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J. MERGENT ALER
MGŁA WICE

WODOROWE

W przestrzeniach międzygwiazdowych obficie występują
kosmicznego i atomy gazu. Obficie oczywiście tylko
w stosunku do idealnej próżni. W przestrzeniach tych bowiem
spotykamy około 20 atomów wodoru w każdym centymetrze
sześciennym objętości, podczas gdy w powietrzu na Ziemi możemy w takiej samej objętości naliczyć około 3 X 10 19 atomów. O stanie nasycenia przestrzeni materią w tych obsza. rach można nabrać wyobrażenia stosując pewną analogię podaną niedawno przez jednego z astronomów. Gdyby do pomieszczenia tak wielkiego jak sala sejmowa w Warszawie,
opróżnionego całkowicie z ·powietrza, wpuścić pchłę i pozwolić
jej zrobić jeden tylko "wydech", sala zostałaby wypełniona
gazem bardziej gęstym od tego, jaki spotykamy w przestrzeniach międzygwiazdowych.
Ciemne chmury pyłu kosmicznego ujawniają swoją obecność
zasłaniając gwiazdy znajdujące się poza nimi lub świecąc świa
tłem odbitym, pochodzącym od gwiazd. Gaz międzygwiazdowy
można wykryć dzięki temu, że pochłania on światło dalekich
gwiazd lub też, że sam świeci. Tam gdzie gazu tego jest wię
cej (około l 000 do 10 000 atomów na cm 3) widzimy na niebie
wyraźne jasne mgławice takie jak mgławica Krab czy cirrusowe mgławice w Łabędziu 1 }. W okolicach uboższych w gaz wycząstki pyłu

1)

Por. tylna

okładka

Uranii, T. XX, Nr 1-3, 1949.
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Rys. l. Okolica w gwiazdozb10r7e Łąbędzia sfotografowana przez filtr
interferencyjny o maksimum przepuszczalności dla linii emisyjnej wodoru Ha (6563 A). Porównując niniejsze zdjęcie z podanym na następnej stronie, spostrzegamy, że w odfotografowanym polu znajduj:!
się nieregularnych kształtów mgławica wodorowa.

obecność z pomocą analizy widmowej, najczę
ściej wykrywając linie absorpcyjne takich pierwiastków, jak
wapń, sód, wodór. Trudno wtedy jednak określić czy gaz ten
jest rozprzestrzeniony jednostajnie, czy też skupia się w pojedyncze oddzielne chmury. Przypuszczano dość dawno już, że
ów gaz międzygwiazdowy w niektórych okolicach powinien
skupiać się w wyraźne obłoki, które nie tylko pochłaniają świa
tło odległych gwiazd, ale i same świecą. Tym samym powinno
być możliwe sfotografowanie takich obłoków. Ale tu wystę
powała zasadnicza trudność. Takie gazowe mgławice świecą
bardzo słabo. Na kliszy fotograficznej świecenie ich będzie

krywamy jego

całkowicie

zamaskowane przez

świecenie

nocnego nieba, a

więc
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Ta sama co na poprzedniej stronie okolica odfotografowana
przepuszczalności dla Lali
6200 A; brak świecenia wodorowego.

przez filtr interferencyjny o mak>imum

t

przez stałe niedostrzegalne dla oka jarzenie się atomów w górnych warstwach naszej atmosfery, podobne do tego, jakie na
wielką skalę występuje w zorzach polarnych.
Gdyby jednak udało się wyeliminować światło nieba, można
by zapewne sfotografować owe słabo świecące odległe obłoki
kosmiczne. Eliminację taką można przeprowadzić stosując odpowiednie filtry. Okolicznością sprzyjającą jest to, że zarówno
świecenie nieba jak i obłoków jest prawie monochromatyczne.
Niebo wysyła promieniowanie głównie w postaci jasnych linii
widmowych zielonych, świecący wodór tworzący obłoki kosmiczne najsilniej promieniuje w czerwieni, gdzie powstaje
pierwsza linia Balmerowskiej serii widmowej wodoru. Gdyby
więc sfotografować niebo przez taki filtr, któryby przepuszczał
tylko czerwone promieniowanie, wtedy nawet małe ilości wo-
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doru dadzą światło silniejsze od promieniowania nieba nocnego
i tło kliszy nie będzie zaczernione przez to ostatnie, a więc
na kliszy powinno się otrzymać obraz dalekiej świecącej wodorowej mgławicy.
Pierwsze takie zdjęcia zostały zrobione przed 12 laty przez:
Ch. A. L o w er a z pomocą 20 cm kamery Schmidta o ogniskowej także 20 cm .Celem otrzymania zdjęć monochromatycznych na otwór lunety zakładano filtr czerwony i fotografowano
na kliszach specjalnie czułych na czerwień. Filtr taki stanowiła
doszlifowana płasko płytka szklana zabarwiona odpowiednio,
tak, by pochłaniała wszystkie inne barwy z wyjątkiem czerwonej . Rzecz jasna, że filtr taki jest przeźroczysty nie tylko
dla danej linii widmowej, ale przepuszcza także i sąsiednie
okolice widma, jednak w przedziale tak wąskim, że w granicach
jego natężenie światła linii wodorowej góruje znacznie ponad
świeceniem tła nieba.
Wyniki Lowera z r. 1938 były rewelacyjne, wskazując m. in.
na to, że cały gwiazdozbiór Oriona jest okolony od wschodu
łukowato biegnącą gazową mgławicą szeroką na kilka stopni.
ciągnącą się z południa na północ na przestrzeni ponad 20 stopni.
Ostatnio zagadnieniem tym zajął się w obserwatorium kol()
St. Michel we Francji F e h re n b a c h przy współpracy dyrektora Kopenhaskiego Obserwatorium B. S t r o m gr e n a
fotografując całe niebo w poszukiwaniu mgławic wodorowych.
Innowacją było użycie zamiast zwykłego filtru szklanego zabar-·
wionego, filtru interferencyjnego i zamiast kamery Schmidta
zwykłego aparatu fotograficznego o średnicy 53 mm i ogniskowej 75 mm. Czterogodzinne zdjęcia pozwoliły wykryć cały
szereg nowych mgławic wodorowych. Okazało się np., że cały
prawie gwiazdozbiór Łabędzia jest zasnuty subtelnymi wodorowymi obłokami. Zdjęcia Fehrenbacha są nieco gorsze od
zdjęć Lowera ze względu na gorszą optykę kamery fotograficznej, ale filtr interferencyjny lepiej selekcjonuje światło
oraz pozwala fotografować obiekty wiele razy słabsze niż przy
użyciu zwykłego szklanego filtru. Prócz tego program zdję~,
obejmujący całe dostępne we Francji niebo, pozwala na głębsze
zbadanie zagadnienia świecenia wodoru w przestrzeniach mię
dzygwiazdowych a udział jednego z najwybitniejszych astrofizyków, Stromgrena, pozwala przypuszczać, że i interpretacja
zdobytego materiału będzie niemniej ciekawa. (Według ustnej
informacji prof. N ikon o w a z krymskiego obserwatorium,
podobne badania prowadzone są także w tamtejszym obserwatorium). Niemniej ciekawe są także fotoelektryczne obserwacje
takich mgławic robione w obserwatorium McDonald. Wyniki
ich jednak nie są jeszcze opublikowane w całości.
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J. RYZNER

