od szerokich mas interesujących się astronomią, wskutek czego działalność PTA zamarła całkowicie już na 5 lat przed wojną.
Po wojnie działalność obu towarzystw została wznowiona,
przy czym należy tu stwierdzić, że rozwinęły one aktywną
pracę. Stało się to w dużej mierze dzięki opiece ze strony
Państwa Ludowego, czego właśnie brakowało w czasie przedwojennym.
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA) rozszerzyło swą działalność na wiele miejscowości w Polsce i zdołało zorganizować regularne odczyty popularne i pokazy oraz
regularne wydawanie czasopisma popularno-naukowego, Ura-nia. Polskie Towarzystwo Astronomiczne objęło swą działal
nością wszystkie nasze obserwatoria astronomiczne, zorganizowało już dwa zjazdy naukowe oraz nawiązało łączność
z astronomią radziecką, czego widomym przejawem był udział
astronomów radzieckich w zjeździe naukowym w r. 1950. Pi'aca
Qbu towarzystw uzupełniała się więc wzajemnie.
Jednakże mimo tego uzupełniania się, utrzymanie odręb
ności obu towarzystw nie byłoby korzystne dla rozwoju astronomii w Polsce. Zyjemy bowiem w czasach głębokich przemian, które sprawiają, że cele obu towarzystw coraz bardziej
zbliżają się do siebie. Nauka polska nie może rozwijać się
w oderwaniu od potrzeb narodu i państwa, należyte zaś włą
-czenie jej do służby dla dobra narodu wymagać będzie nowych form organizacyjnych, które wykuwają się w pracy
przygotowawczej do I Kongresu Nauki Polskiej. Nowe formy,
które nauka polska niebawem otrzyma, obejmą również i organizację życia astronomicznego w Polsce i form zespołowej
pracy z tym życiem związanej.
Spodziewane jest utworzenie w niedalekiej przyszłości Polskiej Akademii Nauk, która będzie naczelną organizacją naukową w Polsce. W szczególności można się spodziewać, że
do kompetencji Akademii i utworzonych przy niej fachowych
rad lub komisji należeć będą ogólne sprawy organizacji pracy
naukowej, jak np. koordynowanie planów badań naukowych,
wyznaczanie linii rozwojowej nauki w Polsce itp. Część więc
tych zadań, które były wypełniane przez towarzystwa naukowe, przejść może na organy powołane przez Akademię
Nauk. W systemie pracy planowej i zespołowej pozostaną jedbyć
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nak towarzystwom naukowym ważne obowiązki Wlązące się
ściśle z potrzebami narodu i Państwa. Obowiązki takie spadają
i na nas - astronomów. Towarzystwo Astronomiczne powinno
stać się szkołą zarówno pracy badawczej swych członków jak
i pracy społecznej zmierzającej do ugruntowania naukowego
światopoglądu w społeczeństwie. Cele swe towarzystwa naukowe najskuteczniej spełnią, gdy praca ich będzie wykonywana zespołowo i gdy zarówno prace popularyzacyjne jak i badania naukowe będą się wiązały z potrzebami gospodarczymi
i kulturalnymi narodu polskiego. Jednym więc z podstawowych
obowiązków, jakie spadają na towarzystwa naukowe jest przyciąganie swych członków do takiej właśnie pracy.
Dotyczy to zarówno miłośników astronomii jak i astronomów zawodowych. Z zasadniczego bowiem charakteru nauki
socjalistycznej, która nie odgranicza się od potrzeb państwa
i narodu, lecz służy zarówno państwu jak i narodowi, wynika,
że badacz naukowy nie powinien zamykać się w swym gabinecie, by uprawiać tylko czystą "naukę dla nauki". Powinien
on utrzymywać kontakt z masami społeczeństwa i służyć jego
potrzebom. Dlatego też jednym z najistotniejszych zadań, jakie
Państwo stawia. obecnie wszystkim towarzystwom naukowym,
jest udział w popularyzacji osiągnięć nauki.
Populary zacja astronomii w Polsce staje się przeto zasadniczym zadaniem nie tylko Polskiego Towarzystwa Miłośników
Astronomii, ale również fachowego Folskiego Tow. Astronomicznego. Znika w ten sposób sztuczna przegroda, która do.
niedawna oba towarzystwa rozdzielała .
Ale teraz zapytajmy się, czy może PTMA wypełnić należy
cie ciążące na nim zadania bez udziału astronomów zawodowych w pracy popularyzacyjnej i naukowo-badawczej i bez
oparcia swej pracy o obserwatoria astronomiczne? Oczywiście,
nie może, jak o tym świadczy 30-letnia historia PTMA, do
którego należą prawie wszyscy astronomowie polscy i wielu
z nich aktywnie w nim pracuje. Bez ścisłej współpracy z astronomami polskimi i bez oparcia o astronomiczne zakłady badawcze w Polsce praca astronomów- miłośników straciłaby
istotny sens, zawisłaby w próżni i nie rozwijałaby się pomyślnie.

astronomów zawodowych, czy mogą
izolacji od spoustroju, gdy powstają socjalistyczne formy nauki, tego oczywiście czynić nie
mogą i nie powinni, do należytego bowiem rozwoju pracy
naukowej kontakt ze społeczeństwem jest koniecznie poA jak jest z

pracą

zamknąć się w swych obserwatoriach w
łeczeństwa i rzesz miłośniczy ch? W naszym

oni
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trzebny. W szczególności niezbędny jest dla pomyślnego rozwoju prac naukowych dopływ młodych sił, które mogą przejść
wstępne wyszkolenie w zrzeszeniach miłośniczych. Pragnę tu
wspomnieć o tym, że wielu wybitnych współczesnych astronomów radzieckich wyszło z zrzeszeń miłośniczych, w których przeszli oni pierwszą szkołę naukową, by następnie pracować twórczo na najwyższych szczeblach badań naukowych
w obserwatoriach astronomicznych.
Zarówno więc na astronomów miłośników jak i na astronomów zawodowych życie obecne nakłada u nas obowiązek
skoordynowania wysiłków zmierzających ku rozwojowi astronomii polskiej. Dopóki ci sami astronomowie pracują w róż
nych organizacjach, jak PTMA i PTA, koordynacja ta nie może być dość skuteczna. Jedynie więc zjednoczenie obu towarzystw w jedno tnoże stworzyć należyte warunki do tego sko()rdynowania wspólnych wysiłków zarówno astrcnomów zawo-dowych jak i miłośników.
W naszej pracy zespołowej, czy to badawczej, czy też popularyzacyjnej, nie powinniśmy tworzyć sztucznych hierarchii.
Nie dyplomy będą decydowały o jej wyniku, lecz sumienne
przygotowanie się do pracy. Niewątpliwie studia fachowe są
ważne i koniecznie potrzebne dla tych, którzy przygotowują
się do pracy zawodowej w szkolnictwie lub instytucjach naukowych. Natomiast badania naukowe nie muszą być uwarunkowane dyplomami osób wykonującymi te badania, powodzenie bowiem prac badawczych zależy tylko od umiejętno
ści formułowania zagadnień naukowych oraz znajomości metod badawczych. Da się to uzyskać przez stałe pogłębianie
stanu swej wiedzy, czemu w wielkim stopniu sprzyja udział
w pracach towarzystwa naukowego. Praca zaś popularyza-cyjna również nie wymaga koniecznie dyplomów, lecz dobrej
znajomości popularyzowanego tematu, odpowiednio szerokich
horyzontów myślowych i umiejętności ubrania swych myśli
w taką formę, któraby ułatwiała zrozumienie zagadnienia
przez czytelników lub słuchaczy.
Wszyscy więc, którzy interesujemy się astronomią i chcemy swą pracą przyczyniać się do jej rozwoju, możemy i powinniśmy, bez względu na dyplomy, znaleźć się w jednym
zrzeszeniu. Moim zdaniem towarzystwo to powinno nosić
nazwę Polskie Towarzystwo Astronomiczne, jako nazwę najogólniejszą, obejmującą zarówno zakres prac badawczych jak
i popularytorskich.
Jestem głęboko przeświadczony o tym, że zjednoczenie obu
towarzystw w jedno przyczyni się w dużym stopniu do roz-
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rostu kadr naukowych, szczególnie w dziedzinie obserwacyjnej.
Musimy tu stwierdzić otwarcie, że miłośnicza praca obserwacyjna, nawet taka, która bądź nie wymagała żadnej aparatury,
bądź też dała się wykonywać przy pomocy skromnych i tanich środków, rozwijała się w Polsce bardzo słabo, o wiele
słabiej niż to jest w innych krajach i niż to mogło być u nas.
Było to spowodowane w dużym stopniu organizacją naszych
towarzystw, z których PTMA było nastawione zasadniczo tylko
na pracę popularyzacyjną i nie udzielało dość uwagi pracy
naukowej członków, a w PTA, wskutek jego ekskluzywności,
nie było miejsca dla miłośników nie posiadających dyplomów
i drukowanych prac naukowych. W interesie przeb nauki
polskiej leży ułatwianie pracy naukowej astronomom pragną
cym pracować na rozmaitych szczeblach, aby przez to zwięk
szać kadry naszych pracowników naukowych. U czynić to
może
jedynie zjednoczone Polskie Towarzystwo Astronomiczne, w którym znajdą się zarówno miłośnicy jak i astronomowie zawodowi.
;J.MERGENTALER

ASOCJACJE GWIAZDOWE

Na fotografiach nieba, na tle Drogi Mlecznej, w zbiorowisku niezmiernie licznych jasnych punktów, będących obrazami odległych gwiazd, łatwo można wyróżnić niewielkie
gęstsze skupienia gwiazd, tzw. gromady otwarte. Niektóre
z tych gromad łatwo można zaobserwować przez niedużą nawet lunetę, a jedną z gromad - Plejady - każdy zna doskonale z obserwacji gołym okiem.
Gromada taka - to zbiór najwyżej paru tysięcy gwiazd,
ułożonych gęściej w przestrzeni niż pozostałe gwiazdy Drogi
Mlecznej. Rozmiary takich gromad są zwykle nieduże, ś1e:lnice
ich rzadko kiedy przekraczają l O parseków i w skład ich wchodzą prawie wyłącznie gwiazdy głównego ciągu, a więc gorące
białe olbrzymy i chłodniejsze karły, a brak chłodnych olbrzymów i nadolbrzymów.
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że określenie średnicy,
czy odrysowanie zewnętrznych konturów gromady, jest rzeczą bardzo prostą. Przy bliższym zbadaniu jednak okazuje się,
że napotykamy na spore trudności. Gromada widziana na niebie zajmuje wprawdzie niedużą powierzchnię, ale wystarczającą na to, by na jej tle widać było gwiazdy bliższe od niej
i by poprzez gromadę można było obserwować gwiazdy leżące

URANIA

87

dalej poza nią. Prócz tego w samym środku gromady znajdują
się nieliczne wprawdzie - gwiazdy chwilowo tylko przebywające w tym samym odcinku przestrzeni, ale nie należące
do gromady.
Wyobraźmy sobie, że ulicą idzie tłum ludzi. W pewnej
chwili z bramy któregoś domu wychodzi kilkanaście osób razem idących na jakieś zebranie czy koncert. W tłumie ludzkim
jedni idą na prawo, inni na lewo, niektórzy przystają, niektórzy przechodzą ulicę wpoprzek. Miłośnicy muzyki idą poprzez
ten tłum jako oddzielna grupa, w określonym kierunku, ale,
nie mogą hamować ruchu, idą pojedynczo, wmieszani w tłum.
Wyróżnić ich od innych ludzi możnaby po stwierdzeniu, że
w kieszeniach mają bilety wstępu na koncert, albo obserwując
czas dłuższy kierunek ruchu wszystkich ludzi i wydzielając
te jednostki, których ruch jest zgodny. Otóż podobnie niec:>
postępuje się przy badaniu, które gwiazdy należą rzeczywiście
do gromady, a które tylko przypadkowo widzimy na jej tle.
Gromada jest przecież zbiorowiskiem gwiazd poruszających się
w pewnym określonym kierunku poprzez tłum reszty gwiazd.
Jeżeli więc stwierdzimy, że któraś z gwiazd wewnątrz gromady
porusza się w innym kierunku, będzie to najprawdo:r:o:lobniej
gwiazda nie należąca do gromady, ale jedna z gwiazd ogólnego
"tłumu" Drogi Mlecznej.
W ten sposób, badając ruchy gwiazd i stosując inne jeszcze
kryteria, można 'Nysegregować gwiazdy nie należące do gromady i mieć do czynienia tylko z jej stałymi członkami. Powstaje pytanie, czy nie możnaby prócz tego zajrzeć do kieszeni
gwiazd w poszukiwaniu biletu wstępu na koncert. Czy nie
mają one jakiejś cechy fizycznej, która wyróżniałaby je spośród
reszty gwiazd Drogi Mlecznej. Temperatury ich są bardzo rozmaite, gęstości, typ widmowy i inne cechy fizyczne wahają si ę
także w szerokich granicach, więc o tym, by znaleźć jakąś
cechę wspólną dla wszystkich gwiazd należących do gromady,
poza kryterium ruchu, nie mo7e być mowy. Są jednak niektóre typy gwiazd, o których można z dużą dozą prawdopodobieństwa twierdzić, że należą do gromady, choć pozornie na
niebie są od niej nieraz bardzo odległe. Kryterium prędkości
potwierdza na ogół tak określoną przynależność. Jest zasługą
W. A m b ar c u m i a n a, dyrektora Obserwatorium Akademii Nauk w Biurakanie, że zwrócił na to uw a gę i że utworzył
pojęcie obszerniejsze od pojęcia gromady gwiazd mówiąc
o asocjacjach gwiazdowych, jako o utworach większych przestrzennie od gromad i mniej trwałych w czasie.
Przed kilkunastu laty holenclersk; as tr:mom A. P a n n e-
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olbrzymy ukła
ogromne zbiorowiMlecznej, choć na
fotografii danej okolicy Drogi Mlecznej nie można tego zauważyć. Zjawisko to ujawnia się dopiero po obliczeniu odległości tych gwiazd. Są one rozsiane w przestrzeni luźniej niż
gwiazdy w gromadzie, a nawet luźniej niż gwiazdy tła. Takie
zgrupowania jasnych gorących gwiazd występują m. in. wyraźnie w innych galaktykach, dzięki temu, że są to gwiazdy
jasne absolutnie, więc dobrze widzialne ze znacznej odległo ~ ci ,
podczas gdy gwiazdy tła, o mniejszej jasności absolutnej, są
już niedostrzegalne. Twierdzenie Pannekoeka nie znalazło żyw
szego oddźwięku i dopiero odżyło dziś, kiedy Ambarcumian
opracował teorię asocjacji.
Praca Ambarcumiana wykracza daleko poza pierwotne badania Pannekoeka, jest oparta o bogatszy materiał obserwacyjny, a prócz tego zawiera dwa istotne nowe twierdzenia: l)
że w asocjacjach jesteśmy świadkami narodzin nowych gwiazd,
a conajmniej, że obserwujemy gwiazdy różnego wieku, wbrew
przypuszczeniom wielu innych autorów mówiących o tym, że
wszystkie gwiazdy powstały mniejwięcej jednocześnie oraz,
2) że gromady gwiazd są jakby ośrodkiem, centralną częścią
obszerniejszych zgrupowań, jakimi są asocjacje. Tak więc obserwujemy, że często gorące gwiazdy występują w okolicy otwartych gromad, tworząc luźne zbiorowiska, stanowiące jedną
całość z gromadą zarówno przestrzennie jak i genetycznie. Jeżeli więc w niedalekim sąsiedztwie gromady spotykamy gorące gwiazdy typu widmowego O lub B, możemy przypuszczać,
że są one z nią ściśle związane, że tworzą z nią razem jeden
większy utwór asocjację. Typ widmowy byłby więc tym
biletem wstępu, potwierdzającym przynależność gwiazdy do
z espołu, choć oczywiście głównym dowodem przynależności
pozostaje nadal kierunek i szybkość ruchu w przestrzeni. Niewątpliwie, gdyby udało się dokładniej określić szczegóły fizycznej budowy takich gwiazd, znalazłoby się jakieś talde
szczegóły tej budowy, które od razu pozwvliłyby w y dzielić
gwiazdy należące do asocjacji od gwiazd obcych. Na razie danych tego rodzaju brak i zapewne nieprędko zostaną one u?:yskane. Są to badania bardzo trudne i wymagające stosowania
największych lunet.
Prócz gorących gwiazd olbrzymów, w gromadach, a więc
i w asocjacjach, wyst~puje jeszcze pewien typ gwiazd zmiennych, tzw. zmienne typu T Tauri. Są to gwiazdy zmieniające
jasność w sposób zupełnie nieregularny, a prócz tego wyróżk oek