CO WIEMY O MARSIE
(CZĘSć

Ogólne

wiadomości

l)

o Marsie

Może żadnemu z ciał niebieskich nie poświęcono tyle uwagi,
<:o Marsowi. To wielkie zainteresowanie się nim wiąże się z problemem istnienia życia na innych ciałach niebieskich. Mars posiada najkorzystniejsze ku temu warunki. Istnienie życia na
1\łarsie nie jest niemożliwe ale nie jest dotychczas dowiedzione.
Mars znany był astronomom już w starożytności. światło
jego równe i spokojne, podobnie jak każdej planety, posiada
<:harakterystyczną, ognisto-czerwoną barwę . Zapewne od tej
barwy pochodzi nazwa ,.Mars", który, jak wiadomo, był bogiem wojny u starożytnych Greków i Rzymian (u Greków Ares,
u Rzymian Mars).
Średnia odległość Marsa od Słońca wynosi 1.52 jedn. astr. =
= 228 milionów kilometrów. Obieg około Słońca trwa 1387
dób = 1.88 roku ziemskiego. Średnica równikowa planety wynosi 6 787 km. Widoczne na jego tarczy plamy przesuwają się
i znikają po pewnym czasie za brzegiem planety. Z tego wynika, że Mars obraca się około osi. Czas obrotu, czyli długość
doby marsowej, wynosi 24h37m22 5 .58. Kolejne więc następstwo
dni i nocy jest podobne do ziemskiego. Masa Marsa wynosi
0.108 masy Ziemi, gęstość 3.85 g/cm".
Nachylenie osi obrotu Marsa do płaszczyzny jego orbity jest
prawie takie same jak dla Ziemi. Skutkiem tego pory roku
na Marsie są takie same jak na Ziemi, tylko dwa razy dłuższe.
Podczas wyjątkowo dogodnej opozycji Marsa w roku 187?
A. H a 11 odkrył dwa księżyce planety, które nazwano Fobos
i Dejmos, to znaczy "Strach" i "Trwoga" ; rzeczywiście towarzyszą one bogowi wojny. Pierwszy z nich ma średnicę 15 km
j okrąża Marsa w odległości 9350 km w ciągu ?h 39m, drugi:
8 km z okresem obiegu 3Qh 18m w odległości 23 500 km. Osobliwością Fobosa jest to, że czas jego obiegu około Marsa jest
krótszy niż czas obrotu samej planety około osi. Skutkiem tego
ten maleńki księżyc wschodzi na Marsie nie na wschodzie, jak
wszystkie inne ciała niebieskie, lecz na zachodzie, zachodząc natomiast na wschodzie. Swój obieg na niebie wykonywa Fobos
w ciągu Uh 6m tak, że mieszkańcy Marsa, jeżeli istnieją, mogą
Qbserwować wschód tego księżyca dwa razy a w niektóre dni
nawet trzy razy w ciągu doby. Tak osobliwego ruchu nie posiada żaden inny księżyc w układzie słonecznym .
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Wygląd

powierzchni Marsa

Bezpośrednia obserwacja powierzchni Marsa przy pomocy
lunety daje nam ogólny wygląd i zarysy utworów, znajdują
cych się na jego powierzchni. Przede wszystkim rzucają si~
w oczy białe plamy w okolicach biegunów, jako tzw. "czapki"
biegunowe. Reszta powierzchni Marsa dzieli się na obszary dwu
typów czerwono-żółte, zwane lądami lub kontynentami i obszary ciemne, noszące nazwy "mórz". Nie ulega jednak wątpli
wości, że w tych morzach nie ma wody, przynajmniej w postaci otwartych zbiorników * . Oddzielne ciemne występy mórz;;
w pobliżu lądów nazwano zatokami a oddzielne ciemne plamy
W)Śród kontynentów jeziorami.
Jasne lądy zajmują na Marsie 5/6 powierzchni a "morza"
tylko 1/6. Morza skupione są przeważnie na półkuli południo
wej i rozchodzą się ku północy szeregiem ostro zakończonych
zatok, z których największą jest tzw. Wielka Syrta.
Na podstawie obserwowanych barw na powierzchni Marsa
możemy wnioskować o jej przyrodzie. Z tego powodu lądy
uważa się za pustynie, gdyż swą czerwonawą barwą przypominają one rdzawą powierzchnię pustyń Ziemi. Ciemniejszeobszary są zielone, niebiesko-zielone lub szare. Polarne obszary
są uważane za pokryte śniegiem z powodu ich białej barwy_
Przypuszczenie o istnieniu roślinności na ciemnych obszarach
opiera się na ich zielonych odcieniach. Morza pozostają niebie-·
ska-zielone lub zielone przez większą część roku marsowego.
L o w e l l,
Douglas
i
An ton iadi
zaobserwowali
u nich zmianę barwy, jednakowoż ocena barw na powierzchni
Marsa przy pomocy obserwacyj wizualnych jest wątpliwa_
Dopiero badania fotometryczne mórz i pomiary albedo są
siednich obszarów pozwalają ocenić obiektywnie ich charakter_
Przez albedo rozumie się liczbę, która podaje stosunek ilości
światła odbitego przez powierzchnię planety do ilości światła
na nią padającego. Dokładną i fizycznie określoną charakterystykę tej własności, którą subiektywnie odczuwamy jako
barwę, możemy otrzymać, jeżeli zmierzymy albedo oddzielniedla różnych części widma, tj. dla różnych barw.

Barwa powierzchni Marsa
Pierwszych fotograficznych badań barwnych odcieni na powierzchni Marsa dokonał G. A. T i c h o w przy pomocy 76-cm
refraktora obserwatorium w Pułkowie. Zdjęć fotograficznych
dokonano podczas korzystnej opozycji Marsa w r. 1909. Aby
otrzymać zdjęcia planety w oddzielnych wąskich pasmach
*) Por. Urania,

t. XXI, str. ':"3.

c
::u
~

z

......
~

Rys. l. Mapka Marsa (wg Roczn. Astr. Obs. Krak. T. IV) otrzymana w Poznaniu, w 1924 r .. z obserwacji dokonanych l1.1netami 110 i 160 mm średnicy obiektywu. Siatka długości i szerokości areograficznych naniesiona jest w odstępach lO-stopniowych; południe u gory.
l. Trivium Charontis
2. Mare Cimmeri~m
3. Eridania
4. Aeolis

5.
6.
7.
8.

Hesperia
Ausonia
Mare Tyrrhenum
Syrtis Minor

~. Syrtis Maior
10. Hellas
11. Sabaeus Sinus
12. Deucalioms Regio

13. Noachis
14. Margaritifer Sin.
15. Pyrrhae Regio
16. Auroraę Sinu~

17. Lacus S o lis
18. Aonius Sinus
19. Mare Sirenum

......
c.>
Ił!
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widma, użyto klisz uczulonych na odpowiednie barwy, przy
czym, aby wydzielić z widma możliwie wąski pasek, stosowano
filtry, które przepuszczały promienie tylko określonej barwy,
pochłaniając wszystkie inne.
Porównanie zdjęć, wykonanych w różnych barwach, doprowadziło do wykrycia trzech tzw. efektów Tichowa: l) różnica
w jasności między morzami i kontynentami wzrasta w sposób
ciągły przy przejściu od barwy zielonej do czerwonej tak, że
na zdjęciach otrzymanych przez czerwony filtr, morza odcinają
się ostro jako ciemne plamy na jasnym tle lądów, 2) biegunowe
czapki wychodzą najwyraźniej na zdjęciach przy użyciu filtrów
zielonych, w innych barwach słabiej a w czerwonej są prawie
zupełnie niewidoczne, 3) ostrość szczegółów na tarczy Marsa
zaciera się przy zbliżaniu się do brzegu, przy czym występuje
to najwyraźniej przy zielonych i niebieskich filtrach, najsłabiej
przy czerwonych. Wynika stąd, że lądy silnie odbijają czerwone
promienie; zatem ich czerwona barwa jest ich cechą rzeczywistą.
Morza są najjaśniejsze w barwie zielonej, czym potwierdza się
ich zielona dla oka barwa. Zmniejszanie się ostrości szczegółów
blisko brzegu jest jednym z dowodów obecności atmosfery na
Marsie. Najciekawsze są wnioski dotyczące biegunowych czapek. Przy obserwacjach okiem wydają się one białymi "jak
śnieg". Na zdjęciach Tichowa, otrzymanych w promieniach żół
tych, czapka południowa okazała się co do jasności taka jak
lądy. Na zdjęciach w barwie pomarańczowej była ona nieco
·-ciemniejsza, niż lądy, na czerwonych zaś bardzo ciemna. Wynika z tego, że materiał, stanowiący strefy biegunowe nie jest
.biały. W rzeczywistości barwa biegunowych czapek na Marsie
jest zielonawa lub sina. W czasie następnej dogodnej opozycji
w 1924 r. pionierskie prace Tichowa powtórzył w obserwatorium Licka astronom amerykański W r i g h t przy pomocy
92-cm reflektora. Serie zdjęć Wrighta potwierdziły w zupeł
ności odkrycia Tichowa z r. 1909. Szczegóły na zdjęciach otrzymanych w fioletowych i ultrafioletowych promieniach mają
kszałt nie nieregularnych jasnych plam, przy tym charakterystyczną cechą tych zjawisk jest zmienność. Wynika z tego, iż są
to bezwątpienia zjawiska atmosferyczne w rodzaju chmur
i mgieł. Występują one szczególnie często w pobliżu terminatora, tj. na gnmicy świD.tła i cienia.
Pomiary albedo różnych części Marsa wykonał w większym
zakresie E. Ł. K r i n o w, który przez szereg lat zajmował się
poznaniem zdolności odbijającej różnych ziemskich tworów ·
w pustyniach Środkowej Azji i czarnomorskich stepach. Badał
on pod tym względem lasy północy i skały okolic górzystych.
Zebrany materiał jest bardzo cenny dla wyjaśnienia istoty plam
na Marsie. Pomiary albedo na Marsie i piasków środkowo- ·
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Rys. 2. Niniejsze cztery fotografie Marsa, dokonane przez żółty filtr,
przedstawiają mniej więcej tę samą część jego powierzchni. Na dwóch
zdjęciach po lewej stronie mamy wiosnę na południowej półkuli Marsa;
dwa zdjęcia z prawej strony zostały dokonane w czasie marsjańskiego
lata na tejże półkuli. Widać zmniejszenie się czapki biegunowej połud
niowej oraz wyrażne pociemnienie ,.mórz" pozostające prawdopodobnie
w związku z letnim rozwojem wegetacji na tych obszarach.

azjatyckich pustyń wykazały wielką zgodność. Wykonali je w r.
1939 Ł. N. Radło w a, w r. 1935 E. Ł. K r i m o w i N. P. B ar a b a s z e w. Z pomiarów tych można wysnuć wniosek, że kontynenty na Marsie są pustyniami zawierającymi prawdopodobnie wodorotlenki żelaza.
Rozkład jasności na tarczy Marsa wskazuje na to, że powierzchnia kontynentów jest równa i gładka, w przeciwienstwie do Księżyca, który pokryty jest górami i rozpadlinami.
L o w e 11, który specjalnie badał obszary przylegające do
terminatora, nie zdołał odkryć żadnych wyniosłości o charakte-

138

URANIA

rze ziemskich gór. Wnioskuje z tego, że na Marsie nie ma wyniosłości dochodzących chociażby do l 000 m. N a Marsie nie ma
ani pagórków, ani wydm, ani zapadłości. Tak więc kontynenty
Marsa przedstawiają pustynie, gdzie na przestrzeni tysięcy kilometrów ciągnie się gładka, równa powierzchnia rdzawo-czerwonych glin lub piasków.

Czapki biegunowe
Najciekawszymi tworami na powierzchni Marsa są białe
plamy przy biegunach. Już M ar a l d i w r. 1704 dał ich zarysy. W r. 1781 W. H er s c h e l odkrył ich sezonowe zmiany.
Gdy na jednym z biegunów Marsa zima zbliża się do końca,
biały obszar polarny dosięga największych swych rozmiarów,
pokrywając planetę do 55° równoleżnika a niekiedy nawet do
50° od bieguna. Odpowiada to na Ziemi szerokości Krakowa.
Około równonocy wiosennej plama zaczyna się rozrywać
i brzeg plamy cofa się ku biegunowi, odsłaniając ciemną powierzchnię planety. Szybkość cofania się plam jest różna. Może
dochodzić nawet do 100 km na dzień. W porze letniego przesilenia średnica plamy południowej wynosi 700-1500 km, przy
czym dalej maleje i osiąga minimum dwa miesiące później.
Wkrótce przed równonocą jesienną, czasem później, plama
zaczyna wzrastać. W niektóre lata plama południowa znika
zupełnie, np. w r. 1894 i 1911, północna zaś nie zmniejsza śred
nicy poniżej 1500 km. Jeżeli plama pbłudniowa bardzo się
zmniejsza, to jej resztka nie pozostaje na biegunie, lecz około
500 km od niego i przy tym zawsze w tym samym miejscu.
Widocznie, że w tym miejscu planety znajduje się wysokie
płaskowzgórze a przez to panuje tam temperatura niższa niż
w otoczeniu i biały materiał utrzymuje się dłużej.
Przez długi czas sądzono, że plamy polarne są obszarami
pokrytymi śniegiem. Mniemanie to okazało się sprzecz~e z wynikami nowszych badań. Fotometryczne badania okazały, iż
materiał pokrywający czasze biegunowe, nie jest biały lecz
błękitnawy. Albedo jego wynosi średnio 0.24, gdy tymczasem
pomiary albedo śniegu, wykonane przez radzieckich uczonych
S y t i n s k ą, K r i n o w a, K a l i t i n a i S z a r o n o w ą dały
wartości dochodzące do 0.9. Wobec tego trudno zrozumieć, aby
plamy biegunowe Marsa mogły pochodzić od śniegu. A zatem
czym one są? Dla wytłumaczenia ich istoty robiono rozmaite
hipotezy, z których najprawdopodobniejsze jest przypuszczeni2
Tichowa, że plamy biegunowe na Marsie składają się z lodu
a nie ze śniegu. Jest ono oparte na spostrzeżeniu, że barwa
lodu w Jodowcach jest błękitnawa lub zielonawa.
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na Marsie

W końcu ubiegłego stulecia powstało przypuszczenie, że tzw.
, ,morza " na Marsie są w rzeczywistości lądami pokrytymi ro~linnością zieloną, mniej lub więcej podobną do ziemskiej .
Albedo naszych łąk wynosi 0.06, lasów liściastych 0.07
.a iglastych 0.04-0.05. Przy tym mają one barwę ciemno zieloną, która oglądana przez dostatecznie grubą warstwę powietrza przybiera barwę błękitnawą . Barwy te zmieniają się pod
jesień. Podobne zjawiska obserwujemy na Marsie.
Stwierdzenie obecności roślinności na Marsie byłoby pierwszym dowodem istnienia życia poza Ziemią. Na poparcie hipotezy o istnieniu roślinności na Marsie można przytoczyć trzy
.argumenty : l) zmiana barwy ciemnych obszarów zachodzi sezonowo, podobnie jak na Zierńi, 2) ciemna barwa może się szybko
rozszerzać i szybko znika na wielkich obszarach, jest ona zatem zjawiskiem czysto powierzchniowym, 3) w okresie naj-większego pociemnienia morza otrzymują barwę zieloną, podobną do barwy ~iemskich roślin.
Wielka zasługa w wyjaśnianiu istoty mórz przypada uczo7oemu radzieckiemu G. A. Tichowowi. Zasadnicza jego myśl
była następująca: Jeżeli morza są obszarami pokrytymi roślin
nością , to ich zielona barwa powinna pochodzić od chlorofilu .
.Jeżeli będziemy robili fotograficzne zdjęcia Marsa przez filtr
napełniony alkoholowym wyciągiem chlorofilu, otrzymamy
obraz Marsa tylko w tych promieniach, który ch chlorofil nie
pochłania. W takim wypadku morza powinny wypaść na zdjęciu
bardzo słabo. Jednak robione w ten sposób doświadczenia zawiodły. Wobec tego w dalszych badaniach posługiwał się
'Tichow zwykłym zielonym filtrem, który dawał krzywą przepuszczania podobną do krzywej chlorofilu. Otrzymał w ten sposób wyniki korzystne dla hipotezy rolinności. Dalsze badania
skierowano ku dokładnemu poznaniu spektralnego albedo zielonej roślinności. Jeszcze w r . 1901 amerykański badacz W o o d,
fotografując ziemskie krajobrazy w promieniach podczerwonych,
<Otrzymał na tych zdjęciach trawy i drzewa jasno białe, jak gdyby
pokryte śniegiem. Jest to tzw. efekt Wooda, polegający na tym,
że rośliny zawierające chlorofil, odbijając silnie promienie pod~zerwone, sprawiają wrażenie jak gdyby były pokryte śnie·
giem .
G . A. Tichow, a potem E. Ł. Krinow, dokonali masowych
badań zdolności spektralnego odbicia promieni różnych roślin
i w różnych warunkach. Otrzymali oni następujące wyniki:
w promieniach fioletowych i błękitnych (400 m p. ) roślinność
<Odbija od 3% do 5% promieni. Dla długości fali od 700 m p.
'trawa łąk, młode liście lasu odbijają do 80 % promieni. Aby siQ
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przekonać, czy morza na Marsie są obszarami pokrytymi świeżą
roślinnością, zawierającą chlorofil, wystarczy wykonać zdjęcia
w promieniach podczerwonych. Jeśli są one roślinnością, to powinien wystąpić efekt Wooda i ciemne obszary powinny wyjść
jako białe, a w każdym razie bardziej jasne, niż piaszczysta
powierzchnia kontynentów. Badania takie nie dały jednak pozytywnych wyników. Ewentualna roślinność na Marsie widocznie silnie pochłania długofalowe części widma i wykazuje
wskutek tego zabarwienie niebieskawę. Podobne zjawisko, jak
- zauważył

Tichow, obserwuje się i u ziemskich roślin rosną
cych w surowym klimacie wysokich gór i w Arktyce. Fachła
nianie czerwonej części widma, niosącej znaczną część ciepła
słonecznego, jest, zdaniem Tichowa, dowodem przystosowania
się roślinności do surowego klimatu Marsa*).
A.