zwrócił uwagę

na to,

że gorące białe

dają się w przestrzeni grupami, że tworzą
ska wyróżniające się wyraźnie z tła Drogi
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maJące się tym, że w widmie ich prócz linii absorpcyjnych
występują linie emisyjne. Wynika stąd, że z powierzchni tych
gwiazd stale wypływa w przestrzeń materia w postaci zapewne
potężnych protuberancji, podobnych do tych, jakie obserwujemy na Słońcu, tylko znacznie większych. Podobne zjawiska
występują także i na gwiazdach olbrzymach typu O lub B,
a więc oba te rodzaje gwiazd byłyby to młode słońca - ale

o tym niżej.
W trakcie badań asocjacji okazało się, że można wyrozmc
dwa rodzaje takich zespołów: takie, w których występują
tylko gorące gwiazdy lub takie, w których spotykamy tylko
zmienne typu T Tauri, nie mówiąc oczywiście o reszcie zwykłych gwiazd. Takie zbiorowiska Ambarcumian nazwał Oasocjacjami względnie T - asocjacjami. Rzecz jasna, że istnieją
także i pośrednie zbiorowiska mające obie te cechy.
Odkrycie przez Ambarcumiana asocjacji nie zostało przyjęte bez sprzeciwów. Jednym z zagadnień najżywiej dyskutowanych i nie rozwiązanych jeszcze, jest następująca konsekwencja teorii Ambarcumiana. Wśród gwiazd należących do
asocjacji powinny występować gwiazdy o różnych masach.
Ponieważ gwiazdy należące do asocjacji są rozsiane dosyć luź
no w przestrzeni, cała asocjacja powinna się rozszerzać, zwią
zek pomiędzy gwiazdami powinien rozluźniać się. Czas życia
zespołu nie może być zbyt długi, zapewne zaledwie setki
milionów lat, a więc nie miliardy, jak niektórych gromad
otwartych, nie mówiąc o kulistych. W wyniku, gwiazdy
o mniejszych masach powinny szybciej tracić związek z asocjacjq, a więc występować obficiej na jej peryferiach, podczas
gdy gwiazdy bardziej masywne, silniej związane siłą ciążenia ,
mając mniejsze prędkości, powinny pozostawać bliżej środka,
tworząc jakby jądro asocjacji. Rozumowanie takie potwierdził
obserwacyjnie w r. 1949 pracownik tegoż Biurakańskiego Obserwatorium Gur c a d i a n. Niestety, analiza jego pracy
dokonana przez M a r k a r i a n a (też z Biurakanu) i P ar en a g o (z Moskwy) wykazała, że brał on pod uwagę gwiazdy
nie należące do asocjacji, że więc wyniki jego pracy są
błędne . Zagadnienie więc jeszcze nie jest rozstrzygnięte.
Dość poważne zarzuty wysuwał także W o r o n c o w- W e1 i a m i n o w z Głównego Obserwatorium w Moskwie. Pierwotnie Ambarcumian twierdził, że w każdej prawie asocjacji.
powinny występować w jej środku otwarte gromady gwiazd.
Woroncow- Weliaminow analizując jego wyniki doszedł do
wniosku, że niektóre z tych gromad są zbyt daleko od asocjacji, by mogły być z nią fizycznie związane. W wyniku dysku-
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sji, Aroharcumian zrewidował swoje dane i stwierdził, że być
istotnie niektóre z gromad nie są związane z asocjacjami,
ale że raczej należałoby zrewidować odległości, na jakich opiera się jego oponent, gdyż nie są one dokładne. Powtórne dokładniejs~e wyznaczenie paru takich odległości wykazało, że
zarzuty Woraneowa-W eliaminowa nie były słuszne.
Dyskusja trwa dalej. Piszę o tym dlatego, by zobrazować
jak powstaje nowa teoria, jak szlifuje się niejako w ogniu
polemik, i jak wyłania się z nieraz zbyt szybkich uogólnień
zrąb nowej, ciekawej i niewątpliwie ważnej dziedziny badań.
Jedną z istotnych konsekwencji istnienia asocjacji byłoby
stwierdzenie, że w asocjacjach mamy do czynienia z gwiazdami różnego wieku. Prócz starych, świecących jednostajnie.
występują tam młode gwiazdy, takie jak gorące olbrzymy, czy
zmienne typu T-Tauri, a że wiek tych ostatnich jest wogóle
krótki, bylibyśmy nieomal świadkami narodzin nowych gwiazd.
Za młodym wiekiem ich przemawiałoby to, że w widmie ich
występują linie emisyjne, o czym wyżej pisałem. Ponieważ
przy tym gwiazdy typu T-Tauri mają rozmaite temperatury
i masy, można by przypuszczać, że nowa gwiazda może r;owstać
z pra-gwiazdy ciemnej "skokiem" (trwającym najwyżej parę
milionów lat) w każdym miejscu głównego ciągu. To znaczy ,
że równie dobrze może narodzić się karzeł czerwony, jak śred
niej wielkości żółte słońce, czy biały gorący olbrzym. Twierdzenie to jest niezmiernie śmiałe, kuszące nowością i może
mieć bardzo duże znaczenie ideologiczne. Wynikałoby stąd bowiem, że gwiazdy nie narodziły się wszystkie jednocześnie,
ale że rodzą się ciągle, że proces ten daleki jest od zakończe
nia, że żyjemy w świecie dynamicznym a nie statycznym,
::;tworzonym jednorazowo.
Na zakończenie jeszcze jeden szczegół, na który zwrócił
uwagę C h o ł o p o w, jeden ze współpracowników Ambarcumiana. Jeżeli z ciemnej pra-gwiazdy powstaje święcąca gwiazda, jako obiekt o znacznej masie i wysokiej temperaturze.
proces wyrzucania materii przez taką gwiazdę będzie gwał
towny, gwiazda szybko przejdzie przez stan równowagi nietrwałej i zamieni się w gwiazdę zwykłą (szybko, tzn. w ciągu
jakichś dziesiątków milionów lat). Jeżeli powstanie gwiazda
o masie mniejszej i niewysokiej temperaturze, wyrzucanie
masy będzie mniej energiczne i gwiazda dłużej może pozostać
w stanie pobudzonym, dłużej być gwiazdą zmienną. Prócz tego
można przypuszczać, że tam, gdzie jest większa obfitość materii, mogą powstawać gwiazdy większe, bardziej masywne,
a więc gorące olbrzymy; tam, gdzie materii jest mniej, po-

może
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winny powstawać gwiazdy mmeJsze. A więc tam, gdzie ma-terii pra-gwiazdowej jest więcej, powinny powstawać O asocjacje, tam gdzie jest jej mniej, T asocjacje. Przykładem pierwszego typu byłaby obfitująca w materię między
gwiazdową, w otwarte gromady i w gorące olbrzymy O asocjacja w Orionie. Chołopow zwraca uwagę jeszcze na to,
że powstawanie gwiazd różnych typów "skokami" nie wyklucza możliwości ewolucji dalszej wzdłuż ciągu głównego
w wykresie Hertzsprunga-Russella.
Teoria Aroharcumiana jest ciekawa i nowa, ale autor jej
nie jest człowiekiem bezkrytycznie zapatrzonym w swoją ideę .
Jest prawdziwym uczonym najwyższej klasy, mającym za
.sobą wiele już poważnych osiągnięć naukowych i zdającym
sobie sprawę z trudności badań astronomicznych. Oto co sam
pisze o swojej teorii: ,,Odrzucając błędne tłumaczenia gwiazdowych asocjacji, nie mam zamiaru twierdzić, że ... w przyszłości nasze poglądy na O asocjacje nie będą podlegać
zmianom. Przeciwnie, trudności na tej drodze są ogromne i dopiero pokonanie ich pozwoli uzyskać dokładne wyobrażenie
o asocjacjach" .
..JAN GADOMSKI

TEORIA R. A. LYTTLETONA O POCHODZENIU KOMET

Kosmologowie niewiele dotychczas wypowiedzieli się na temat genezy komet 1). Zazwyczaj słyszymy, że ciała te są skupieniami stałych cząsteczek materii, jakie pozostały na peryferiach układu planetarnego po jego powstaniu. Inni wysuwają, zdawało by się fantastyczne przypuszczenie, widząc
w kometach skupienia "pyłu kosmicznego", które pociągnęło
za sobą Słońce, przebrnąwszy przed milionem lat poprzez
ciemne obłoki Wielkiej Mgławicy Oriona. Ta ostatnia śmiała
hipoteza zgadza się z apeksem Słońca, tj. kierunkiem drogi
przebytej w ostatnich tysiącleciach przez Słońce. Chcielibyśmy
tu zreferować pokrótce n o w ą t e o r i ę powstawania komet,
która tym różni się od wyżej wspomnianych, że opiera się nie
na spekulacjach, lecz na matematycznych rozważaniach ,
uwzględniających nowsze wyniki badań nad mgławicami ciemnymi, które tak obficie są rozrzucone w przestrzeniach Drogi
1.1lecznej 2 ).
•
Oto jak streszcza nową teorię jej twórca R. A. L y t t l e1
2

)

)

Por. Urania, T. XXI, str. 139
Por. Urania , T . XXI, okładka Nr 10-12.
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t o n. Najpierw podaje on kilka ogólnych uwag o kometach ~
które powtórzymy. Komety są to ciała niebieskie odróżniające
się od planet nie tylko pod względem własności fizycznych,
kształ~u dróg okołosłonecznych, ale i pod względem pochodzenia. Gdy planety okrążają Słońce po lekko spłaszczonych elipsach podobnych do kół, w "przyzwoitej" od niego odległości,
to komety obiegają ciało centralne po elipsach bardzo silnie
wydłużonych, przy czym perihelia ich są z reguły tak bliskie
Słońca, że ciała te niemal muskają jego powierzchnię. Tory
komet krzyżują się niejednokrotnie ze sobą, lecz do spotkań
w praktyce nie dochodzi, gdyż te. bardzo rozległe tory odwiedzane są w odstępach tysiącleci, co oczywiście nie sprzyja
takim spotkaniom. Gdy masy planet zawarte są w granicach :
10 27- 10 30 g, to masy komet są tak nikłe, że nie można zauważyć żadnego wpływu ich przyciągania na inne ciała układu
planetarnego. Planety są ciałami stałymi , o gęstości rzędu
gęstości wody (l g/cm 3 ), komety zaś są luźnymi obłokami
· cząsteczek stałych (tzw. pyłu kosmicznego) tak skąpo w przestrzeni rozmieszczonych, że przestrzeń ta jest przeważnie niezajęta i wykazuje gęstość materii rzędu: I0-9 g/cm 3 • Jądra
komet mają zazwyczaj średnice ok. 50 km i są otoczone dokoła obszernym obłokiem materii gazowej słabo świecącej
i przejrzystej, stanowiącej głowę komety. Głowy te są rozległe. Miewają przy zbliżeniu się do Słońca po 100 000 km śred
nicy. Światło komet jest przede wszystkim odbitym światłem
słonecznym z domieszką światła własnego wydobywającego się·
z jądra komety pod wpływem działania promieniowania Słońca
w czasie jej pobytu w pobliżu perihelium.
Teoria powstania planet i ich satelitów jest inna, niż komet, które "rodzą się" zupełnie inaczej. Postaramy się to opis ać, pomijając rozważania matematyczne.
W przestrzeniach międzygwiazdowych Drogi Mlecznej rozpościerają się liczne, · rozległe na wiele lat światła, "ciemne
mgławice" zbudowane z pyłu kosmicznego. Słońce w swym
biegu dokoła centrum masy Galaktyki porusza się z szybkoś cią ok. 300 km/sek. Napotyka na swej drodze ruchome również mgławice ciemne, przeciągające po elipsach o nieco innym mimośrodzie, niż Słońce. Cząsteczki stałe mgławicy mkną
w przestrzeni po liniach do siebie równoległych. Znikoma ich
ilość spada przy takim ,spotkaniu po liniach prostych na
Słońce, większość pod wpływem przyciągania grawitacyjnego
bliskiej masy słonecznej zmienia swe tory na hiperboliczne,
by, okrążywszy Słońce, spotkać się poza nim na "linii zbież
ności" wskazanej pierwotnym kierunkiem ruchu mgławicy_
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tu do czynienia jakby z mechanizmem "ogniskuwytworzonym przez pole grawitacyjne Słońca, względ
nie jakiejś gwiazdy. Wskutek licznych spotkań ze sobą czą
steczek na linii ich zbieżności poza Słońcem, czy gwiazdą,
powstają stosunkowo gęste skupienia pyłu kosmicznego, dające początek kometom. Skupienia te wytwarzają się u nas
na krańcach systemu planetarnego w odległości zależnej od
względnej szybkości Słońca w odniesieniu do mgławicy. Jeżeli szybkość ta wynosi np. 5 km/sek., to komety powstają
w odległości ok. 30 jednostek astronomicznych od Słońca.
a więc w okolicach orbity Plutona. Zderzenia ze sobą stałych
cząsteczek mgławicy pyłowej przy znacznych ich prędkościach
ruchu powodują, w wyniku przemiany części energii kinetycznej na energię cieplną, zamianę ich na materię gazową i zahamowania szybkości ruchu w odniesieniu do Słońca. W ten sposób dochodzi do wytwarzania się skupień materii ciemnej mgła
wicy, której gęstość przed spotkaniem się cząsteczek na linii
:zbieżności była tak nikła, że nie sprzyjała wytwarzaniu się
takich zagęszczeń pod wpływem li tylko wzajemnego przyciągania. Opisany proces trwa tak długo,. jak długo Słońce,
względnie gwiazda, brnie poprzez mgławicę ciemną.
Gdyby tylko przyciąganie masy słonecznej działało na zahamowane w swym ruchu (wskutek zderzeń ze sobą) cząsteczki,
kondensacje takie nawracałyby z powrotem ku Słońcu, by
spaść na nie. Fonieważ jednak działa na nie przyciąganie
środka masy całego układu planetarnego, który wskutek
zmiennej konfiguracji planet o wielkich masach (Jowisz i Saturn) może się wysunąć nawet 2,2 promieni Słońca poza śro
dek jego masy, przeto powstałe zagęszczenie materii porusza-jące się ku środkowi masy układu planetarnego nabiera
.,momentu kątowego" skierowanego poza środek masy Słońca.
W tych warunkach orbita kondensacji przybiera kształt bardzo wydłużonej elipsy, dla której odległość perihelium ni -: !
przekracza początkowo dwóch promieni globu Słońca. Ostateczny wynik zależy od układu w danej chwili wielkich planet względem kierunku pierwotnego prądu ku Słońcu materii mgławicy. Czas przechodzenia Słońca poprzez ciemną
mgławicę ocenia się na 10L-:-10 5 lat. Część powstałych w opisany sposób komet spada wprost na Słońce, nie powodując
zauważalnego przyrostu jego masy. Warto tu wspomnieć na
poparcie wyłożonej teorii, że grupa wielkich komet z lat:
1668, 1843, 1880, 1882 i 1887 minęła Słońce w odległości
mniejszej, niż promień globu Słońca. W tych warunkach jest
:zrozumiałe, że pierwsze drogi komet są silnie wydłużonymi
jącym"
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elipsami, różniącymi się w pobliżu perihelium bardzo niewiele
od paraboli.
Można obliczyć ile materii uwięzi Słońce w opisany sposób w czasie przekraczania mgławicy ciemnej. Przyjmujemy,
że typowe mgławice ciemne mają średruce od 1,5 do 20 parseków (tj. 5-70 lat światła). Z obliczeń wynika, że przebrnię
cie jednego parsek.? mgławicy daje materiał na l 000 komet.
Należy przypuścić, że Słońce w czasie długiego swego istnie··
nia przeszło już przez wiele mgławic ciemnych. Toteż C r o mm e l i n i Rus s e l l oceniają aktualną ilość komet w systemie
słonecznym na 100 000.
Początkowo komety po powstaniu obiegają Słońce przeciętnie raz na 10 000 lat. Wobec wielkiej obfitości komet
n.iektóre z nich muszą krzyżować orbity planet wielkich. Wynikłe stąd pertubacje ruchu upodobniają okresy ich obiegu
do czasu trwania obiegu planet, a perihelia ich odsuwają od
Słońca. W ten sposób powstają z biegiem czasu komety krótkookresowe, których większość "przerabia" planeta-olbrzym
Jowisz. Komet krótkookresowych, które są prawdziwą rzadkością, znamy około 40. Dla nas, mieszkańców Ziemi, przy
obecnym poziomie techniki obserwacyjnej, dostępne są jedynie te komety, dla których perihelia są mniejsze od 5 jednostek astronomicznych.
Ponieważ każda z gwiazd w swej wędrówce około środka
masy Drogi Mlecznej, czy mgławicy pozagalaktycznej, już od
początku swego istnienia od czasu do czasu przeciska się
przez mgławice ciemne, a prawdopodobnie większość gwiazd
jest otoczonych plejadą planet, przeto w świetle nowej teorii
komety należałyby do najliczniej reprezentowanych we Wszechświecie tworów niebieskich, tworów mało ważkich i rzadko
się ujawniających.
Taki byłby wynik, w krótkim szkicu, rozważań
nad kosmogonią "gwiazd ogoniastych".

A.

Lyttletona

STRZAŁKOWSKI

DLACZEGO GWIAZDY

ŚWIECĄ

Astronom przystępujący do swych badań musi zdawać sobie dobrze sprawę z ograniczeń narzuconych mu przez ogromne
odległości gwiazd przedmiotów jego badania. Pierwszym
ograniczeniem jest to, że skazany on jest wyłącznie na obser- .
wacje, bez jakiejkolwiek możliwości eksperymentowania i, że
obserwacje te muszą być z natury rzeczy dokonywane poprzez:
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atmosferę Ziemi, w której zachodzą zjawiska, będące czynnikiem silnie zakłócającym. Każdy, kto miał do czynienia
z najprymitywniejszą nawet obserwacją astronomiczną, wie
dobrze, jak nieprzyjemne są konsekwecje tego faktu. Dalszeograniczenie stanowi to, że jedynym przedmiotem obserwacji
może być światło gwiazdy. I tak, gdy np. meteorolog skazany podobnie )ak astronom prawie wyłącznie na obserwacje - wyciągac może wnioski z pomiarów różnych wielkości
fizycznych charakteryzujących stan naszej atmosfery, to astronom musi się liczyć z tym, że nie otrzyma żadnych innych
informacji poza tymi, które mogą mu dać badania światła
gwiazdy. Cóż to są za informacje? Światło scharakteryzować
możemy ogólnie biorąc - przy pomocy trzech wielkości:
kierunku, natężenia i barwy lub - ściślej mówiąc - jego
składu widmowego. Kierunek, z którego światło to otrzymujemy, może nam coś powiedzieć tylko o wzajemnym położe
niu ciał niebieskich i o zmianach tego położenia. Zadnych informacji co do fizycznego stanu materii, z której gwiazda jest
zbudowana i co do budowy gwiazdy, z obserwacji samego tylko
kierunku światła otrzymać nie możemy. Aby więc wyciągnąć
wnioski co do tych interesujących nas zagadnień , sięgnąć musimy do dwu pozostałych wielkości charakteryzujących świa
tło gwiazdy. I tu zaczyna się zarysowywać podział nauk astronomicznych na dwie gałęzie: od pradawnych już czasów istniejącą astronomię pozycyjną, opierającą swe badania głównie
na pomiarze kierunku, z którego od gwiazdy otrzymujemy
światło i niedawno rozwiniętą astrofizykę, zajmującą się badaniem natężenia i składu widmowego światła gwiazdy, aby
z badań tych wyciągnąć następnie wnioski co do fizycznych
warunków panujących na gwiazdach.
Samo badanie natężenia światła gwiazdy może nam powiedzieć bardzo niewiele o panujących na gwiazdach warunkach, to też rozwój astrofizyki datuje się właściwie od chwili,
gdy zaczęto badać widmowy skład tego światła, czyli od
wprowadzenia do astronomii metod analizy widmowej, a szczególnie od chwili połączenia ze sobą tych dwu rodzajów badań,
a mianowicie od wprowadzenia pomiarów rozkładu natężenia
w widmie gwiazdy. A czasy to bardzo niedawne. Wiemy, że
światło białe przechodząc przez pryzmat szklany ulega rozszczepieniu na swe barwne składniki i o tym wiedziano już
bardzo dawno. Wiedziano również dość dawno, że różnym
miejscom w tak powstałym widmie przyporządkować możemy
różne długości fali i w ten sposób scharakteryzować znacznie
ściślej, bo ilościowo, wielkość, którą w mowie potocznej okre-
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ślamy jako barwę światła. Dopiero jednakże od niespełna stu
lat analiza tych barwnych składników stała się przedmiotem
badań fizyków i astronomów. I jeżeli tu mamy wymienić nazwiska najbardziej zasłużonych badaczy, to na pierwszym miejscu wymienić należy pionierów tej gałęzi badań F r a u n h of er a, Kir c h h o f f a i B u n s e n a. Stosując coraz doskonalsze narzędzia rozszczepiano światło coraz bardziej dokład
nie. W roku 1814 Fraunhofer stwierdza, że widmo światła
słonecznego nie jest ciągłe, że ciągły podkład tego widma poprzerywany jest szeregiem ciemnych prążków występujących
w bardzo znacznej ilości. Nie potrafi jednak podać jeszcze interpretacji tego zjawiska. Interpretację tę podają w 55 lat
później Kirchhoff i Bunsen. Stwierdzają, że ciemne prążki
przyporządkować możemy różnym pierwiastkom, że zjawisko
polega na absorpcji pewnych części widma przez pary tych
pierwiastków i że pary te, ogrzane do odpowiedniej temperatury, wysyłać będą linie jasne o położeniu dokładnie odpowiadającym położeniu poprzednich prążków ciemnych. W dalszym ciągu badań okazało się, że prążki te mogą nam dostarczyć niezwykle cennych informacji o ~kładzie chemicznym
i budowie bardzo odległych gwiazd, oraz że pozwalają si~gnąć
do wnętrza atomów i badać ich strukturę.
Wiemy już więc w jaki sposób astronom otrzymać może
dane potrzebne mu do jego badań, a teraz zastanowimy się
w jaki sposób może on z tych danych wyciągać wnioski, w jaki
sposób budować może teorie wyjaśniające otrzymane wyniki
i pozwalające na wyciąganie dalszych wniosków, na przewidywanie nowych faktów, co jest przecież ostatecznym celem
każdej nauki. I tu musimy sobie zdać sprawę, że astronom
skazany wyłącznie na obserwacje, bez możności eksperymentowania, sięgnąć musi po wyniki innych nauk przyrodniczych .
w szczególności fizyki. Ale nie zapominajmy, że przedmioty
badań fizyków znajdują się na Ziemi, podCZiłS gdy przedmiot
badań astronoma znajduje się bardzo daleko od nas, w przestrzeniach kosmicznych. Widzimy więc, że w swych badaniach
teoretycznych astronom przyjąć musi podstawowe założenie:
mianowicie, że dla gwiazd stosować może prawa fizyki stwier:łzone na Ziemi w warunkach możliwie zbliżonych do warunków panujących na gwiazdach. I jakkolwiek dane posiadane
przez niego zdają się potwierdzać to założenie, istnieją niemniej ogromne trudności, ponieważ na ogół na gwiazdach panują zupełnie specyficzne warunki, najczęściej nie dające się
zrealizować w naszych ziemskich laboratoriach. W takich wypadkach astronom skazany jest na ekstrapolację zakresu sto-
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stwierdzonych na Ziemi praw fizyki, czyli na zate - niekiedy z pewnymi modyfikacjamiwarunkach odmiennych, nieosiągalnych na
Ziemi, o ile to, oczywiście, nie będzie prowadziło do sprzeczności i niezgodności z innymi posiadanymi przez naukę danymi.
Z badań natężenia światła gwiazdy, czyli jak mówimy
z pomiarów fotometrycznych, wyciągnąć możemy pewne wnioski co do ogólnej ilości energii wysyłanej przez gwiazdę w postaci
promieniowania w przestrzenie kosmiczne. Miarą natężenia
światła jest bowiem energia przechodząca w ciągu l sekundy
przez l cm 2 powierzchni ustawionej prostopadle do kierunku
padania światła. Jeżeli znamy odległość gwiazdy, to łatwo obliczyć możemy powierzchnię kuli o promieniu równym tej odległości, a mnożąc tę powierzchnię przez zmierzone natężenie
światła, otrzymamy całkowitą energię wysyłaną przez gwiazdę
w l sekundzie. Są to energie olbrzymie. Podawanie liczb powiedziałoby nam tu niewiele, bo w zakresie liczb tak wielkich
tracimy już zdolność oceny. Użyjmy zatem porównania. Energia wydzielana przez nasze Słm'lce - gwiazdę średniej wielkości pod względem ilości produkowanej energii w ciągu
l sekundy przewyższa sto milionów razy energię elektryczną
produkowaną w ciągu roku na całej kuli ziemskiej, a gdybyśmy mieli zapłacić za energię otrzymaną przez naszą Ziemię
ze Słońca w ciągu l sekundy, to rachunek ten wyniósłby
4,5 miliarda złotych, licząc skromnie 10 gr za l kilowatgodzinę.
Skąd biorą się tak ogromne ilości energii.? Swiatło docierające do nas pochodzi z najbardziej zewnętrznych części gwiazdy
zwanych fotosferą. N a podstawie posiadanych przez nas wiadomości o warunkach fizycznych panujących w tych warstwach - a warunki te znamy, jak to zobaczymy później,
dość dokładnie nie ulega wątpliwości, że tak duże ilości
energii nie mogą w tych warstwach powstawać, że za wytwarzanie ich muszą być odpowiedzialne głębsze części gwiazdy,
niedostępne bezpośrednio naszej obserwacji. Czy jednak warunki tam panujące potrafią nam wyjaśnić to zagadnienie?
To już należy do teorii - tylko teoria, wychodząc z posiadanych przez nas danych dotyczących powierzchni gwiazdy
i opierając się na znanych przez nas prawach fizyki, pozwolić
może na prześledzenie warunków tam panujących, przedłużyć
mo7e naszą wiedzę na obszary bezpośredniej obserwacji już
niedostępne. Postarajmy się więc w oparciu o teorię zejść do
jądra gwiazdy, zbadać na podstawie znajomości warunków
tam istniejących możliwości wytwarzania energii, aby w końcu
wraz z tą energią powrócić na powierzchnię i zająć się dokładniej zachodzącymi na powierzchni gwiazdy zjawiskami.
łożenie, że prawa
stosować może w
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Do wnęt?·za gwiazdy
kulami gazowymi. Stwierdzenie takie może sie
wydać dośt: dziwne nam, którzy przyzwyczailiśmy się za gaz
uważać coś bardzo lekkiego, niemal "nieważkiego". Przecież
gęstości materii we wnętrzu gwiazd przewyższają nawet gę
stości ciał stałych spotykanych na Ziemi! Tak, ale materia
w gwiazdach znajduje się w specjalnych warunkach, atomy
jej są w znacznej mierze pozbawione swych powłok elektronowych, są, jak mówimy, zjonizowane, a to powoduje znaczne
zmniejszenie ich rozmiarów. Materia w takim stanie, mimo
dużych gęstości, zachowuje się jak gaz, możemy do niej stosować t e same prawa, które stosujemy do zwykłych gazów
w zwykłych ziemskich warunkach. Stan każdego gazu scharakteryzować możemy przez trzy wielkości: jego gęstość, cismenie jakie wywiera i temperaturę, w której się znajduje.
Znamy dobrze związek zachodzący między tymi wielkościami:
jest to tak zwane "prawo gazów doskonałych". Badając warunki istniejące we wnętrzu gwiazdy będziemy więc poszukiwali tych trzech wielkości, będziemy badać, jak wielkości
te zmieniają się przy posuwaniu się coraz dalej wgłąb
gwiazdy.
Jaka będzie droga naszych poszukiwań? Z obserwacji. wicmy, że gwiazdy - z pewnymi wyjątkami - są stabilnymi
kulami gazowymi, że nie zmieniają w czasie - przynajmniej
w skali czasu dostępnej dla ,naszych obserwacji - swych
rozmiarów i swego wypromieniowania. Warunek stabilności
oznacza tu równowagę zachodzącą między siłami działającymi
na każdy element objętości gwiazdy. Równanie równowagi bę
dzie więc podstawowym związkiem określającym nam budowę
gwiazdy. O jaką równowagę tu chodzi, jakie siły występują
we wnętrzu gwiazdy? W pierwszym rzędzie będą to siły cią
żenia powszechnego, te same siły, które przyciągają kamień
spadający na ziemię i rządzą ruchem planet naszego układu
słonecznego. Pod działaniem tych sił każdy element masy
gwiazdy przyciągany jest ku jej środkowi. Aby więc gwiazda
się nie zapadła, aby była kulą stabilną, siły te muszą być zrównoważone. Równoważy je ciśnienie. I tak otrzymaliśmy pierwszy związek łączący dwie z pośród wielkości charakteryzują
cych budowę gwiazdy: gęstość, od której zależą siły grawitacyjne i ciśnienie, które te siły równoważy. My jednak mamy
trzy wielkości nieznane i aby je wyznaczyć poszukiwać musimy dalszych związków. Drugi ze związków już wymieniliśmy: jest nim równanie gazów łączące ze sobą wszystkie trzy
wielkości charakteryzujące budowę gwiazdy. Ciśnienia wystę-
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w obu tych związkach nie są jednak identyczne. Ciśnienie równoważące siły grawitacji nie jest równe ciśnieniu
gazu występującemu w drugim z naszych związków, gdyż
uwzględnić tu musimy jeszcze ciśnienie promieniowania 1 ).
Energia wytworzona we wnętrzu gwiazdy przenosi się na jej
powierzchnię i po drodze część jej zostaje zaabsorbowana. Ta
właśnie absorpcja energii powoduje, że do normalnego ciśnie
nia gazu dochodzi jeszcze pewien dodatek zwany ciśnieniem
promieniowania. Oprócz równowagi mechanicznej, we wnętrzu
gwiazdy istnieć musi również równowaga promieniowania. Jeżeli bowiem gwiazda ma być stabilna, energia wypromieniowana musi być równa energii wyprodukowanej. W ten sposób otrzymujemy więc trzeci związek potrzebny do naszych

rozważań.