STRZAŁKOWSKI

WIDMO
Wiadomości

CIĄGŁE

GWIAZD

ogólne

Rozszczepienie światła białego na jego barwne składniki
jest jednym z najpopularniejszych doświadczeń fizyki; co wię
cej, sama natura demonstruje nam to zjawisko w formie tę
czy zjawiającej się po deszczu na niebie. Wiemy więc zapewne
dobrze, w jaki sposób otrzymać widmo światła, np. słonecz
nego: na drodze promieni świetlnych wystarczy umieścić pryzmat, aby na umieszczonym poza nim ekranie otrzymać barwny
pasek: widmo światła słonecznego. W ten sam sposób uzyskują
też astronomowie widma gwiazd. Zależnie od tego, w którym
miejscu umieścimy przy tym pryzmat na drodze promienia
świetlnego w lunecie astronomicznej, otrzymujemy dwa typy
narzędzi służących do obserwacji widm gwiazd: spektrometr
szczelinowy, gdy pryzmat umieścimy przed płytą fotograficzną
na drodze promienia skupionego już przez soczewkę obiektywu
lunety lub pryzmat obiektywowy umiesczzony przed soczewką
obiektywu. Oba te narzędzia mają swe zalety, mają i swe wady.
Spektrometr szczelinowy wykonany zupełnie analogicznie jak
spektrometr używany przez fizyków w pomiarach laboratoryjnych (a więc posiadający szczelinę- stąd jego nazwa) pozwala
na zastosowanie pryzmatów o dużej zdolności rozszczepiania,
dzięki czemu otrzymane widmo gwiazdy jest silniej rozciągnięte
i lepiej możemy zbadać jego strukturę, jednakże stosowany być
może tylko do pojedynczych, najjaśniejszych gwiazd. Pryzmat
obiektywowy daje ria tej samej płycie fotograficznej widma
*)

Por. Urania, t. XXI, str. 180.
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wszystkich gwiazd znajdujących się w zasięgu lunety, jednak
widma te są słabo rozciągnięte i nie dostrzegamy na nich bardziej subtelnych szczegółów. To, którym narzędziem będziemy
się w danym wypadku posługiwać, zależy oczywiście od tematu
naszej pracy: jeżeli badać mamy strukturę widm i chcemy
otrzymać jak najwięcej szczegółów, to użyjemy spektrometru
szczelinowego, gdy natomiast chodzi o prace o charakterze masowym, statystycznym, gdzie mamy określić ogólny charakter
widm możliwie największej ilości gwiazd bez wnikania w drobniejsze szczegóły, wówczas zastosujemy pryzmat obiektywowy.
Widma gwiazd jakiegokolwiek typu oglądane w spektrometrze wyglądają jak barwne paski. Dziś w badaniach naukowych
widm tych się już nie ogląda okiem, lecz się je fotografuje,
otrzymując na kliszy fotograficznej ciemny pasek o różnym
w różnych miejscach zaczernieniu. Jeżeli zastosujemy pryzmat
o dostatecznie dużej zdolności rozszczepiającej, to stwierdzimy,
że pasek ten zwany widmem ciągłym, nie jest wcale ciągły,
lecz poprzerywany jest przez szereg linii ciemnych - w spektrometrze wizualnym, jasnych - na płycie fotograficznej. Te
ciemne linie nazywamy prążkami absorpcyjnymi. Swiatło o dłu
gośCiach fali odpowiadających tym prążkom zostało z widma
ciągłego usunięte, zostało przy przejściu przez materię zaabsorbowane. Niekiedy obok prążków absorpcyjnych zauważymy
w widmie gwiazdy całe ciemne pasma, niekiedy dostrzegamy
linie jasne, jaśniejsze od tła ciągłego, na którym występują,
zwane prążkami emisyjnymi. Jeżeli rozszczepimy widmo bardzo silnie to zauważymy, że prążki posiadają na ogół pewną
strukturę niedostrzegalną uprzednio przy słabym rozszczepieniu: linie, wydające się poprzednio bardzo ostre, nie są już
teraz tak ostrymi, lecz są na brzegach rozmyte przechodząc
w sposób ciągły w widmo ciągłe. Przy znacznym rozszczepieniu
zobaczymy ogromne ilości tych linii, w widmie Słońca można
ich naliczyć ponad 20 000.
Odkąd tylko zaczęto badać widma gwiazd, stwierdzono występowanie w nich pewnych prawidłowości: pewne linie pojawiały się w widmach różnych gwiazd w tych samych dokładnie
miejscach; dla jednych gwiazd linie te były mniej, dla innych
bardziej ciemne. Pierwszym krokiem we wszystkich przyrodniczych badaniach naukowych musi być wprowadzenie pewnego ładu w zebranym materiale obserwacyjnym 1 uporządko
wanie czy sklasyfikowanie znanych faktów, aby wyłowić z tego
materiału występujące w nim prawidłowości i następnie zinterpretować je. Tak też musiało być i w wypadku badań widm
gwiazd. Tej ogromnej pracy sklasyfikowania widm gwiazd
podjęło się na początku bieżącego stulecia Obserwatorium Harwardzkie, a główny ciężar pracy wykonała jedna z pracowni-

URANIA

142

~

BO

Bs
Au

A5

Fo

Jl5
(,tl

c.,

l\

'
oj

K5
~l '' l
'

''~ l' ,.l '.
.,"._,f
•
~l

'
'<:.

• .J

')1 '

J

l•

. '

•

j

~l

bl
l

\l

f

\I <l

1.ss~

Rys. l.

..

··l f(l2

·1951

Harwardzka klasyfikacja widm gwiazd. Na zdjęciach widać:
linii widmowych i pojawianie się innych_
jednej klasy widmowej do następnej.

wyraźnie zanikanie pewnych
w miarę przechodzenia od

czek tego obserwatorium, A. J. C a n n o n. Na zdjęciach widm
wykonanych przy pomocy lunety z pryzmatem obiektywowym
przeglądnęła ona z górą 200 000 widm gwiazd, które uszeregowała w grupach, tzw. typach widmowych, według występują
cych w nich prawidłowości. Tak powstała słynna klasyfikacja
harwardzka, stanowiąca podstawę wszelkich badań astrofizycznych (rys. 1). Od jednego typu widmowego do następnego przechodzimy przy tym według narastania, względnie malenia natężenia pewnych prążków absorpcyjnych. Poszczególne typy
otrzymały tu oznaczenia literowe:
O
B
A
F
G
K
M,
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w obrębie zaś tego samego typu dla odróżnienia jeszcze subtelniejszego zastosowano numerację od O do 9. Tak np. gwiazda
typu A8 ma widmo bardziej zbliżone do widma następnej klasy F, niż gwiazda typu A2. Dziś klasyfikacja ta już nie wy~tarcza i dla oznaczenia dalszych subtelności występujących
w widmach dołącza się jeszcze pewne litery (kontur linii, występowanie linii emisyjnych itp.).
Jeżeli oglądniemy bliżej kliszę z widmem gwiazdy, to stwierdzimy, że widmo ciągłe nie jest paskiem o jednakowym w każ
dym miejscu zaczernieniu, lecz że w pewnych miejscach zaczernienie to jest większe, w innych zaś mniejsze. Jeżeli zbadamy widma ciągłe różnych gwiazd pod względem rozkładu
natężenia, to stwierdzimy tu również występowanie pewnych
prawidłowości. Miejsca, w których zaczernienie jest najwięk
sze, występują w pewnych grupach gwiazd w tych samych
częściach widma, co więcej, stwierdzamy, że te prawidłowości
w widmie ciągłym idą w parze ze stwierdzonymi przez nas
prawidłowościami widma prążkowego, że na ogół w tych samych typach widmowych maksimum natężenia widma cią
głego występuje w tych samych miejscach. Odkrycie to pozwoliło jak zobaczymy później - zinterpretować naukowo klasyfikację widmową i wyciągnąć wiele wniosków odnośnie budowy i warunków fizycznych w atmosferach gwiazd.

Widmo

ciągłe

Zajmijmy się najpierw nieco bliżej widmem ciągłym
gwiazdy, stanowiącym podkład, na którym występują ciemne
prążki absorpcyjne. Je żeli na płycie fotograficznej zmierzymy
zaczernienia w różnych miejscach widma ciągłego, to da nam
to rozkład natężenia przypadający na różne długości fali. Nie
należy myśleć, że to takie proste. Przecież widmo ciągłe poprzerywane jest prążkami absorpcyjnymi i trzeba dobrze wybierać miejsca, w których mierzymy zaczernienie, aby nie obejmowały linii absorpcyjnych, lecz oddawały rzeczywisty rozkład
natężeń w samym tylko widmie ciągłym.
Występowanie maksimów natężenia w określonych miejscach widm należy w jakiś sposób wytłumaczyć. W tym celu
sięgniemy do wiadomości uzyskanych już dawno przez fizyków
z ich prac nad promieniowaniem ciał dokonanych w laboratorium. Z życia codziennego wiemy, że świecą, czyli wysyłają
promieniowanie ciała posiadające wysoką temperaturę: świeci
rozżarzony drucik żarówki, węgiel palący się w piecu, stal wylewająca się z pieca hutniczego, a nawet "świeci" rozgrzane
żelazko, chociaż światła tego już nie dostrzegamy, bo wysyła
ono fale o długościach, na które oko ludzkie nie jest już czułe,
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leżące w widmie poza czerwienią. Wiemy także, że barwa świa
tła wysyłanego przez świecące ciała zależy od ich temperatury,
że zmienia się od barwy czerwonej palącego się w niskiej stosunkowo temperaturze papierosa, do białej niemal barwy stopionej w piecu hutniczym stali. Te znane nam dobrze z życia
fakty ujęli fizycy w formę ścisłych praw. Jak to często robi
się w nauce, prawa te zostały wyprowadzone nie dla ciał rzeczywistych, lecz przy pewnych upraszczających założeniach dla
ciał idealnych, tzw. ciał doskonale czarnych, pochłaniających
całkowicie padające na nie promieniowanie. Ciała rzeczywiście

w przyrodzie występujące mogą mniej lub więcej zbliżać się
do tego idealnego ciała doskonale czarnego. Jeżeli zbadamy rozkład natężeń w widmie światła wysyłanego przez ciało doskonale czarne ogrzane do pewnej temperatury i wykreślimy natf(::enia w zależności od długości fali, otrzymamy krzywe przedstawione dla różnych temperatur na rys. 2. Krzywe te noszą

Rys. 2.
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Krzywe Plancka pow widmie ciała doskonale czarnego
przy różnych temperaturach .
Im temperatura wyższa , tym
większa jest powierzchnia objęta przez krzywą , czyli tym
większa jest całkowita wypromieniowana energia i tym
bardzie.i w kierunku fal krótszych przesuwa się maksimum
krzywej.
dające rozkład natężeń

<0000

A

"krzywych Plancka" od nazwiska fizyka niemieckiego
Maxa P l a n ck a, który pierwszy podał teorię wyjaśniającą
to zjawisko i przy tej okazji wypowiedział po raz pierwszy
zasadniczy postulat teorii kwantów, z którą jeszcze nieraz
w czasie naszych rozważań się zetkniemy. Jeżeli oglądniemy
sobie dobrze krzywe przedstawione na rys. 2, będziemy mogli
wyciągnąć stąd pewne wnioski, nie uciekając się nawet do żad
nych rachunków, ani nie zaznajamiając się bliżej z teorią.
Stwierdzimy przede wszystkim, że długość fali, przy której wy-
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stępuje najwyższe natężenie wysyłanego promieniowania, zależy od temperatury; im wyższa jest temperatura ciała promienit:tjącego, tym bardziej maksimum to przesuwa się w kierunku fal krótszych. Prawo to już przed Planckiem wypowiedział inny fizyk, W i e n : długość fali, przy której występuje
największe natężenie w widmie, jest odwrotnie proporcjonalna

do temperatury. Znamy już to prawo z życia codziennego: papieros palący się w niskiej temperaturze wysyła światło czerwone o większej długości fali niż stal, stopiona w znacznie
wyższej temperaturze. Drugie jeszcze prawo odczytać możemy
z naszych wykresów. Widzimy mianowicie, że im niższa jest
temperatura, tym niżej przebiegają nasze krzywe, tym mniejsza jest powierzchnia zawarta między nimi a osią długości fali.
Ponieważ natężenie promieniowania mierzymy w jednostkach
energii, zatem powierzchnia ta podaje nam całkowitą energię
wysyłaną przez promieniujące ciało. Otrzymaliśmy więc drugie
prawo, tzw. "prawo Stefana - Boltzmana", które, w ścisłym
ujęciu, mówi, że całkowita energia wypromieniowana przez
ciało jest proporcjonalna do czwartej potęgi temperatury.
Postaramy się teraz prawa te zastosować do gwiazd. Jak
już powiedzieliśmy, ściśle prawa te stosować mozna tylko do
ciała doskonale czarnego, gwiazdy jednak, jak to pokazały badania, możemy z dość dużym przybliżeniem traktować jak ciała
doskonale czarne. Cóż więc daje nam zastosowanie tych praw?
Na podstawie tego, co powiedzieliśmy dotychczas, nie trudno
będzie odpowiedzieć na to pytanie. Ponieważ wypromieniowanie ciała zależy tylko od jego temperatury, zatem prawa te
pozwolą nam określić temperatury gwiazd, będą naszym termometrem w badaniach astrofizycznych. Zależnie od tego, którym z praw będziemy się przy tym posługiwać, otrzymamy
różne definicje temperatury. Jeżeli rozkład natężenia w widmie
gwiazdy porównamy z rozkładem natężeń w widmie ciała doskonale czarnego, obliczonym z prawa Plancka, to tak określoną temperaturę nazywać będziemy temperaturą "barwną"
Jeżeli natomiast będziemy porównywać całkowitą
energię wysyłaną przez jednostkę powierzchni gwiazdy- musimy w tym celu znać jej średnicę i odległość - z energią wy-

gwiazdy.

syłaną przez jednostkę powierzchni ciała doskonale czarnego,
to otrzymamy tzw. temperaturę "efektywną".
Promieniowanie powstające w głębszych warstwach gwiazdy
dociera do nas po przejściu przez warstwy bardziej zewnętrzne,
w których ulega częściowej absorpcji. Znajomość tej absorpcji
jest dla nas niezwykle ważna, pozwala bowiem wyciągnąć
wnioski z jednej strony co do budowy atmosfer gwiazd, z drugiej - co do stanu tworzącej je materii. Zapoznajmy się najpierw nieco bliżej z samym mechanizmem absorpcji. Musimy
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przy tym sięgnąć znowu do danych dostarczonych nam przez
fizykę. Przede wszystkim musimy się zapoznać ze strukturą
składników materii odpowiedzialnych za absorpcję, czyli atomów. Atom składa się - jak wiemy - z dodatnio naładowa
nego ciężkiego jądra i okrążających go po torach kołowych
lub eliptycznych ujemnych elektronów, stanowi więc coś w rodzaju mikroskopowego układu planetarnego. Prawa jednak rzą
dzące ruchem elektronów w atomie są inne od praw klasycznych, rządzących ruchem planet w naszym makroskopowym
układzie słonecznym. Podczas, gdy planeta poruszać się może
dokoła Słońca po zupełnie dowolnej elipsie, elektron okrążać
może jądro tylko po pewnych określonych torach stacjonarnych, tzw. torach skwantowanych, o ściśle określonym promieniu (lub półosi wielkiej w wypadku torów eliptycznych).
Jeszcze pod innym względem zawodzi fizyka klasyczna
w odniesieniu do atomu. Ujemnie naładowany elektron, poruszający się dokoła jądra, powinien według klasycznej elektrodynamiki - wypromieniowywać energię w postaci fali elektromagnetycznej, przy czym jego energia kinetyczna powinna
stale maleć. Doprowadziłoby to w końcu do całkowitego wyczerpania energi i "upadku" elektronu na jądro, tak, że atom
nie mógłby być układem stabilnym. Według teorii kwantów
natomiast, elektron poruszający się po stacjonarnej, skwantowanej orbicie, określonej przez postulaty kwantowe, wypowiedziane po raz pierwszy przed 29 laty przez duńskiego fizyka
Nielsa B o h r a, nie wypromieniowuje żadnej energii. Wypromieniowanie nastąpić może dopiero przy przeskoku elektronu
z jednej orbity stacjonarnej na inną, odpowiadającą niższej
energii elektronu. Przy przeskoku takim wypromieniowana zostaje energia równa różnicy energii elektronu na orbitach, pomiędzy którymi nastąpił przeskok. Poszczególnym orbitom
skwantowanym odpowiadają ściśle określone wartości energii
elektronu. Możemy to przedstawić schematycznie na wykresie, kreśląc szereg linii równoległych w odległościach odpowiadających różnicom energii elektronu na poszczególnych orbitach (rys. 3). Widzimy, że energie te dążą do pewnej energii
granicznej Eo, potrzebnej do oderwania od atomu elektronu
znajdującego się na orbicie najniższej. Ta wartość energii nosi
nazwę "energii jonizacji". Na podstawie tego wykresu możemy
teraz zbadać możliwości absorpcji promieniowania przez atom.
Absorpcja polegać będzie na tym, że energia padającego na
atom promieniowania zostaje przez elektron pochłonięta, dzięki
czemu powiększa się jego energia i na wykresie naszym przesuniemy się w górę. Istnieją przy tym różne możliwości. Elektron znajdujący się na orbicie n zaabsorbować może np. energię mniejszą od różnicy energii jonizacji E0 i energii odpowia-
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dającej orbicie n i przeskoczyć np. na orbitę m. W ten sposób
może być zaabsorbowana tylko ściśle określona wartość energii,
ponieważ przeskok elektronu odbywać się może tylko między
orbitami skwantowanymi. Gdy elektron zaabsorbuje wartość