Nasze rozważania teoretyczne powiązać musimy teraz z informacjami posiadanymi z obserwacji. Wiemy już, że z obser-:
wacji znamy całkowitą energię wysyłaną przez gwiazdę, z pomiarów bezpośrednich znamy też dla wielu gwiazd ich promienie, a zatem i objętości. Masy gwiazd otrzymać możemy
z obserwacji gwiazd podwójnych. Ruchem ich rządzą te same
prawa, które rządzą ruchami planet w naszym systemie sło
necznym, znając więc promienie ich orbit i okresy, potrafimy
obliczyć masę. Czy na podstawie tych danych możemy już rozwiązać problem budowy wewnętrznej gwiazd? Okazuje się, że
konieczne jest jeszcze przyjęcie pewnych dodatkowych założeń.
Przede wszystkim w równaniu gazu występuje ciężar drobinowy jego cząsteczek, zależny od składu chemicznego gwiazdy.
Należy zaznaczyć, że ze względu na wysoki stopieil jonizacji
atomów we wnętrzu gwiazdy, ciężar drobinowy mieszaniny
złożonej z niemal całkowicie odartych z powłoki elektronowej
jąder i ze swobodnych elektronów, określony jest głównie przez
zawartość wodoru i helu, oraz wszystkich innych pierwiastków
razem wziętych.
Informacje posiadane przez nas z obserwacji dotyczą tylko
składu warstw zewnętrznych, we wnętrzu gwiazdy skład chemiczny materii może być zupełnie różny. Pierwsze nasze założenie dotyczyć więc musi zawartości różnych pierwiastków
we wnętrzu gwiazdy. Dalej, w równaniu równowagi promieniowania występują dwie nieznane funkcje: jedna z nich określa energię produkowaną w ciągu sekundy przez gram materii w różnych miejscach gwiazdy, druga zaś absorpcję proNa znaczenie ciśnienia promieniowania dla zagadnienia budowy
gwiazd pierwszy zwrócił uwagę polski fizyk, C z. Biało
brzeski.
1

)
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mieniowania. Wyznaczenie tych wielkości napotyka na duże
trudności, staramy się więc przybliżać je przez prostsze wyrażenia. W ten sposób powstają różne modele gwiazd. Rozpatrzymy tu nieco bliżej model podany przez E d d i n g t o n a, zwany
również modelem standartowym. Ilości energii wytworzone
przez l gram masy w ciągu l sekundy rosną z temperaturą,
a zatem rosną ze zbliżaniem się ku środkowi gwiazdy. Absorpcja natomiast przy poruszaniu się w tym samym kierunku
maleje, ponieważ w wysokich temperaturach atomy są bardzo
silnie zjonizowane i tracą zdolność absorbowania promieniowania. Na podstawie tych rozważań Eddington przyjął zało
żenie, że iloczyn tych dwu wielkości jest w każdym miejscu
gwiazdy wielkością stałą. Czyniąc pewne założenia co do składu
chemicznego gwiazdy, obliczyć możemy rozkład ciśnienia, temperatury i gęstości. Otrzymujemy ogromny wzrost tych wielkości ku środkowi gwiazdy zilustrowany dla wypadku naszego
Słońca na rys. l.
Szczególnie interesujące ze względu na rozw.:tżany przez.,
nas problem produkcji energii przez gwiazdy są temperatury
obszarów centralnych różnych typów gwiazd. Dla gwiazd róż
nych typów widmowych głównej gałęzi wykresu Russella temperatury te zestawiono w poniższej tabelce. Widzimy, że temperatury wzrastają przy przechodzeniu od późniejszych do
wcześniejszych typów widmowych.
G w l a zd a

a Cen B

Słońce

Syriusz

V Pup

Y Cyg

M

K

G

F

A

B

O

16

22

20

21

23

32

35

YY Gem A

Typ widmowy
Temp. centr. w milionach stopni

Procyon

Z obserwacji gwiazd wiemy, że istnieje dość ściśle speł
niony związek pomiędzy masą a całkowitą energią wysyłaną
przez gwiazdę. Związek ten podaje nam, że logarytmy energi!
są wprost proporcjonalne do masy gwiazd. Zależność ta posłu
żyć może do sprawdzenia naszej teorii. Z teorii bowiem, przyjmując jakiś model gwiazdy i zakładając pewien skład chemiczny, obliczyć możemy wysyłaną energię. Porównanie tych
liczb z liczbami otrzymanymi z obserwacji, stanowić może
sprawdzenie teorii. Zgodność jest tu na ogół duża. Występujące
odchylenia tłumaczyć możemy różnicami w składzie chemicznym, występującymi u gwiazd o tej samej nawet masie.
Nie sądźmy, aby znalezienie jednego modelu gwiazd rozwiązywało zagadnienie całkowicie. Istnieją gwiazdy, dla których rozważania przeprowadzone przez nas zawodzą. Są to np.
białe karły, w których materia jest tak silnie zgęszczona, że
nie możemy już do niej stosować praw gazów doskonałych
i musimy poszukiwać innego modelu. Przyjęcie naszego mo-
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celu standartowego prowadzi też czasem do znacznych trudności. Tak np. temperatury centralne czerwonych olbrzymów
wypadają zbyt niskie dla produkcji energii w procesach przyQ
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.Rys. l. Rozkład temperatury i gęstości wewnątrz Słońca. Temperatura
maleje szybko od wartości 20 000 000" w środku Słońca do wartości 6000°
na jego powierzchni. Jeszcze szybciej maleje gęstość tak, że 90% masy
.Słońca zawiera się w kuli o promieniu 0,5, obejmującej zaledwie 25%
całkowitej objętości Słońca.

jętych dla gwiazd gałęzi głównej. Istnieją wreszcie gwiazdy
niestabilne, pulsujące. Jakkolwiek jednak w tych wypadkach
specjalnych model nasz zawodzi, to dla większości gwiazd prowadzi do wyników dobrze - jak się wydaje - odpowiadają
<eych rzeczywistości.
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Produkcja energii
W jaki więc sposób, drogą jakich procesów powstawać mogą
w warunkach panujących we wnętrzu gwiazdy wielkie ilości
energii? Aby na to pytanie odpowiedzieć musimy zdać sobie
sprawę z jednego jeszcze faktu. Z badań paleontologów i geologów wynika, że istnienie życia na Ziemi - w bardzo zresztą
prymitywnych formach - datuje siq już na około miliard lat
przed naszą erą. Ponieważ do utrzymania tego życia potrzebne
są warunki zbliżone do obecnie istniejących, należy wyciągnąć
wniosek, że energia dostarczana naszej Ziemi przez Słońce nie
mogła w ciągu tego okresu podlegać znaczniejszym wahaniom.
Fakt ten musimy mieć stale na uwadze w naszych poszukiwaniach. Jeżeli bowiem przy rozważaniu różnych możliwości procesów, w wyniku których. powstają energie wysyłane przez
gwiazdy, okaże się, że dany proces może być odpowiedzialny
za produkcję energii w znanych nam obecnie ilościach tylko
w ciągu czasu krótszego od miliarda lat, to proces taki należy
odrzucić, przynajmniej jako wyłączną możliwość procesu produkcji energii.
Je żeli z tego punktu widzenia przystąpimy do poszukiwal'1
źródła energii gwiazd, to stwierdzimy, że w pierwszym rzędzie
odrzucić należy możliwość wytwarzania energii w jakiejś znanej nam na Ziemi reakcji chemicznej. Gdyby nawet założyć,
że cała gwiazda zbudowana jest z wodoru i tlenu w odpowiednich proporcjach, to energia uzyskana ze spalenia wystarczyłaby zaledwie w ciągu kilku tysięcy lat na pokrycie
wysyłanego w obecnych ilościach promieniowania.
Dość dawno już zauważono, że stosunkowo znaczne ilości
energii mogłyby być wywiązywane przy kurczeniu się gwiazdy.
Skąd się bierze ta energia? Kamień podniesiony na Ziemi w górę
posiada jak wiemy pewną energię: spadając pod wpływem
przyciągania Ziemi wykonać może pracę. Podobnie przy kurczeniu się gwiazdy, ogromne masy materii "spadając" ku środ
kowi gwiazdy pod wpływem sił grawitacyjnych oddawać mogą
swą energię i energia ta mogłaby być wypromieniowana przez
gwiazdę. Jeżeli jednak dokładniej zbadamy ilości wyprodukowanej przy tym energii, stwierdzimy, że dla Słońca, przy kurczeniu się z gazu o bardzo małej gęstości do obecnej średnicy,
wytworzona wstałaby energia, pokrywająca wypromieniowanie zaledwie w ciągu 20 milionów lat. Jakkolwiek więc procesy wytwarzania energii przez kurczenie się mogą mieć pewne
znaczenie we wczesnym stadium rozwoju gwiazdy, nie wystarczą na pewno jako wyłączne źródło energii.
Cóż nam więc pozostaje? Ogromny rozwój fizyki w dwu-
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możliwości: zamianę

masy na

energię. Możliwość takiej zamiany przewidywał już Einstein wyciągając wnioski ze swej szczególnej teorii względ
ności. Możliwość ta zawiera się w bardzo prostym wzorze :

E = mc 2
Jest to najogólniejsza postać prawa zachowania materii, jednego z najbardziej podstawowych praw fizyki, prawa, które
nam mówi o niezniszczalności materii. Jeżeli w jakimś procesie materia przestanie objawiać swą obecność przez wielkość określoną jako masa m, to zaraz pojawia się w ściśle równoważnej ilości energia E, jako inna forma występowania materii, materii, której cechą zasadniczą jest "być przedmiotem
obiektywnego poznania". Wzór Einsteina mówi nam, że aby
obliczyć te ilości powstającej energii należy znikającą mas~
pomnożyć przez kwadrat szybkości światła c. Co za wspaniałe
możliwości produkcji energii stawia człowiekowi ten wzór
przed oczyma! Dość powiedzieć, że unicestwienie masy zaledwie
40 kg dałoby energię równą energii zużywanej w formie energii elektrycznej w ciągu roku na całej kuli ziemskiej. Dziś
wiemy już dobrze, że otrzymanie w ten sposób energii na Ziemi
jest możliwe. I wiemy również dobrze, w jak barbarzyński sposób wykorzystano te możliwości, że użyto je w pierwszym rzę
dzie do celów wojennych, do celów niszczycielskich. Ale nie
zapominajmy również, że wybuch bomb atomowych rzuconych
przy końcu ubiegłej wojny na Hiroszimę i Nagasaki oznacznł
także początek nowej ery, którą moglibyśmy nazwać erą
atomową.

A więc wiemy już, że na Ziemi możliwe jest zrealizowanie
procesu w tak genialny sposób przewidzianego w teorii Einsteina. Czy możliwe jest także w gwiazdach? Już w pierwszych
latach rozwoju fizyki atomowej, gdy nie wiedziano jeszcze
w jaki sposób zamieniać na Ziemi masę na energię, astronomowie wysunęli hipotezę, że zjawisko takie zachodzi być może
w wielkiej skali w gwiazdach, stanowiąc główne źródło wysyłanej przez nie energii. Zauważono mianowicie, że jakkolwiek
jądra atomów wszystkich pierwiastków składają się z tych samych cząstek składowych, masy ich nie są dokładnie równe
sumie mas składników, że są od tej sumy mniejsze. W najprostszym wypadku jądra helu masa jego jest o 1 / 140 mniejsza
od sumy mas składników. Wysunięto hipotezę, że jądra wszystkich pierwiastków powstały przez syntezę jąder pierwiastka
najprostszego, wodoru, przy czym różnica mas z ...,stała wyzwelon "l ' " formie energii. Cz ąstki. elementarne jncra są ze sobą
związane pewnymi. silami Z'vanymi siłami wiązania i przy roz-
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dzieleniu jądra na poszczególne składniki należałoby siły te
pokonać, należałoby do jądra doprowadzić energię. Na odwrót
więc, przy wiązaniu się tych cząstek w jądro, energia ta musi
być oddana, przy czym powstawać może ona tylko na koszt
masy.
Szczególnie baczną uwagę zwrócili astronomowie na hipotezę syntezy czterech atomów wodoru na atom helu. Należało tu przebadać znane nam z naszych ziemskich doświadczeń
reakcje jądrowe, czyli reakcje w których zmianom ulega struktura samego jądra atomu i dobrać taki układ reakcji, któreg:l
wynikiem ostatecznym byłoby utworzenie jądra helu z czterech jąder wodoru czyli protonów. Taki układ reakcji spelniać
przy tym winien pewne warunki. Przede wszystkim reakcje
wchodzące w jego skład zachodzić muszą w warunkach fizycznych zbliżonych do warunków istniejących we wnętrzu gwiazd ,
dalej muszą być wystarczające do produkcji energii w znanych
nam ilościach, a wreszcie powinny przebiegać tak, aby pokryć
wypromieniowanie gwiazdy w ciągu dostatecznie dłuj iego
czasu. W pierwszym więc rzędzie należy zbadać energię protonu potrzebną do tego, aby mógł on przeniknąć do wnętrza
atomu i wywołać jego przemianę. Jądra atomów, jak wiemy,
posiadają ładunek elektryczny dodatni, a zatem na również
dodatni proton działać będą siłami odpychającymi. Jeżeli pr0ton ma wedrzeć się do wnętrza jądra, pokonać musi te siły,
czyli posiadać musi dostatecznie dużą energię. Aby móc bezpośrednio powiązać energie te z warunkami istniejącymi we
wnętrzu gwiazd, wyrazimy je w temperaturze. Wiemy, że drvbiny materii znajdują się w ustawicznym ruchu , wiemy, że
ruch ten jest tym szybszy, im wyższa jest temperatura. Podając zatem temperaturę określamy zaraum średnie szybko ·c·
i energie cząstek. Jeżeli zbierzemy wszystkie reakcje, w których
cząstkami bombardującymi są protony, to stwic1dzimy , Ż " '~li
nimalna energia potrzebna do wywołania reakcji jądr . . wej ·- dpowiada temperaturze stu milionów stopni. Na pierwszy rzu~
oka fakt ten zdaje się przekreślać naszą hipotezę. Przecież
temperatury występujące we wnętrzach gwiazd wynoszą "zaledwie" kilkadziesiąt milionów stopni! Tak jednak nie jest.
Gdyby wszystkie cząstki miały energie dostateczne do wywołania reakcji jądrowych, to reakcje takie wystąpiłyby w sposób
zbyt gwałtowny, w krótkim czasie cały zapas energii zostałby
wykorzystany i wyzwolone byłyby nadmierne ilości energii.
Podana przez nas temperatura w:aętrza gwiazd określa średn;e
energie cząstek, pewna jednak ich liczba posiadać może energie
znacznie przewyższające średnie wartości. I te wła~nie cząstki
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wywoływać będą reakcje. Jeżeli teraz zbadamy znane nam reakcje pod względem czasu "życia" atomów, tzn. czasu, w ciągu
którego atom pozostawać może we wnętrzu gwiazdy nie ulegając rozbiciu, stwierdzimy w pierwszym rzędzie, że jądra lekkich pierwiastków mogą żyć we wnętrzu gwiazdy bardz:>
krótko. Potwierdzają to dane obserwacyjne, stwierdzające bardzo mały procent zawariości tych pierwiastków w gwiazdach.
~ądra ciężkich pierwiastków natomiast posiadają czas życia
tak długi, że praktycznie nie ulegają żadnym przemianom we
wnętrzu gwiazdy. Pozostają tylko trzy pierwiastki: węgiel , azot
i tlen. Z reakcji zachodzących dla tych pierwiastków zestawił
A. H. B e t h e zamknięty cykl reakcji, - zwany cyklem wę
glowo - azotowym lub cyklem Bethego - w wyniku którego
cztery protony łączą się w jądro helu i wyzwolona zostaje energia. Rozpatrzmy ten cykl na podstawie rysunku schematycznego
(rys. 2). Cykl ten jest cyklem zamkniętym, jest więc zasadniczo obojętne, od którego z jego członów wyjdziemy, zacznijmy
zatem od schwytania protonu przez jądro izotopu węgla o liczbie masowej 12, a liczbie porządkowej 6 '). W wyniku tej reakcji liczba porządkowa pierwiastka wzrasta o l, a zatem
węgiel przechodzi w azot o liczbie porządkowej 7 i liczbie masowej 13 i wysłana zostaje energia w formie krótkofalowego
promieniowania y. Powstałe jądro azotu nie jest trwałe, wyrzuca dodatni elekron zwany positonem, przy czym zamienia
:się z powrotem w węgiel, ale w cięższy izotop węgla o liczbie
masowej 13. Węgiel ten reaguje ponownie z protonem, dając
znowu jądro azotu o liczbie masowej 14 i energię w formi e
promieniowania y. Widzimy, że masa powstających jąder wzrasta stale o jednostkę przy chwytaniu protonów. Azot 14 chwyta
znowu proton, emituje energię i przechodzi w nietrwały izotop
tlenu o liczbie masowej 15. Powstałe tu jądro tlenu rozpada
się na positon i jądro azotu. Wreszcie w ostatnim ogniwie c,rklu azot bombardowany protonami rozpada się na jądra helu
i pierwotny węgiel o liczbie masowej 12 Widzimy więc, ~e
ostatecznym wynikiem reakcji jest połączenie czterech jąder
wodoru na jądro helu z wydzieleniem energii, a atomy węgh
i azotu grają tu tylko rolę katalizatorów, nie ulegając po przejściu całego cyklu żadnym zmianom.
Porównajmy teraz wytworzone w tym procesie ilości energii
z energią wypromieniowaną przez Słońce. Jak powiedzieliśmy
już, w reakcji tej '/.. o czyli 0,7% masy jąder reagujących
1)