Rys. 3. Schematyczne przedstawienie poziomów energetycznych elektronu w atomie.
Odległości poszczególnych linii
poziomych od linii O odpowia- m - - - y - - - f - - - - - - E m
dają energiom
elektronu na
różnych orbitach skwantowanych. Przeskokowi elektronu
między dwiema orbi tarni skwan1
towanymi (n i m) oznaczonemu strzałką l odpowiada absorpcja światła o określonej n ----L--....1....-----En
długości fali, przeskokom ozna<ezonym strzałkami 2 i 3 absorpcja ciągła.

------------------0
energii większą od rozmcy E 0 - En, wówczas zostanie całko
wicie od atomu oderwany i może przyjmować zupełnie dowolne
wartości energii. W trzecim wreszcie wypadku absorpcji energii
przez elektron swobodny, nie związany z atomem, zaabsorbowana może być każda dowolna energia. Mówiliśmy dotychczas
-o energiach absorbowanego promieniowania, zastanówmy się
teraz, w jaki sposób absorpcja ujawni się w widmie. Według
teorii wysuniętej po raz pierwszy przez Plancka właśnie
w związku z promieniowaniem ciała doskonale czarnego, energia - podobnie jak materia - posiada budowę ziarnistą, tzn.
występować może tylko jako wielokrotność pewnej energii
najmniejszej, tzw. kwantu energii. Wielkość tego kwantu nie
jest przy tym wielkością stałą, lecz zależy od częstości promieniowania, jest mianowicie do częstości tej proporcjonalną. Stałą
proporcjonalności, będącą jedną z podstawowych stałych przy-
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rody, nazwano ku czci Maxa Plancka "stałą Plancka". W jednym procesie absorpcji może być pochłonięty jeden tylko kwant
światła, a więc z widma może być usunięte światło o pewnej
tylko długości fali. Jeżeli procesem tym będzie przeskok elektronu mędzy skwantowanymi orbitami, wówczas zaabsorbowana zostanie śliśle określona długość fali i w widmie otrzymamy
ciemny krążek absorpcyjny. W wypadku procesu drugiego typu
może być pochłonięte światło o długości fali odpowiadającej
energii większej od różnicy energii jonizacji i energii elektronu
na danej orbicie, w trzecim wreszcie przypadku absorpcji przez.
elektrony nie związane z atomem, pochłonięta może być każda
dowolna długość fali. Ponieważ w zbiorowisku atomów poszczególne atomy absorbować mogą w tych dwu ostatnich procesach światło o dowolnej długości fali, procesy te prowadzić
będą do absorpcji ciągłej.
Pierwszym typem absorpcji prowadzącym do powstawania
prążków absorpcyjnych zajmiemy się dokładniej w następnym
rozdziale. Tutaj chodzić nam będzie tylko o absorpcję ciągłą.
powstającą w procesach dwu pozostałych typów. Jak wykazały rachunki, większe znaczenie w wypadku gwiazd, a szczególnie Słońca, mieć może tylko absorpcja typu drugiego, przy
której elektron przechodzi ze stanu skwantowanego w stan swobodny, nie związany z atomem. Aby teoretycznie odtworzyć
wartości absorpcji otrzymane z obserwacji, należy poczynić
pewne założenia co do składu chemicznego atmosfer gwiazd.
Ważny jest tu przede wszystkim stosunek zawartości w atmosferze niemetali, a więc głównie wodoru, do zawartości metali.
które w porównaniu z wodorem posiadają niski potencjał jonizacyjny, łatwiej więc mogą absorbować promieniowanie. Aby
otrzymać teoretycznie obserwowaną wartość spółczynnika ab ·
sorpcji w atmosferach gwiazd należałoby przypuścić dużą zawartość w nich metali. Dla Słońca na przykład należałoby przyjąć, że tylko około 1)1 jego atmosfery złożona jest z wodoru,
podczas gdy 2 /3 składa się z atomów metali. Z ' łożenie taki
prowadzi jednak do sprzeczności z innymi posiadanymi przez.
nas wiadomościami. Przy tak dużej bowiem zawartości metali natężenie odpowiadających im prążków absorpcyjnych powinno być znacznie większe od rzeczywiście obserwowanego.
Przez dłuższy czas zagadnienie to stanowiło jedną z nierozwią
zanych zagadek astrofizyki. Niedawno dopiero R. W i l d t
znalazł jego rozwiązanie przyjmując istnienie w atmosferze
Słońca ujemnego jonu wodorowego. Ilość elektronów okrąża
jących jądro neutralnego elektrycznie atomu musi być tak
duża, aby ich ujemny ładunek całkowicie kompensował dodatni
ładunek iądra. Oderwanie jednego z elektronów powoduje, że
atom, jako całość, przestaje być elektrycznie neutralny, lecz.

URANIA

149

posiada ładunek dodatni czyli, jak mówimy, zamienia się na
jon dodatni. Podobnie doczepienie do atomu jednego "nadprogramowego" elektronu prowadzi do utworzenia jonu ujemnego .
.Jakkolwiek ujemny jon wodorowy nie był znany dotychczas
na Ziemi, to jednak na podstawie rozważań teoretycznych
można było przewidzieć jego ogólne własności. Doczepiony do
atomu wodoru dodatkowy elektron jest nadzwyczaj słabo z atomem związany, łatwo przechodzi do stanu swobodnego absorbując przy tym kwant energii. Wprowadzenie ujemnego jonu
wodorowego do teorii absorpcji przez atmosferę Słońca rozwią
zało całkowicie naszą zagadkę. Zawartość w atmosferze metali zredukowała się przy tym znacznie, tak, że nie otrzymujemy już sprzeczności z widmem liniowym. Do wyjaśnienia
wielkości absorpcji wystarczy przy tym przyjąć, że stosunkowo
bardzo mała ilość atomów wodoru występuje w atmosferze
Słońca w postaci jonów ujemnych. Jeszcze raz więc astronom- podobnie jak w wypadku odkrycia helu na Słońcu
wyprzedził fizyków w odkryciu nowego zjawiska.

l( R ONIKA
Powrót komety periodycznej Kopffa
W obserwatorium Lic.ka na Mount Harnilton odkrył M. J c f f er s
w dniu 12. IV. 1951 periodyczną kometę Kopffa , która powraca do nas
:po 6-letniej nieobecności (Urania, t. XXII, str. 57). Pojawiła się na tle
gwiazdozbioru Kruka jako bardzo słabo świecący obiekt o jasności 18m.
Na razie nic wykazuje ani jądra ani warkocza. Ma wygląd mglistej
tarczy. Odskok od efemerydy obliczonej w oparciu o rachunki prof.
F. Kęp i ń ski e g o jest bardzo mały. Kometa ta przynależy do "rodziny" komet periodycznych planety Jowisza. Okres jej obiegu dokoła
Słońca liczy 6.596 lat. Kometa została odkryta w r. 1906. Obecnie zbliża
się do Słol'! c a, koło którego przesunie się w polowie października b. r.
Jako piąta tegoroczna kometa otrzymała oznaczenie 1951 e.
J. G.
Nowa kometa
W Obserwatorium na Skalnate Pleso (Czechosłowacja) odkryta została
-dnia 24 kwietnia 1951 r. przez L. K re s {t k a nowa kometa. W chwili
<>dkrycia była ona 10 wielkości gwiazdowej i znajdowała się w gwiazdozbiorze Raka (Cancer). Kometa ta otrzymała w literaturze astronomicznej
oznaczenie 1951 f, jako szósta z kolei dostrze~ona w tym roku. W Polsce
kometa Kresaka była fotografowana 26 kwietnia b. r. w Obserwatorium
Krakowskim i Poznańskim. Do dnia 8 maja b. r. zostały policwne już
i ogłoszone dwie orbity i podane dwie efemerydy. Według obu kometa
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przez periheliurn 9-go maja. Dr L. E. C u n n i n g h a m .podał
zaś odkrywca L. Kresak paraboliczną. Obaj przypuszczają, że kometa 1951 f jest identyczna z kometą periodyczną Tuttle
(1858 III) - Giacobini (1907 III). Kometa Tuttle- Giacobini była ostatnio
obserwowana w 1907 roku. W spisie komet periodycznych w Sprawozdaniach Międzynarodowej Unii Astronomicznej, t. VII, kmneta ta figuruje
z prawdopodobnym okresem 5 lat.
A. Sz.
przeszła