Liczba porządkowa pierwiastka podaje liczbę protonów w jego
liczba masowa - sumę liczby protonów i neutronów.

jądrze,
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ulega przemianie na energię. Aby pokryć wypromieniowanie
w ciągu jednej sekundy, zamianie na energię ulegać
musi 4 miliony ton masy. Nie przerażajmy się je:lnak wielkością tej liczby, Słońce ma masę olbrzymią. W ciągu miliarda
Słońca

Rys. 2. W cyklu reakcji jądrowych (tzw. cykl węglowo-azotowy) zachodzących we wnętrzu gwiazdy następuje synteza czterech atomów wodoru
na atom h elu, przy czym różnica mas zostaje wyzwolona w formie energii. Liczby u góry oznaczeń pierwiastków (H- wodór, C- węgiel, Nazot, O- tlen, He- hel) określają masę jąder, liczby u dołu ich ładunek.

lat zamianie na energię uległaby zaledwie 1/10000 część jego
masy. W ciągu tego czasu tylko około 20/o zapasu wodoru zamieniłoby się w hel.
Czy wszystkie gwiazdy produkują w ten właśnie sposób
energię? Jeżeli porównamy temperatury centralne gwiazd róż
nych typów gałęzl głównej potrzebne do produkcji energii
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w cyklu węglowe-azotowym, zestawione w poniższej tabelce,
z temperaturami otrzymanymi z teorii budowy gwiazd (str. 100),
to zobaczymy, że temperatury obliczone przy założeniu modelu
standartowego są na ogół dostatecznie wysokie.
G w i a zd a

M

a Cen B
K

18

19

YY Gem A

Typ widmowy
Temp. centr. w milionaJCh stopni

Słońce

Procyon Syriusz V Pup

Y Cyg

G

F

A

B

O

20

21

22

32

35

N a podstawie posiadanych przez nas danych wydaje się,
proces, w którym powstaje w gwieździe energia, zależy od
stadium rozwoju gwiazdy. Przypuszcza się, że gwiazda rozpoczyna swe życie kurcząc się z gazu o bardzo małej gęstości,
przy czym wyzwolona energia powoduje podwyższenie temperatury aż do temperatury, w której zachodzić mogą reakcje ją
drowe dla pierwiastków lekkich (Lit, Bor). W dalszym ciągu
energia produkowana jest głównie przez rozbijanie pierwiastków lekkich, aż do momentu prawie całkowitego ich wyczerpania, przy czym temperatura gwiazdy stale wzrasta. W pewnej temperaturze dochodzi do głosu bezpośrednia synteza wodoru, a w temperaturze jeszcze wyższej zdecydowanie przeważać zaczyna cykl węglowy. Przez bardzo długi czas dla
Słońca szacuje się go na 10 miliardów lat gwiazda produkować może energię na koszt części masy wodoru. Po upływie
tego czasu, gdy cały zapas wodoru wyczerpie się, zaczyna się
okres starości gwiazdy, gwiazda kurczy się wysyłając coraz.
to słabsze promieniowanie kosztem energii grawitacyjnej.

że

Powrót na powie1·żchnię
Wytworzona we wnętrzu gwiazdy energia musi przedostać
się na powierzchnię, skąd zostanie wypromieniowana. Istnieją
zasadniczo trzy drogi przenoszenia się energii: przewodnictwo
cieplne, konwekcja czyli unoszenie przez materię i promieniowanie. Przewodnictwo cieplne gazów jest tak małe, że możemy
je całkowicie w naszych rozważaniach pominąć, konwekcja
może mieć znaczenie tylko wtedy, gdy występują znaczniejsze
ruchy masy, a więc w wypadku gwiazd tylko pewnych typów
i raczej tylko strefowo, pozostaje więc promieniowanie jako jedyna forma transportu energii.
W reakcjach jądrowych cyklu węglowo-azotowego energia
jest wytwarzana głównie w formie krótkofalowego promieniowania y. Promieniowanie to jest w swej drodze ku powicrz"hni
gwiazdy absorbowane przez materię, a następnie pono " nie
emitowane, przy czym zmienia się jego skład widmowy przesuwając się w kierunku fal coraz to dłuższych. Z badań prze-
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prowadzonych nad promieniowaniem wysyłanym przez ciała
ogrzane do wysokiej temperatury wynika, że długość fali, przy
której występuje maksimum natężenia wysyłanego promien·owania, zależy od temperatury, a mianowicie jest do temperatury
odwrotnie proporcjonalna. Jest to tak zwane prawo W i e n a.
Im niższa więc temperatura ciała świecącego, tym większa bę-

Rys. 3. światło wysyłane jest w róż
nych kierunkach z powierzchni
Słońca z różnymi natężeniami (rys. a).
Ponieważ powierzchnię Słońca oglą

lllll
putrzenia

Kierunek

a.

od\e9<oi.c

od

r

~rodka

damy pod różnymi kątami, w zależ
ności od odległości od środka tarczy
słonecznej, występuje tzw. przyciemnienie brzegowe, objawiające się
w zmniejszeniu jasności J tarczy ku
jej brzegowi (rys. b).

tarczy

b

dzie przeciętna długość fali promieniowania przez nie wysyła
nego. Promieniowanie reemitowane przez warstwy gwiazdy oddalone coraz bardziej od środka, a więc mające coraz niższą
temperaturę, będzie zatym miało coraz większą długość fali,
aż na powierzchni gwiazdy w warstwach fotosfery dojdzie do
długości fali światła widzialnego.
Transport energii wytworzonej we wnętrzu gwiazdy odbywa się w kierunku ku jej powierzchni. Energia ta, pochło
nięta po drodze, zostaje reemitowana we wszystkich kierunkach, a więc i w kierunku ku środkowi gwiazdy. We wnętrzu
gwiazdy mamy zatem dwa strumienie energii: jeden skierowany na zewnątrz i drugi, pochodzący wyłącznie z reemisji,
skierowany z powrotem do wnętrza gwiazdy. Z prawa zacho-
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wania energii wynika, że energia emitowana przez każdy element objętości musi być równa energii uprzednio zaabsorbowanej. Uwzględnić przy tym musimy, że każdy element obję
tości gwiazdy pochłania zarówno część promieniowania ze
strumienia dążącego ku powierzchni, jak i promieniowanie pochodzące z reemisji, a przychodzące ze wszystkich kierunków.
Z tak sformułowanego prawa równowagi promieniowania obliczyć możemy przy pewnych założeniach upraszczających rozkład natężenia promieniowania wysyłanego pod różnymi ką
tami na różnych gh~bokościach wewnątrz gwiazdy. Stwierdzimy przy tym, że ta zależność od kąta zmniejsza się ze wzrostem
głębokości, tak że w znacznych głębokościach promieniowanie
jest wysyłane przez poszczególne elementy objętości prawie zupełnie symetrycznie, z natężeniem prawie zupełnie od kąta niezależnym. Otrzymamy tu teoretycznie wynik może być sprawdzony przez obserwację. Jeżeli na powierzchni gwiazdy istnieje - jak to przewiduje nasza teoria - zależność natężenia
promieniowania od kierunku, w którym jest ono wysyłane, to
powinno się to wyrazić w obserwowanym rozkładzie jasności
na powierzchni. Widać to dobrze z rys. 3. Promieniowanie
z części brzegowych gwiazdy dochodzi do nas pod innym ką
tem niż promieniowanie z obszarów centralnych, jeżeli istnieje
więc zależność od kąta, to zaobserwować musimy różnicę w jasnościach. Zjawisko to, znane dobrze z obserwacji rozkładu
jasności na tarczy Słońca pod nazwą przyciemnienia brzegowego, potwierdza - również ilościowo - naszą teorię.
W

następnym artykule zajmiemy się bliżej zjaw iskami zachodzącymi
zewnętrznych warstwach g-.~;iazd, w atmosferach gwiazdowych. Artykuł niniejszy jest pierwszym z serii artykułów stanowiących popularne

w

wprowadzenie w zagadnienia fizyki gwiazd.

KRONIKA
Kometa Ali'ego
Jak donoszą cyrkułarze Międzynarodowej Unii Astronom. z Kopenhagi, dn. 27. XI. 1950 A l i odkrył w Secundenrabadzie w Indiach, w gwiazdozbiorze Ryb, kometę 8-ej wielkości gwiazdowej, jako mglisty obiekt
bez jądra. Tegoż dnia sfotografowano ją w tej samej jasności w obserwatorium w Nizamiah. podobnie także dn. 29. XI., lecz już jako obiekt
10m, przy czym wyznaczono jej ruch dzienny. Natomiast nazajutrz nie
udało się komety odszukać ani fotograficznie, ani też wizualnie refraktorem 15 - calowym. Podobnie K. Re i n m u t h w Heidelbergu
(Niemcy) nie mógł odszukać tego obiektu na kliszach z dn. 6. XII. 1950,
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natomiast obraz komety znaleziono na zdjęciu w Nizamiah z daty 8. XI.
1950. Miała wówczas jasność 8m.
Nie pierwszy to raz kometa wymyka się obserwatorom. Nie ulega
wątpliwości, że wiele tych ciał wędruje po firmamencie zupełnie niezauważonych . Np. kometę Holmesa (Urania XXI, 113) odkryto dopiero
po kilku tygodniach jej widzialności na północnym niebie, dopiero
wówczas, gdy była widoczna niemal gołym okiem. Podobnie w czasie
jednego z całkowitych zaćmień Słońca sfotografowano tuż obok jego
tarczy jasną kometę, która tam się przedostała niezauważona przez
nikogo. Komety tej już więcej nie obserwowano.
J. G.
Dwie nowe komety
Według cyrkuJarzy Międzynarodowej Unii Astronomicznej, nadsyła
nych z centrali w Kopenhadze, w r . 1951 odkryto już dwie nowe komety.
l) P aj d u s ak o w ej (1951 a), którą zauwa żono dn. 4. II. 1951
w wysokogórskim obserwatorium w Tatrach nad Skalnate Pleso, jako
obiekt rozmyty, bez centralnego jądra, o jasności pozornej 9m i krótkim warkoczu, biegnący na tle gwiazdozbioru Delfina w kierunku pół
nocnym. Od czasu założenia obserwatorium Skalnate Pleso (r. 1946) jest
to już piąta kometa tam odkryta, z czego trzy przypadają na Pajdusakową.

2) Ar e n d-R i g a u x (1951 b) odkryta fotograficznie w Obserwatorium w Uccle (Belgia) dnia następnego, tj . 5. JI. 51, jako obiekt lll'n
o wyglądzie mglistym, bez centralnego jądra i warkocza. Miejsce od krycia na niebie: rektascensja
7h23rn, deklinacja = +23°,7. .
Na podstawie dotychczasowych obserwacyj obliczono już cr bity wymienionych dwóch nowych tegorocznych komet :
l) Kometa Pajdusakowej (1951 a) przeszła przez perihelium dn. 28. I.
1951 r. w odległości 0.75 jedn. astronom. od Słońca . Orbita jej przecina drogę Ziemi niemal prostopadle, bo pod kątem 87°.
2) Kometa Arend-Rigaux (1951 b) przekroczyła punkt przysłoneczny
5wej drogi w końcu 'lbicgłego roku (1950 XII 18). Obiega Słońce po
niewielkiej elipsie (a = 3.45 jedn. astr.), dość silnie spłaszczonej (e = 0.60),
raz na 6.41 lat.
J. G.

=

Odszukanie dw óch komet periodycznych
"Mniejszym" teleskopem na Mount Wilson, o średnicy ll/2 metra,
Qdszukano dwie periodyczne tegoroczne komety: Pons- Winnecke
(1951 c) oraz Ternpel (1951 d). Są to obiekty na razie niezwykle słnbe,
bo zaledwie 20 wielk. gw., a Wfęc u granic zasięgu tego narzędzia. Obie nie
wykazują obecnie warkoczy. Pierwsza pojawiła się na tle południowej
części gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy, druga na tle gwiazdozblioru Panny.
J. G.
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Galaktyki

W ostatnich czasach ukazały się dwie prace poświęcone badaniom
podczerwonego promieniowania w okolicy centrum Galaktyki; pierwsza
praca astronomów amerykańskich S t e b b i n s a i W h i t for d a , druga
radzieckich A. A. Kaliniaka, W. J. Krasowskiego i W. B.
N ikon o w a. Celem tych prac było zbadanie jądra galaktycznego zakrytego dla promieni widzialnych gęstymi masami pochłaniającej materii.
W artykule zamieszczonym w Astronomiczeskij Zurnal XVII, 2.
P. N. C h o ł o p o w dokonuje zestawienia i krytycznego rozbioru wyników obu prac.
Stebbins i Whitford posługiwali się elektrofotometrem gwiazdowym
z infraczerwonym filtrem pozwalającym prowadzić b:~d .mia w zakresie
promieniowania A cff
10300 A. Teleskop (początkowo 60, później 100
calowy na Mt. Wilson) ustawiony był nieruchomo, a galwanometr rejestrował jasność wycinków nieba przechodzących dziQki ruchowi
dziennemu - przez pole przesłony ogniskowej. Tym sposobem otrzymano fotometryczne "przekroje" (tzn. krzywe intensywności wzdłuż równoleżników) w promieniowaniu podczerwonym okolicy nieba leżącej
wzdłuż równika galak1ycznego od 3210 do 3310 długości galaktycznej,
tj. wokół ;dotychczas ogólnie przyjQtej długości centrum Galaktyki,
l - 325°.

Rys. l. Schematyczny rysunek okolicy jądra Galaktyki wykonany na
podstawie pomiarów Whitforda i Stebbinsa.
Rys. l przedstawia schematycznie fotografię zamieszczoną w artykule Stebbinsa i Whitforda. Zakreskowane wycinki wyobrażają najbarodziej jasne miejsca otrzymywane na zwykłych zdjęciach. Z lewej strony
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znajduje się jasna chmura gwiazdowa w gwiazdozbiorze Strzelca. Współ
równikowe odniesione są epoki 1900,0. Prosta przecinająca
ukośnie rysunek to równik galaktyczny, którego położenie, jak i skala
długości galaktycznych naniesione są według tablic Olsona (współrzędne
północnego bieguna galaktyki: a 1900
12h 40m; ll, 900 = +28°). Krzywa przedstawiające zależność wychylenia galwanometru od rektascensji, Stebbins.
i Whitford nakreślili nie biorąc pod uwagę, że na promieniowanie o dłu
gości fali Aeff ~ 13000 A nakłada się silne promieniowanie pochodzące
od nocnego nieba, o długości A ef = 10440 A, zmieniające swą intensywność w ciągu nocy. Niestety, dla naniesionych krzywych nie podano w artykule wskazań galwanometru, jakie otrzymałoby się po wyeliminowaniu wpływu promieniowania nieba nocnego. Ta okoliczność:
stała się przyczyną pomyłek w interpretacji otrzymanych wyników.
Autorzy mówią o odkryciu jakiegoś "nabrzmienia" (bulge), leżącego
\ .'zdłuż równika galaktyki, o ś rcdku l - 326°,5 i b
O". Owalna krzywa
nakreślona przez nich nosi jednak wyraźnie subiektywny charakter.
Autorzy sami przyznają niewystarczalność pojedynczych przekrojów
podczerwonych, aby utwierdzić się, że ograniczają one centrum Galaktyki. Pnypisując wymienionemu nabrzmieniu barwę cechującą jądra
'-Piralnych mgławic i porównując tę barwę z barwą otrzymaną z obserwacji, stwierdzają, że nabrzmienie rzeczywiście leży w pobliżu jądra Galaktyki, a nie jest chmurą gwiazdową leżącą między nami a centrum.
Wydaje się to wątpliwe, jeśli weźmiemy pod uwagę wyjątkowo silne
y,;ahania w gęstości pochłaniającej materii w kierunku centrum Galaktyki oraz spiralną strukturę tej ostatniej. W związku z powyższymi rozważaniami należy wspomnieć o znalezionym przez O ort a i szereg póź
niejszych badaczy, obszarze zwiększonej gęstości gwiazdowej, znajdującym się w odległości 1-2 kiloparseków od Słońca w kierunku centrum Galaktyki i uważanym za część spiralnej gałęzi. Jest bardzo prawdopodobne, że co najmniej część obserwowanego promieniowania podczerwonego pochodzi od gwiazd późnych typów widmowych, wchodzą
cych w jedną z chmur gwiazdowych spiralnej gałęzi leżącej między
nami a centrum.
Mało przekonywujące jest porównanie jasności obserwowanego nabrzmienia z jasnością jądra mgławicy M 31 na skutek możliwej różnicy jasności jąder naszej Galaktyki i M 31, oraz dlatego także, że chmura gwiazdowa w spiralnej gałęzi, znacznie mniej jasna niż jądro, ale leżąca
o wiele bliżej, może mieć w rezultacie jednakową z jądrem widzialną
jasność powierzchniową. Zdaniem autorów na bliskość nabrzmienia od
centrum Galaktyki wskazuje także położenie środka owalnej linii, którą
wykreślili. Jednakowoż, nie mówiąc już o fikcyjności tej linii, zgodnie
z pracami B. W. Kuk a r k i n a, środek ciężkości poszczególnych podsystemów gwiazdowych leży w kierunku l -= 330°,3, tj. na brzegu hipotetycznego nabrzmienia.
rzędne
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Na podstawie przytoczonych rozwazan można powiedzieć, że ani ponabrzmienia, ani jego kształt, barwa, czy jasność nie dają podstaw do twierdzenia o jego charakterze.
Zagadkę nabrzmienia pozwala rozwiązać praca W. B. N ikon o w a .
A. A. Kaliniaka i W. J. Krasowskiego.
Za pomocą teleskopu elektronowego badacze radzieccy otrzymali
na kliszach bezpośrednio w:d')czny obraz obszaru centrum Galaktyki. Zamieszczone w ich pracy zdj:;cia wykazują, że w promieniowaniu pod-czerwonym (A eff - 9700 A) odsłania się jasny obszar polożony symetrycznie do chmury gwiazdowej w Strzelcu wzgl<:dem ciemnego pasma
pochłaniającej materii, przechodzącego przez środkek obrazu.
Już wcześniej, W. B a a d e i B. W. Kuk a r k i n niejednokrotnic
wysuwali przypuszczenie, że jasna chmura gwiazdowa w Strzelcu jest
-częścią jądra galaktycznego. Jak wykazał Baade, sldada się ona z gwiazd
podsystemów sferycznych 1 ), charakterystycznych dla jąder ingławic spiralnyche Należy podkreślić, że argumentacja Baadego oparta jest nL\
odkryciu w niewielkim wycinku nieba o powierzchni 0,38 stopnia kwa<lrdatowego, 152 gwiazd zmiennych. Przeszło 60° 1o tych gwiazd, to krót-okresowe cefeidy, ch'.lrakterystyczne przedc;tawicielki sferycznych pod;o;:ystemów. W chmurach gwiazdowych Mlecznej Drogi złożonych z gwiazd
płaskich podsystemów 2 ), znajduje się nie więcej niż 2-3°/o gwiazd tego
typu. Niestety, w środku obszaru badanego przez Baadego, znajduje się
gromada kulista NGC 6522. Jak wiadomo, niektóre gromady kuliste
-zawieraja bardzo dużo krótkookresowych cefeid. Pewna ich część
znajduje się w odległościach od środka gromady znacznie większych
niż promień gromady. Nie można przeto kategorycznie odrzucać przypuszczenia, że gwiazdy zmienne tego typu, odkryte przez Baadego, mogą
być związane z gromadą kulistą, a nie z chmurą w gwiazdozbiorze
Strzelca. Ponieważ sama gromada pokrywa się częściowo chmurą gwiazdową, więc gwiazdy zmienne należące do gromady mogą być obserwo ·
wane w chmurze. Jednak wskaza!'la możliwość mało jest prawdopodobna.
ponieważ wiadomo, że krótkookresowe cefeidy wykazują silną koncentrację ku środkowi Galaktyki, przy czym teoretyczna ocena gęstości ich
rozmieszczenia otrzymana przez Kukarkina, zgadza się co do rzędu
z gęstością rozmieszczenia w obszarze obserwowanym przez Baadego.
Nie ulega wątpliwości, że na zdjęciach radzieckich uczonych otrzymano obraz jądra Galaktyki. Swiadczy tym zarówno odległość chmury
w Strzelcu, jak i prawie jednakowe w promieniowaniu podczerwonym
jasności obu częśc1 otrzymanego obrazu, a także położenie jego centrum 330°,5, zgadzające się z położeniem środka ciężkości Galaktyki
obliczonym przez Kukurkina. Jak zauważył P. P. Parenago, świadczy
łożenie

o

l) tj. z gwiazd populacji II- vide Urania, T. XIX, str. 53.
2) tj. z gwiazd populacji I - ibid.
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też o tym pasmo ciemnej materii, przechodzące przez środek obrazu
prawie r0wnolegle do równika galaktycznego. Materia ta skupiona jest
po większej części w płaszczyźnie Galaktyki i obserwowany obraz.
przypomina widok jąder spiralnych mgławic , oglądanych z krawędzi
(poz. rys. 2).

Rys. 2. Widziana "z profilu" mgławica spiralna w Warkoczu Bereniki.
Na tle jądra mgławicy widać charakterystyczne ciemne pasmo materii
pochłaniającej.

Na rys. 3 (przy założeniu, że rys. l odpowiada rys. 3) naniesionOo
schematycznie kontury jądra Galaktyki odkrytego przez radzieckich
obserwatorów, przy czym zakreskowane miejsca dają w przybliżeniu
obserwowane rozmieszczenie pochłaniania w ciemnym paśmie. Na tym
samym rysunku podano krzywe intensyvvności wykreślone przez Stebbinsa i Whitforda. Rysunek wskazuje, że nie może być mowy o żad
nych różnicach pomiędzy fotometrycznymi danymi obu prac. Krzywe
Stebbinsa i Whitforda zgadzają się zupełnie ze zmianami jasności na
obrazie jądra odkrytego przez astronomów radzieckich. Przyczyną błę
dów w interpretacji uczonych amerykańskich jest nieprawidłowe opracowanie rezultatów swych badań.
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Opublikowane zdjęcia jądra naszej Galaktyki p ozwalają twierdzić ,..
kierunek ku jej osi obrotu jest już zupełnie ści śle wyznaczony. Jednakowoż samo jądro może rozciągać się znacznie wzdłuż równika galaktycznego, zwłaszcza w kierunku rosnących długości. Centrum obrazu
jądra posiada współrzędne : l
330° b = l u,5. Otrzymana długość galakt y czna jądra dobrze się zgadza z długoś cią 331°,3 ± l 0 ,4 obliczoną przez.
że
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Rys. 3. Schematyczny rysunek okolicy jądra Galaktyki , wykonany na
podstawie fotografii astronomów radzieckich.
B. W. Kukarkina z teorii ruchu obrotowego Galaktyki. Nie jest wykluczona możliwość, że jądro zajmuje obszar od 322° do 340° długośc L
Gdy przyjmiemy odległość do centrum Galaktyki 7,5 kiloparseków (Parenago), to wielkość małej osi jądra (9°) okaże się równa 1200 parseków.
Zwykle jądra mgławic spiralnych typów Sb- Sc posiadają rozmiary
kilkuset parseków. Nieoczekiwanie duże rozmiary jądra naszej Galaktyki
nie powinny wywoływać zdziwienia, jeśli uwzględnimy , że jądra mgła
wic nie są ostro rzarysowanymi ciałami i trudno ściśle ocenić ich
rozmiary.
A. St.
Nowa

wartość

paralaksy

Księżyca

Bardzo dokładną wartość paralaksy Księżyca otrzymać można z obserwacji w różnych miejscach Ziemi zakrycia przez Księżyc tej samej.
gwiazdy. Jeżeli pomiary te będą dokonane w miejscowościach powią
zanych ze sobą dokładną siecią triangulacyjną, pominąć można zupeł-
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geograficznych mieJSCa obserwacji, a ponieważ
z niedostatecznie dokładnej znajomości położenia gwiazdy i promienia Księżyca · wchodzą w
tej samej wielkości na wszystkich stacjach, znoszą się one przy tworzeniu róż
nic. Z obserwacji takich otrzymać można wprost wartość odległości
Księżyca w km bez potrzeby czynienia założeń co do dokładnej wartości
promienia Ziemi. Ostatnio z dokonanych na drodze fotoelektrycznej pomiarów otrzymano na odległość Księżyca od Ziemi wartość
384 410 km
większą o 6 km od wartości podanej przez Brown a. Głównym źró
-dłem błędu jest tu wywołana libracją zmiana profilu brzegu Księżyca
podczas obserwacji. Być może dokładniejsza znajomość rzeźby terenów
brzegowych tarczy Księżyca pozwoli osiągnąć jeszcze lepsze wyniki.
nie

błędy spółrzędnych

pozostałe błędy wynikające

(Według

Astronamical Jotanal, 55, 178 (1950)).

AS.

Pola magnetyczne gwiazd

W ostatnich latach H. W. B a b c o ck pomierzył natężen:e pól magnetycznych dla całego szeregu gwiazd. Pomiary takie polegają na pomiarze efektu Zeemana w widmie gwiazdy. Szczególn.e dokładnie zba<iana została gwiazda BD -18°3789. Gwiazda ta jest zmienną spektroskopową o okresie zmian 9,295 dni2, przy czym nat<;żenie linii chromu
w jej widmie zmiema się z przeciwną fazą niż natężenie linii podwójnie
:zjonizowanego europu. Z badań nad polem magnetycznym tej gwiazdy
wynika, że pole to jest również zmienne. Posiada ono składową stałą
o natężeniu 2000 Gs 1) i dwie składowe zmienne, jedną o okresie 9,259 dni
zgodnym z okresem zmian widma, o amplitudzie 6600 Gs, a drugą o okre5ie podwójnym 18.519 dni i amplitudzie - 1600 Gs. Maksimum natę
żenia pola magnetycznego pokrywa si~ w cza~ie z maksimum natęże
nia linii Eu III, a minimum z maksimum natężenia linii C1·. Z obserwacji wynika, ;~e oś pola magnetycznego gwiazdy jest zgodna z osią jej
obrotu . i z kierunkiem, w którym widzimy gwiazdę. M. S c h w a r zs C h i l d W oparciu o teorię A l f V e n a podał wytłumaczenie powstawania zmiennego pola mflgnetyczncgo. Według tej teorii zmienne pole
magnetyczne powstaje przez współdziałanie mechanicznych i magnetycznych oscylacji gwiazdy. Gwiazdy tego typu co ba::lana przez Babcocka
BD - 18°3789 były uważane za źródło promieni kosmicznych. Odkrycie
oscylacji magnetycznych tych gwiazd zdaje się umacniać tę hipotezę.
Analiza zjawisk elektromagnetycznych zachodzących przy takich oscylacjach wykazuje, że możllwe byłoby wysyłanie przez gwiazdę nałado
wanych cząstek, które następnie mogłyby być przyspieszane przez
:zmienne pole elektryczne towarzyszące polu magnetycznemu. Również:
1
)
Gs
Gau3s, jednostka natężenia pola magnetycznego; pole magnetyczne ziemskie posiada natężenie około 0,5 Gs

llT
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wysuwane już dawniej hipotezy kosmogoniczne, tłumaczące powstaniesystemu planetarnego głównie przez oddziaływanie sił elektromagnetycznych zyskują tu pewną podstawę.
(Według Natur~

166, 249 (1950))

Zmiany okresów gwiazd zmiennych

AS,

zaćmieniowych

Okresy zmian blasku niektórych gwiazd podwójnych zaćmieniowych
w sposób nieregularny. F. B. W o o d podał pewną możli
wość fizykalnego wytłumaczenia pochodzenia tych zmian. Rozważa on
mianowicie warunki stabilności takich podwójnych układów gwiazdowych. Według mechaniki teoretycznej istnieje dla takiego układu pewna
zamknięta powierzchnia stabilności zwana powierzchnią Jacobiego, wewnątrz której muszą się całkowicie zawierać oba ciała, aby układ był
stabilny. Jeżeli pewna masa zostanie wyrzucona poza tę powierzchnię.
opuści ona nasz system na zawsze. Gdy powierzchnie Jacobiego znajdują
się w pobliżu powierzchni składników układu, wówczas materia wyrzucona z jednego ze składników w postaci np. protuberancji nie powróci
już do systemu, co spowodować może zmi\łnę okresu zmian blasku. Dla
wytłumaczenia największych nawet występujących zmian periodu, wystarczy przyjąć, że wyrzucona masa wynosi 10-6 całkowitej masy systemu. Należy zaznaczyć, że odrzut wyrzuconej masy powoduje na ogół
większe zmiany okresu, niż utrata masy.
(Według Astronamical Journal, 55, 83 fl950])
AS
zmieniają się