orbitę

eliptyczną,

Osiągnięcia
Urządzane

szczegółowy

astronomii radzieckiej w dziedzinie

badań

Słońca

co pewien czas konferencje astronomów sowieckich dają
obraz prac i zdobyczy naukowych w różnych działach

astronomii.
W ostatniej Wszechzwiązkowej Konferencji Akad. Nauk. Z. S. R. R.
dla badań Słońca, która odbyła się w Leningradzie, a z której obszerne
sprawozdanie podajemy poniżej , wzięło udział 140 astronomów, geofizyków i przedstawicieli pokrewnych specjalności, członków 36 naukowych zakładów Z. S. R. R. Wygłoszono 34 naukowe referaty, oprócz.
referatów sprawozdawczych o pracach Komisji i sprawozdań oddzielnych obserwatoriów z sieci służby Słońca.
W ciągu trzech lat od ostatniej konferencji Komisja dla badań Słońca
dokonała ważnej pracy i ma szereg doniosłych osiągnięć. Zlikwidowano
w zupełności wywołane wojną opóźnianie publikacji rocznych wszechzwiązkowych katalogów słonecznej działalności. Rozpoczęto techniczne
zaopatrzenie obserwatoriów sieci służby Słońca w nowe przyrządy jedn~litego typu i najnowszej konstrucji. Po dłuższej przerwie wznowionJ
w r . 1949 wydawanie Biuletynu Komisji dla badań Słońca, jedynego
w Z. S. R. R. i w całym świecie, specjalnego drukowanego organu dla
fizyki Słońca i geofizyki. Wypracowano szereg instrukcyj dla obserwacyj Słońca. Prezydium Komisji ułożyło projekt generalnego planu
sowieckich badań fizyki Słońca.
Przegląd osiągnięć na polu fizyki Słońca w ostatnich latach dał
w swym referacie W. A. K rat. Badawczą pracę o Słońcu prowadzi
się w Sowieckim Związku bardzo intensywnie. Jej organizacja odznacza się planowością i zbiorowym ujmowaniem problemów. Pokonując
szybko tr1!dności, wywołane wojną, sowiecka fizyka Słońca wchodzi
na pierwsze miejsce w świecie. Sowieccy teoretycy wykonali szereg
cennych badań. Wprowadzono do badań nowe przyrządy oryginalnej
konstrukcji. Wykryto nowe ważne prawidłowości statystyczne, umożli
wiające przewidywanie słonecznej aktywności i związanych z nią zjawisk geofizycznych.
A. G. M a s e w i c z o w a wygłosiła referat o ewolucji Słońca na
podstawie teorii o wewnętrznej budowie gwiazd z jądrowymi reakcjami jako źródłem energii i z uwzględnieniem ubytku masy w następstwie
korpuskularnego promieniowania. Wyrzucanie materii z powierzchni
Słońca było na początku bardzo intensywne. W ciągu ostatnich 3 mi-
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liardów lat proces ten odbywał się już tak wolno, że Słońce zostawało
praktycznie niezmienione. W dalszym ciągu będzie Słońce jeszcze przez
liczne miliardy lat pozostawać w widmowej klasie G. Referat ten wywołał bardzo ożywioną dyskusję.
S. B. P i ki e l n i er uważa koronę Słońca jako utwór quasistacjonarny, zaniedbując zachodzące w koronie fluktuacje gęstości i temperatury. Znajduje on, że odrywanie się, "parowanie" szybkich czą
stek sprowadza koronę do stanu statycznego pod względem termicznym ;
strata masy korony nie jest tak wielka, żeby można było przypisać
temu procesowi kosmologiczne znaczenie.
I. S. S z k ł o w s k i j w wykładzie o chemicznym składzie korony
słonecznej podał wyniki obliczeń dokonanych na podstawie zbudowanej
przez siebie teorii jonizacji i zaburzeń w koronie. Stosunek koncentracji wodoru i żelaza w koronie na różnych wysokościach i w różnych
epokach okazuje się · stały i takiego rzędu, jak dla warstwy odwracającej. W drugim swym wykładzie referat podał ciekawe wyniki, które
otrzymał przy obliczeniu natężenia ultrafioletowego !promieniowania
słonecznej korony i chromosfery, wychodząc z danych o jonizacji w atmosferze ziemskiej.
A. F. Bogorodskij, N. A Chinkułowa i M. J. Szerman
podali przegląd zagadnień o średnim rozkładzie gęstości elektronowej
w koronie słonecznej. W dyskusji podkreślono dużą wartość tej pracy
pod względem metodycznym.
E. J. B o g u s ł a w s k a podała wyniki swych długoletnich badań budowy korony słonecznej . Typowe kształty poszczególnych składowych
korony są związane z tworami na powierzchni Słońca. Ogólny wygląd korony i jego zmienność w zależności od fazy 11-letniego okresu
słonecznej działalności zależy od rozkładu protuberancyj na powierzchni
Słońca.

A. B. S i e w i er n y zademonstrował podczas swego referatu pierwszy radziecki film obrazujący ruch protuberancyj; zdjęcia były dokonane przez interferencyjno-polaryzacyjny filtr świetlny. Badanie fotometryczne otrzymanych zdjęć pozwoliłoby wykryć związek położenia
zaburzeń w protuberancjach z prędkością ich ruchu.
A. I. L e b i e d i n ski j i Ł. E. G u re w i c z w referacie o teorii
chromosfery podkreślili, że dolna część chromosfery znajduje się w mechanicznej równowadze, a górna część w stanie turbulentnym, który
się tworzy pod działaniem sił elektromagnetycznych, uwarunkowanych
granulacją fotosfery.
I. S. Szkło w ski j w referacie o jonizacji chromosfery i protuberancyj i rozkładzie gęstości w chromosferze wykazał, że otrzymane
spektroskopicznie anormalnie małe gradienty wodoru i helu w chromosferze świadczą . o wzroście stopnia jonizacji tych elementów z wysokością, a nie o rzeczywiście małych gradientach gęstości materii.
Te ostanie określają się za pomocą gradientu gęstości metali, ponieważ
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wszystkie pierwiastki w chromosferze i protuberancjach są całkowicie
wymieszane.
W. A. Kra t w wykładzie "0 teorii chromosfery" dochodzi także
do wniosku o niezmienności chemicznego składu z wysokością w atmosferze słonecznej. W dolnej warstwie chromosfery istnieje inwersja temperatury, wytwarzana przez zanikanic chromosferycznych wybuchów
i "tarcie magnetyczne" wywołane poruszaniem się mas zjonizowanego
gazu w polu magnetycznym.
A. B. S i e w i e r n y j i E. R. M i s t i e l omówili spektrofotometryczne badania chromosferycznych wybuchów. dając teoretyczne wyjaśnienie otrzymanych wyników. W dyskusji nad tym referatem podkreślono, że praca ta pod względem ścisłości pomiarów i głębokości analizy wyników, przedstawia wzór astrofizycznych badań.
Następny cykl wykładów dotyczył statystycznych badań słonecznej
aktywności.