Z DYSKUSJI NAD

POPULARYZACJĄ

ASTRONOMII

Podajemy poniżej, z niewielkimi skreśleniami , uwagi p. W. M ak s ym o w i c z a z Dębicy, członka Koła Młodz. P. T. M. A., nadesłane nam
w związku z wezwaniem Redakcji ogłoszonym w Uranii, Nr 3-4, 1951.
W związku z akcją werbunkową do P. T. M. A. i ja przystąpiłem
do wyszukiwania miłośników nieba, którzy żywiej interesow.1l by się
zagadnieniami astronomii, ale tu natrafiłem na pewne trudności
które - według mnie - są przyczyną stosunkowo małej liczebności
miłośników tej pięknej nauki. Prowadząc z kolegami ożywione dysku sje na rozmaite tematy, próbowałem wywołać dyskusję na temat astronomii. W tym wypadku zazwyczaj wszyscy dzielili się na dwie grupy.
Jedna - to jednostki uważające astronomię za naukę fantastyczną,
naukę, w której można "bujać", można "o jakimś ciele niebieskim
napisać, czy powiedzieć co ci się podoba i staniesz się wielkim astronomem, uczonym".
Druga grupa - to jednostki interesujące się astronomią, ale nie-
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jako nauki. Przyczyną tego lekceważenia jest to,
astronomia nie ma zastosowania w życiu . Próbowałem im tłumaczyć, że astronomia daje nam obraz naszego świata ,
że człowiek nie tak jak dawniej, patrzy na niebo, jak na coś tajemniczego, do czego nie można się dostać myślą i czego nie można poznać , ale
staje się dzięki astronomii prawdziwym "homo sapiens", "człowiekiem mą
drym", który zdaje sobie sprawę ze swego otoczenia. Tu zazwyczaj następo
wały przykłady z innych nauk, jak np. fizyki, chemii i wielu innych,
gdzie mi wykazywano prawdziwą praktyczną ich potrzebę, że bez nich
dana dziedzina życia, czy proces by się nie obszedł. Ja podawałem przykłady na potrzebę astronomii i jej użyteczność, np.: l) że za pomocą
niej można obliczyć czas zaćmienia Słońca, które - gdyby zaszło niespodziewanie - mogłoby zrobić pewne szkody; 2) że można obliczyć położenie geograficzne punktów na kuli ziemskiej, co jest nieodzowne
w komunikacji morskiej.
Tutaj zawsze następowała odpowiedź , że do tego nie potrzeba całej
astronomii, jak rozpisywania się nad składem chemicznym gwiazd, ich
<>dległościami, masami i niewiadomo czym, a wystarczy znać ruchy
Ziemi (czyli pozorne ruchy Słońca) i znać się trochę na układzie gwiazd
na niebie. Tłumaczyłem wszystko, jak tylko umiałem , ale często byłem
zapędzany w sytuację bez wyjścia .
W związku z tym doszedłem do wniosku, że główną przyczyną
małej ilości miłośników astronomii jest małe uświadomienie obywateli
o praktycznym zastosowaniu astronomi, bo gdyby znano jej zastosowania, nie ustosunkowywano by się do niej tak lekceważąco. Ostatnio
przekonałem się, że olbrzymia większość ludzi, a specjalnie młodzieży ,
z którą się stykam (jako rówieśnik) odnosi się do astronomii niepowazme.
1
W związku z tym wnoszę prośbę do Redakcji "Uranii", by w miarę
możności na łamach swojego czasopisma opublikowała artykuł (czy te ż
{;ały cykl artykułów) , z którego w skrócie można by się było dowiedzieć o praktycznym zastawaniu astronomii. o jej gospodarczym znaczeniu. Według mnie przyczyniłoby się to w znacznej mierze do likwidacji "macoszego" stosunku. społe~zet'>~twa do astronomii.
Dziwi mię, że w związku z akcja "werbunkową" do P . T . M. A. w żad
nym popularnym czasopiśmie nie zauważyłem żadnej o tym wzmianki.
Sądzę, że takie wzmianki w znacznym stopniu przyczyniłyby się do
zwiększenia ilości członków, bo są pewno tacy i na pewno jest ich więcej
niż liczy członków P . T. M. A., którzy nie wiedzą o istnieniu tego
Towarzystwa (tak jak było i ze mną).
Z jednym jest u nas dobrze, a mianowicie z popularyzacją ogólnych
zasad astronomii (czasem nawet za ogólnych). We wszystkich prawie
czasopismach ukazują się od czasu do czasu naukowe arty~ły, opisujące w sposób popularny pewne zagadnienia astronomiczne.
biorące

że

-

jej

poważnie,

według

nich -
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W tym miejscu wypada mi wspomnieć o ciekawej kwestii, którą
wartykule dyskusyjnym ob. W ł. Z o n n, idzie mianowicie
o czysto "fachowy" rozwój danych nauk, bez ich powiązania. Jest to
bardzo ważne zagadnienie, jednak według mnie nie przedstawia się ono
tak beznadziejnie jak wynika z artykułu. Oczywiście braki są w tej
dziedzinie, ale nie tak wielkie i myślę, że przy wytężonej pracy można
je będzie w niedługim czasie zlikwidować. Wspomnę tu o ciekawym
artykule ob. Wł. Tę czy z Nr 4-6 "Uranii", ubiegłego roku. Jest to
właśnie jeden z takich "łączących" artykułów (przynajmniej ja sobie
je tak wyobrażam).
Ważne jest też, by w artykułach popularnych zawsze wyrażać się
ściśle (to najważniejsze) i jasno (w miarę możności). Tutaj wielką pomoc mogą nam dać doświadczenia radzieckich popularyzatorów astronomii, których ścisłość i jasność jest nieraz zadziwiająca (np. Per e lm a n , w książce pt. "Astronomia dla wszystkich").
Zbierając więc główne dezyderaty popularyzacji astronomii streszczę
-swe uwagi w czterech punktach:
1) Uświadomienie ogółu społeczenstwa o użyteczności i potrzebie astronomii w życiu kulturalno-naukowym, a przede wszystkim gospodarczym;
"2) Kontynuowanie na łamach prasy akcji "werbunkowej" do P. T .
M. A., by całe społeczeństwo wiedziało o jego istnieniu;
"3) Dalsze ogłaszanie artykułów popularno-naukowych z dziedziny astronomii ze zwróceniem uwagi na ich ścisłość i jasność;
4) Oparcie się przy popularyz::~cji astronomii na doświadczeniach uzyskanych w Z. S. R. R.
Te cztery punkty przyczyniły się do "wyłowienia" istniejących już
miłośników nieba i wyrobienia dobrego ustosunkowania się społeczeń
-stwa do astronomii.
Jeśli zaś idzie o wyławianie nowicjuszów, to pomocne w tym byłyby rozmaite pokazy i odczyty, jak również urządzane od czasu do
czasu konkursy z dziedziny astronomi.

poruszył

KRONIKA ZAŁOBNA
Sp.

śp.

Robert

Mąsior

i Henryk

Tyrała

W Nowym Sączu zmarli, w krótkich odstępach czasu, dwaj człon
kowie Zarządu tamtejszego Koła: Henryk Tyrała i Robert ' Mąsior.
Śp. H. Tyrała, em. dyr. Oddz. Narodowego Banku Polskiego, przew.
Komisji Rewizyjnej Koła, był wzorem sumienności i skrupulatności
w każdej pracy, zatem był też dobrym stróżem majątkowych spraw
Koła. Astronomią zajmował się od wczesnych lat i zagłębiał się w jej
problemy w godzinach swego wypoczynku; dopiero dyskusja prowa-
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dzona na .zebraniach Koła zdradzała, jak wielki zasób wiedzy ten skromny
w długim swoim życiu, potrafił zdobyć.
Drugą bolesną stratą dla Koła była niespodziewana śmierć śp. Roberta Mąsiora, urzędnika tamtej~zego Urzędu Skarbowego, a członka
Zarządu Koła. Zmarł człowiek w sile wieku, który z młodzieńczym
;:apałem służył Uranii. Na gwiazdy potrzeba koniecznie patrzeć przez
lunetę; tymczasem Koło nie miało ani lunety, ani pieniędzy na jej
kupno. Sp. Mąsior, nie zdradzając swych planów i nie czyniąc dla·
siebie reklamy, sam jeden postanowił zebrać potrzebną sumę i dokonał tego. Z terenu niezamożnego dzisiaj miasta, z kieszeni jeszcze biedniejszych miłośników astronomii, zdobył i wypłacił 40 000 zł gotówką;
i Koło lunetę posiada. Drugą zasługą tego dzielnego człowieka było·
podniesienie liczby członków Koła, które procentowo najwyżej podniosł'>
liczbę swoich członków w ciągu roku 1950. Oto tytuły wdzięczności dla
człowiek,

~p. Mąsiora.
Cześć

Ich

pamięci!

PRZEGLĄD

WYDA WNJCTW

B. W o r o n c o w - W i e l j a m i n o w : "Zdobycze astronomii radzieckiej", tłum. B. Siekierzyński - Książka i Wiedza.
Autor tłumaczy na wstępie, że jest zmuszony · przez wzgląd na roc'lzaj i objętość książeczki ograniczyć się w swojej pracy jedynie d<>
najważniejszych osiągnięć astronomii radzieckiej. W pierwszym rozdziale przedstawia pokrótce stan astronom1i rosyjskiej przed rewolucją
i wymienia jej zasługi położone dla rozwoju ogólnoludzkiej naukL
Stwierdza następnie, że badania naukowe astronomów w Rosji carskiej były utrudniane przez wiele czynników, - m. in. przez nadmierne obciążenie pracą pedagogiczną i częstokroć przez niedogodne
położenie b. rzadkich obserwatoriów.
Ten stan rzeczy uległ radykalnej zmianie po Wielkiej Rewolucji
Październikowej. Stworzono rodzimy przemysł optyczny, czym unie-zależniono astronomów radzieckich od dostaw zagranicznych, naukowcom dano odpowiednie warunki twórczej pracy oraz zagęszczono sieć·
obserwatoriów astronomicznych, budując cały szereg nowych, przeważnie w republikach południowych.
W dalszych rozdziałach autor omawia ogólnie wyniki prac astronomów radzieckich, pracujących na różnych polach astronomii, poświę
cając każdy rozdział jakiemuś specjalnemu zagadnieniu (np. planety
i komety, Słońce, gwiazdy zmienne i nowe itp.). W ostatnim rodziale
autor podkreśla, że olbrzymie osiągnięcia astronomii radzieckiej w cią
gu ostatnich 30 lat stały się możliwe nie tylko dzięki optymalnym warunkom pracy stworzonym przez ustrój socjalistyczny, lecz także z teg()

121

URANIA

powodu, że nauka w Związku Radzieckim rozwija się na zasadach
materializmu dialektycznego . Powołując siG na dotychczasowy stan
xzeczy autor rokuje astronomii radzieckiej niebywały rozwój.
Z obowiązku prostuję kilka drobnych usterek o charakterze raczej
<irukarskim. Otóż na str. 8, w. 4 od dołu, zamiast "kropek" ma być
" kreski"; na str. 9, w. 9 od góry, zam. "kropek" ma być "kresek"; na
str. 36, w. 8 od dołu, zam. "200 miliardów lat" powinno być "200 milionów lat"; a na str. 40, w. 5 od góry, zam. "refraktor" powinno być
"reflektor".
J. Mietelski
ciąg ogłaszanych w
poprzednich numerach "Uranii"
książek popularnych (w języku polskim) z zakresu astro-

Jako dalszy
:zestawień

nomii i nauk pokrewnych. podajemy niniejszy spis:
B aj e w K.: "Twórcy nowożytnej astronomii" (Nasza Księgarnia) ,
str. 109 - 5,40 zł.
B i e d a F.: "Kto zapisywał kronikę dziejów Ziemi" (Czytelnik) -1,20 zł .
G a d o m ski J.: "Zarys historii astronomii polskiej" (Pol. Ak. U m.)
str. 43 - 4,50 zł.
H ar t l e b B.: "Mikołaj Kopernik" (Bib l. Toruńska) - str. 51 - 3,60 zł .
I l j i n M.: "Ziemia i ludzie" (Czytelnik) - str. 46 - 1,20 zł.
Xunicki R.: "Czy był początek świata" (Książka i Wiedza)-~tr.543,00 zł.
L e b i e d i n ski A. I.: "W świecie gwiazd", Lud. Spółdz. Wyd.
str. 50 - 2,25 zł.
M er g e n t a l er J.: "Wiadomości ogólne o gwiazdach" (Czytelnik)
str. 40 - 1,95 zł.
M i c h aj ł o w A. A.. "Zaćmienia Słońca i Księżyca" (Czytelnik)
str. 71 - 2,70 zł.
P a g a c z e w ski J.: "Ruch planet" (Czytelnik) - str. 30 - 1,20 zł.
P ar e n a g o P.: "O budowie wszechświata" (Książka i Wiedza)
str. 97 - 2,70 zł.
Pożaryski W.: "Jak się k~ztałtowało oblicze Ziemi" (Czytelnik)
1,50 zł.
Rud n i ck i K.: "Co wiemy o powstaniu Ziemi i planet" (Lud. Spółdz.
Wyd.) - str. 43 - 2,70 zł.
S t e n z E.: "Zjawiska optyczne w atmosferze" (Wiedza Powszechna) str. 62 - 2,40 zł.
Szyszak o w W. A.. "Rola uczonych rosyjskich w rozwoju astronomii" (Czytelnik) - str. 29 - 1,20 zł.
W i er z b i ń ski S.: "Ruchy Księżyca" (Czytelnik)
W o r o n c o w- W i e l ja m i n o w B.: "Zdobycze
kiej" (Książka i Wiedza) - str. 43 - 1,65 zł.
- ,Wszechświat" (Książka i Wiedza) - str. 473 Z i e m e ck i S.: "Swiatło widzialne i niewidzialne"
Z o n n W.: "0 Słońcu na Ziemi" (P. Z. W. S.) "0 planetach, kometach i Słońcu" (Czytelnik) - "0 gwiazdach i mgławicach" (Czytelnik) - str.

str. 30 - 1,50 zł.
astronomii radziec10,50 zł.
(Czytelnik) -1,05
str. 35 -2,10 zł.
str. 264 - 11,50
131 - 7,00 zł.

zł
zł.
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na maj i czerwiec 1951 r.
Wszystkie zjawiska podano w czasie środkowo- europejskim,
obowiązującym w Polsce:
MAJ:
1. do

7. V. Na ciemniejącym wieczornym niebie dostrzec można p<>
zachodniej stronie słup słabego światła, ustawiony skośnie do horyzontu, zwany światłem zodiakalnym. Na jego tle świeci najjaśniejsza gwiazda nieba, Gwiazda Wieczorna, planeta Wenus, która
przez maj i czerwiec stanowić będzie ozdobę nieba wieczornegar
zachodząc dopiero krótko przed północą.
l . do 13. V. Nad ranem występują gwiazdy spadające z roju "Akwaryd", które zdają się promieniować z miejsca położonego opodai
gwiazdy "eta" w gwiazdozbiorze Wodnika w ilości około 6 gwiazd
w ciągu godziny.
l . do 13. V. Neptuna łatwo odszukać przez lunetkę lub lornetkę , gdyż
tworzy gwiazdę p;:,dwójną z gwiazdą "teta" Panny, jaśniejszą o cf.
niego o 4 wielk. gwiazd .
Ar~t ",.
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Droga Neptuna
Położenie

między

g wiazdami w r. 1951.

między gwiazdozbiorami oznaczone jest małą kreską.
w lewym narożniku. Główny rysunek obejmuje gwiazdy słabsze
niż Neptun, na małym wycinku gwiazdozbioru Panny tak, jak je
wi d ać w lu nec1e odwracającej obrazy. W miejscach oznaczonych
kó łkami z literami rzymskimi znajduje się Neptun 1-szego dnia
każdego miesiąca jako gwiazdka 8-mej wielk.

drogi

Księżycem, nie·...-idoczny z powodu są
siedztwa Słońca.
3. do 5. V. Wenus zna jduje się "między rogami Byka", lewym z gwiazdą 3-ciej wielk. "zeta" i prawym z gwiazdą 2-gie.i wielk. "beta"
Byka. Niżej nad horyzon tem świeci "oko Byka", czerwony Aldebaran zaś na lewo również czerwona Beteigeuza w Orionie.
4. 23h Merkury w pobliżu Słońca w niewidocznej konjunkcji z Księ

2. 19h Jowisz w konjunkcji z

życem.
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również w niewidocznej konjunkcji z Księżycem.
Młody Księżyc, zdobny w światło popielate, kbrc sz~z gólnie pięk
nie widoczne będzie aż po 12. V., zajmuje górny narożnik trójkąta tworzonego z Aldebaranem i Plejadami.
18h Konjunkcja Wenus z Księżycem. O zmierzchu Wenus znajdujesię poniżej Księżyca tworząc piękny obraz wraz z otaczającymi

6. 14h Mars

7.
9.

jasnymi gwiazdami.
Księżycem świecą dwie gwiazdy 1-szej wielk.: Kastor i Poluks.
11. Kastor i Poluks opodal na prawo od Księżyca.
14. Tuż pod Księżyccm po I-.;zej kwadrze znajdziemy Rezulusa (.,alfa'"
Lwa). Księżyc stopniowo oddala się od niego w kierunku na lewv.
14. do 23. V. Wenus mija Urana i przechodzi przez dolną część poniż
szej mapki od lewej ku prawej 18. i 19. V. wieczorem stoi Wenus
tuż przy gwieździe 3-ciej wielk. "epsilon" Bliźniąt. Położenie Wenus
21. V. o lh wkreślić moźna do mapki według współrzędnych ze
str. 127. W lunecie widać Wenus w fazie, jak Księżyc w dwa
dni po Iszej kwadrze. Fazę najlepiej obserwować zaraz po zachodzie
Słońca na bardzo jasnym tle nieba.

10. Ponad
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Droga Urana

między

gwiazdami w r. 1951.

Obraz widziany w lunecie odwrc.cającej w skali 2 razy mniejszej
niż mapka Neptuna na str. poprzedniej i z gwiazdami tylko do
8-mej wielkości. Uran jest gwiazdą 6-tej wielk. i porusza się
w gwiazdozbiorze Bliźniąt w okolicy zaznaczonej kreską w prawym narożniku mapki (obraz prosty). Na początku każdego miesiąca
zajmuje położenie oznaczone kółkiem na mapie głównej (obraz
odwrócony).
15. Na prawo powyżej Księżyca swieci Regulus, na lewo poniżej jasny

Saturn.
16. 23h Konjunkcja Saturna z Księżycem, Saturn 4° na pn.
17. 6h Wenus w konjunkcji z Uranem. Uran 2°.1 na południe.
17. Wieczorem Księżyc znajduje się w połowie drogi pomiędzy Sa-

turnem na prawo, a

Kłosem

Panny (Spika) na lewo od niego.
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Księżyc znajduje się tuż poniżej Kłosa Panny. Wciągu
nocy odsuwa ~ ię od tej gwiazdy w kierunku na lewo, tj. na wschód.
21. Późnym wieczorem tuż powyżej Księżyca w pełni świeci czerwony
Antares .,al.fa" Niedźwiadka (Skorpiona). Ksic:;życ przemieszcza się
w ciągu nocy względem gwiazdy w kierunku na lewo.
22. Mars w konjunkcji ze Słońcem . .Jest niewidoczny i znajduje się
poza Słońcem, lecz w największej odległości od Ziemi będzie dopiero w dniu 27. VI.
22. Merkury jest w największej elongacji (wychyleniu) 25° na zachód
(na prawo) od Słońca. Mimo to jest niewidoczny, gdyż mając deklinację mniejszą niż Słońce wschodzi na rannym niebie zaledwie
35m przed Słońcem.
23. Ponad Wenus świecą Kastor 1 Poluks. Wenus w ciągu następnych
dni przemieszcza s ię ponjżej nich i 4. VI. stanie na jednej linii.
29/30. nad ranem świeci wąski sierp Księżyca ze światłem popielatym,
poniżej niego Jowisz, a ponad nimi wielki czworobok Pegaza. Konjunkcja Jowisza z Księżycem nastąpi 30. V. llh.
:w. Saturn w swoim ruchu między gwiazdami (ruch wsteczny w kierunku gwiazdozbioru Lwa\ zatrzymał się i zmienia kierunek ruchu.

18. Wieczorem

'CZERWIEC:
2. 22h Merkury w konjunkcji z
sąsiedztwa Słońca.
12h Mars również w

Księżycem ,

niewidoczny z powodu

4.
niewidocznej konjunkcji z Księżycem.
4. Kastor i Poluks na prawo od Wenus, na jednej linii z nią.
v. Nieliczne plamy na Słońcu w swoim ruchu po tarczy, trwającym
z lewej ku prawej około 2 tygodnie, zakreślają obecnie cięciwy
proste. Drugi raz w roku zdarzy się to około 8. XII., w międzycza
sie drogi plam na tarczy są mniej lub więcej wygiętymi łukami
ku górze (najsilniej około 6. III.) lub ku dołowi (najbardziej 8. IX.).
6 . Na niebie w ieczornym zjawia się bardzo wąski sierp Księżyca,
uzupełniony resztą tarczy, świecącą .światłem popielatym, które
z dnia na dzień słabnąc, widoczne będzie do 11. VI.
7. Powyżej Księżyca świecą blisko na prawo Kastor i Poluks, zaś
dalej na lewo Wenus.
8. Nadarza się wyjątkowa okazja do łatwego odszukania Wenus gołym okiem za dnia,
zwłaszcza popołudniu, oczywiście tylko na
zupełnie czystym niebie. Razem z sierpem Księżyca znajduje się
Wenus w odległości 45° na lewo od Słońca zrazu nieco wyżej niż
Słońce , późnym popołudmem już znacznic wyż ej niż Słońce. Przy
tym Wenus świeci najpierw na lewo poniżej Księżyca, coraz bliżej niego. Wreszcie o godz. 19 ma miejsce konjunkc.1a \/enus z Księ
życem i wówczas Wenus znajduje się mniej niż 1° (dwie średnice
Księżyca) na południe (poniżej) Księżyca. Wieczorem po zachodzie
Słońca wąski sierp Księżyca stoi tuż ponad Wenus. Powoli odstęp
ich zwiększa się w miarę jak obydwa ciała niebieskie zdążają do
zachodu, który około godz. 22 zakończy to piękne zjawisko.
10. Na lewo blisko Księżyca znaleźć można Regulusa, gwiazdę 1m.
11. Księżyc znajduje się mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Regulusem na prawo, a Saturnem na lewo. Słabe światło popielate.
11. do 15. VI. Wenus mija gromadę gwiazd Praesepe (Złóbek) w gwiazdozbiorze Raka. Gromadę znaleźć można zrazu opodal na lewo
od Wenus. 13. VI. wieczorem przy najwiękozym zbliżeniu znajduje
się
ona tuż poniżej Wenus, zaś 15. VI. nieco dalej na prawo.
12. Wieczorem S::~turn znajduje się na lewo powyżej Księżyca. Konjunkcja Saturna z Księżycem zdarzy · się 13. VI. 8h rano.
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już zdaJa na prawo od Księżyca.
14. Na lewo od Księżyca świeci Kłos Panny. (Spika).
17. Księżyc znajduje się w gwiazdozbiorze Niedźwiadka (Skorpion) r
na lewo od niego świeci czerwony Antares.
17. 23h Saturn jest w kwadraturze ze Słońcem. W lunecie odwracającej w idoczny jest Saturn z pierścieniem jeszcze węższym niż na
rysunku w Uranii Nr 3-4, str. 77,
::!2. 6h 25m Słonce znajduje się na zwrotniku Raka i wstępuje w ekliptykalny z n ak Raka, chociaż rzeczywiście znajduje się od 20. VL
w g w i a z d o z b i orz e Bliźniąt i w nim pozostanie do 19. VIL
zanim przejdzie do gwiazdozbioru Raka. Słońce osiągnęło najwi~kszą
północną deklinację, dzięki czemu mamy najdłuższy dzień w roku
i jasne noce zwłaszcza na północy Kraju. Moment przesilenia dnia
z nocą jest początkiem lata astronomicznego.
25. Wenus w największej elongacji wschodniej, 45° na lewo od S !01ica.
Od tej chwili zbliżać się będzie na niebie coraz bardziej do Słońca, aż..
w sierpniu przestanie być widoczna. W lunecie widać fazę Wenus
odpowiadającą dokładnie I-szej kwadrze (p. rysunek w "Uranii'"
Nr 3-4, str. 77)
25. 16h Merkury w górnej konjunkcji ze Słońcem. W największej odległości od Ziemi znajdzie się 26. VI.
26 / 27. 2h Jowisz w konjunkcji z Księżycem. Jowisz 4° poniżej.
28. Uh Merkury w konjunkcji z Uranem, obydwie planety toną w promieniach Słońca.
Minimum Algola: 21/22. VI. 1h.7 (jedyne widoczne w ciągu V. i VI.
Minima główne Beta Lyrae (zmiany blasku obserwować przez kilka
nocy): Maj: 1d 17h; 14d 15h; 27d 14h. Czerwiec: 9d 12h; 22d lOh_
Maksima zmiennych długo - okresowych (zmiany blasku obserwować
przez kilka tygodni przed i po maksimum):
~ 6. V. R Bootis. Rekt.: 14h35m Deki.: +27°.0. 6 wielk. gwiazd. Okres: 226d.
19. VI. o Ceti (Mira) niewidoczna z powodu sąsiedztwa Słońca na niebie.
24. VI. R Ursae Maioris. Rekt.: 10h40m Deki.: +69°.1. 6 wielk. Okres:
299d.
26. VI. T Cephei. Rekt.: 21h 9m Deki.: +68°.1 wielk. 5m. Okres: 396d.
28. VI. R Serpentis. Rekt.: 15h 48m Dekl.: +15°3. 6 wielk. Okres 354d_
24. VII. R Aquilae. Rekt.: 19h 4m Deki.: +8°.1. 6 wielk. gw. Okres: 302d.
Zjawiska w układzie satelitów .Jowisza:
,) - satelita niewidoczny, gdyż znajduje się na tle tarczy Jowisza,
" zasłonięty jest przez tarczę Jowisza lub>
zaćmiony przez jego cień,
c - cień satelity jako ciemna plamka na tarczy Jowisza przechodzi
poprzez tarczę,
pz - początek zaćmienia czyli moment zmknięcia satelity w miejscu
na lewo w pewnej odległości od tarczy Jowisza (luneta odwr.).
kz - koniec zaćmienia czyli moment ukazania si~ satelity również:.
na lewo od tarczy Jowisza.

13. Wieczorem Saturn

Czerwiec:
2d od 2h17m ~
do 3 19
od 3 30
., do 2 56
"'
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W innych miejscowościach wschody i zachody Słońca zdarzają się

wc ześniej lub pÓźniej, jak to wynika z poniższej tabelki.
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Wenus jest o"ecnie gwiazdĄ wieczorną
najwspanialszą w 1 brębie steregu lat.
chodzi prawie w 4: gorlziny p, Słońcu,
świeci w pierwszej c t. ęści nocy na zurełnie ciemnym niebie jako gwiazda mi·
nus 4-tej wielkości światłem tak jasnym,
że wyraźnie znaczą s i ę cienie prze -łmio·
łów ziemsk'ch. Można ją obserwować za
dnia gołym okiem, przyczym K•dt;życ
stojący blisko niej w dniach 9· V. i 8.
VI. ułatwia odszukanie jej na niebie.
25 VI. największa elongacja z • ch. 45°.
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Dobrze dostrzegalny w pierwszej połowie nocy jako gwiazda
1-szej wielkości.
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NEPTUN

~i. ~~: l ~ ~~ t~~:~ ~2 ~~14 l~~18 !i52
VII. 20. 6 47 + 23.3

3 46
13 07
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5'1 13 51
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S'I
II 14
13 os 1 Dostrz ·galny wieczorami przez
lornetki jako gwiazdka 8 111 •

l l

W V. widoczny przez lornetki wieczorami jako gwiazda 6m, w VI. ginie
w promieniach Słońca.
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Errata: Nr 3-4, 1951, str. 53, w. 8 od dołu, zamiast "340" ma być "!!40" ~
Str. 66, w. 22 od góry winien brzmieć: "Ostatnio Brouwer i A. J. J. van
W o erko m przeprowadzili w V ale". Str. 69, w w. 3 od góry po sło
wach: "o płaszczyznach" dodać: .,prostopadłych do osi i", natomiast
w. 5 od góry skreślić.
Na Fundusz "Uranii" wpłacili:
Regina Piątkowska, Toruń 4 zł, Czesław Bednarz, Kraków 8 zł, Jad-·
wiga Guttakowska, Wrocław 8 zł, Jan Wojciech Jankowski, Warszawa
7 zł, Barbara Bartnicka, Kielce 2 zł, Bolesław Krzywkowski, Starogard
Gd. 12 zł, Bolesław Boczar, Wrocław 3,50 7ł, Wacław Domański, Turek
G,50 zł. Maria Nowotarska, Mielec 18 zł, Feliks Wojtak, Kraków 10 zł ~
Michał Krasnodęb ski, Warszawa 4 zł,
Dr Bronisław Bielecki, Warszawa 12 zł, Mgr Józef Jaworski, Białystok 3,33 zł, Ks. Zblowski,
Gdańsk 8 zł, Władysław Gondek, Nowy Sącz 2,50 zł .
Na Fundusz Budowy Ludowego Obserwatorium

wpłacili:

Stanisław

Wójcik, Szczuki 30,50 zł, Eugeniusz Mayer, Szczecin 20 z·"
Jerzy Giergielewicz, Szczecin 12 zł, Franciszek Stradal, Oświ :;c~m 20 zł,.
Henryk Pałac, Oświęcim 12 zł, J:m Groch i Syn, Kraków 30 zł, Stefa,J
Seredyński, Kraków 5 zł, Inż. Kazimierz Wachowski, Gorzyce 50 zł,
Wiesław Warchalski, Ktelce 8 zł, Dr Bronisław Bielecki, Warszawa
12 zł, Włodzimierz Lisiak, Poznań 12 zł, Władysław Gondek, Nowy--Sącz
5 zł, Inż. Wł. Janikowski, Wrocław 12 zł, Andrzej Zymański, Kraków
4 zł, Eugeniusz Maeyr, Szczecin 20 zł, Klemens Kapelak, Kryspinów 4 zł,
Łukasz Marek Czelej, Holeszów 10 zł, Inż. Dr Józef Freisler, Kraków lO zL

OD ADMINISTRACJI "URANII"
W 1951 r. obowiązują następujące ceny naszego pisma: Roczna prenumerata wynosi 16 zł. - Wkładka członka zwyczajnego 12 zł.- można
wpłacać w dwóch ratach półrocznych na konto P. K. O. IV-5227
P. T. M. A. Zarząd Główny. - Wkładka ulgowa dla młodzieży szkolnej 6 zł. - Każd:l' wpisujący się członek wpłaca nadto jednorazowo
l zł 50 gr wpisowego. - Fojedynczy nurner "Uranii" kosztuje 2 zł !l5 gr.
Członkowie Towarzystwa, opłacający bieżące składki, otrzymują "Uranię"

bezpłatnie.

Wydawnictwo nasze wychodzi punk t u a l n i e 25-go każdego parzystego miesiąca, zatem wszelkie reklamacje dotyczące nieotrzymania
.,Uranii", należy wnosić do właściwego Urzędu Pocztowego, a nie do
Administracji "Uranii"
Członkowie nabywać mogą odznaki Towarzystwa, emaliowane w artystycznym wykonaniu, w ceniu 18 zł za sztukę wprost w Zarządzie
Głównym. Należność można przesyłać czekiem P. K. O. Konto IV-6129>
P. T. M. A. - Fundusz Budowy Ludowego Obserwatorium.
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