i I. A. P rok o f i c w podali nowy wskaźnik
trwania grup plam słonecznych.
Szereg zjawisk geofizycznych jest silniej zwią7any ze wskaźnikiem dłu
gości trwania grup, niż z liczbami wzgl0.dnymi plam słonecznych.
S. K. W s i e c h s w i a t ski j mówił o tak zwanej rocznej wariacji
słonecznej aktywności. Efekt jest znaczny i wymaga dalszych badań
dla swego potwierdzenia i objaśnienia.
B. N. G i m m i c l f a r b w wykładzie .,0 magnetycznych polath
plam słonecznych" wykazał, ±c natężenie magnetycznego pola w plamach słonecznych przedstawia samo niezależny wskaźnik słoneczne.)
llktywności, nic określający się jednoznacznic za pomocą powierzchni
plam. Zależność między magnetycznym natężeniem i powierzchnią plam
jest odbiciem tego faktu, że każdy z tych dwu wskaźników ma w zupełności określony bieg w rozwoju grupy i że ich ~umarycznc cha·r akterystyki dla każdej grupy fą związane między sobą.
A. I. O l dał przegląd istniejących metod przepowiadania aktywności słonecznej. Sam opracował metodę, na podstawie której podał
przepowiednię słonecznej działalności na koniec obecnego cyklu i na
następny 11-letni cykl.
Podobną przepowiednię na następny okres podali według innej metody P. P. P re d t i e c z c n s k i j i B. C. G u r c w i c z o w a. W czasie
dyskusji M. S. Eigenson podkreślił, że publikowane dotychczas przepowiednie słonecznej aktywności mają doświadczalny charakter i najlepszą kontrolą ich uzasadnienia będzie ich sprawdzenie się.
Duży rozdział w pracach konferencji stanowiły wykłady o wpły
wie słonecznej aktywności na układ słoneczny i ziemską atmosferę.
B. M. Rubasze w wygło~ił przeglądowy referat o wpływie aktywności słonecznej na atmosfery planet. Ta aktywność może wywołać
w atmosferach planet zjawiska, które dadzą się wykryć ze zmian cał
kowitej jasności planety, z ruchu i zmiany barwy szczegółów na jej
M. S. E i g e n s o n
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powierzchni, z przesum~c pasów chmur i zmian ich szerokości, z danych spektrofotometrycznych itp.
O. W. D o b r o w o l ski j w swym referacie "Jasność komet
aktywność słoneczna" podał statystyczne uzasadnienie zależności liczby
odkrywanych komet od fazy U-letniego okresu słonecznej aktywności.
Dla szeregu komet udało się wyśledzić związek oddzielnych nagłych
'Zwiększeń się jasności komet z oddzielnymi wybuchami słonecznej aktywności.

I. S. A s t a p o w i c z zakomunikował w swym referacie, że szereg
fizycznych zjawisk zachodzących przy przelocie meteorów, a także wysokość ich zapalania się i długość drogi w atmosferze, wykazuje niewą
tpliwy :t.wiązek ze słoneczną aktywności1. Ow związek wskazuje na
zmiany stanu termicznego w obszarze lotu meteorów zależne od zmian
słonecznej aktywności. Fakt ten potwierdzają także obserwacje zmierz ch u dokonane przez N. M. S z t a u d e g o.
A. I. O l wykazał bezpodstawność nowej próby amerykańskich
uczonych W o o l f a i N i c o l s o n a wskrzeszenia "ultrafioletowej" te-orii burz magnetycznych. Fakty obserwacyjne świadczą o korpuskularnej naturze słonecznego czynnika, wywołującego geomagnetyczne
zaburzenia i nie zgadzają się z hipotezą o jego promienistej naturze.
Ł. A. W i t i e l s potwierdził realność związku ilości opadów ze sło
neczną aktywnością. B. S. G u re w i c z o w a wykazała istnienie dwu
typów posuchy, związanych z ol<reślonymi fazami U-letniego okre3u
słonecznej aktywności. W czasie dyskusji A. J. B i e z r u kowa podała, że katastrofalne susze zachodzą przeważnie w określonych fazach
wiekowego okresu słonecznej aktywności.
Zbierając wyniki dyskusji, dotyczące problemu Słońce- Ziemia, wyraził przewodniczący M. S. Eigenson zadowolenie z wysokiego poziomu
radzieckich badań w tej dziedzinie, wyprzedzających daleko zagraniczne
prace i doprowadzających do ogólnego uznania znaczenia Czynników
.astrofizycznych w meteorologii.
(Astronomiczeskij Zurnal XXVII, 3. 1950).

JR.
Jeszcze o konferencji meteorytowej w Moskwie
W numerze 1-3, 1950 Uranii zamieściliśmy notatkę o pierwszej konferencji meteorytowej. Obcenie komitet meteprytowy Akademii Umiejętności Z. S. R. R. opublikował w tomie VII "Mete()rytyki" obszerne
prawozdanic z prac tej konferencji. Poniżej podajemy streszczenie z cie·kawego referatu K P. S t a n i u k o w i c z a : .,Elementy fizycznej teorii
meteorów i meteorytów tworzących kratery". Rezultaty jego pracy można
ująć w kilku punktach.
Większość drobnych meteorów, których masa nie przekracza kilkudziesięciu, co najwyżej kilkuset gramów, wpadając do atmosfery ziemskiej, rozżarza się silnie w miarę zbliżania się do powierzchni Ziemi
na skutek stale zwiększającego się tarcia o powietrze. Meteor zmniejsza
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swe rozmiary, maleje jego masa i w rezultacie już na wysokości 50 d<>
80 km przestaje świecić. Nieco więk sze meteory, o masie nie mniejszei
niż klkaset gramów, przenikają do niższych warstw atmosfery, gdzie,
na ogół ulegają rozerwamu. Najcięższe odłamki rozerwanego meteorl.l
padają na Ziemię.
Padanie meteorytów na ziemię z resztą prędkości kosmicznej możliwe
iest tylko w tym przypadku , gdy ich masa początkowa, tzn. przed wej ściem w atmosferę ziemską, była rzędu kilkuset ton. W przeciwnym
razie działanie hamujące a tmosfery redukuje t<; prędkość do prędkości
ciał spadających z wielkich wysokości.
Meteoryty padające z niedużymi stosunkowo prędkościami tworzą.
w miękkim gruncie niegłębokie wąskie leje, padając zaś na podłoże
~kaliste nie deformują go. Gdy prędkości uderzenia zwiększają się, rosną
także średnice wytwarzanych lejów. Przy prędkościach rzędu kilkuset
m /sek. obserwować można rozerwanie struktury, bądż meteorytu, bądź.
też podłoża , co doprowadza do wyrzucenia odłamków z tworzącego się
leja- krateru. Olbrzymie meteoryty uderzając o powierzchnię Ziemi
z prędkościami ponad 4- 5 km/sek wywołują silny wybuch, przy czym
promień powstającego krateru wielokrotnie przewyższa jego głębokość.
Materia meteorytu ulega przy tym całkowitej lub częściowej zamianiew parę . Stąd też pochodzi fak1 , że w największych kraterach znajdujemy najmniej meteorytów.
W przypadku gdy meteor rozrywa si ę w powietrzu niedaleko powierzchni Ziemi padające odłamki uderzają z różnymi prędkościami, tworząc różnej wielkości leje i kratery, jak miało miejsce przy upadku
Sichota-Alińskiego meteorytu.
Bombardowanie przez meteoryty specjalnie silnie wpływa na asteroidy i planety pozbawione atmosfery. Ciała te kruszą się i rozpadają
z biegiem czasu. Przy zderzeniach meteory kruszą się i rozbijają wzajemnie. Na przestrzeni między Ziemią a Słońcem żelazny meteor o masie30 g ((/) 2 cm) zostanie całkowicie rozbity w przeciągu 5-10 milionów lat.
A. St.
L. Infeld o nowej teorii Einsteina

Niedawno w Discovery ukazał się artykuł jednego z najbliższych.
Einsteina, prof. L. I n f e l d a*), wyjaśniający w sposób popularny znaczenie nowej teorii Einsteina.
W roku 1905 ogłosił Einstein swą szczególną teorię względności wywołując przewrót w podstawowych pojęciach fizyki. W 10 lat później
powstaje ogólna teoria wz15lędności : teoria pola grawitacyjnego. Od teg<>
czasu pracuje Einstein nad dalszym uogólnieniem swej teorii, takim.
współpracowników

*) Przebywający obecnie w Polsce L. Infeld odmówił powrotu d<>
Kanady na zajmowane poprzednio przez siebie stanowisko profesora.
Uniwersytetu w Toronto i pozostaje w Polsce jako profesor fizyki teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego .
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aby ujmując wspólnie zjawiska grawitacyjne
elektromagnetyczne,
obejmowala całokształt zjawisk występujących we wszechświecie.
Teoria pola elektromagnetycznego - ogłoszona w ubiegłym stuleciu.
przez C. M a x w e l l a - ujmowała zjawiska występujące w tej dziedzinie przy pomocy równań pomiędzy sześcioma wielkościami fizycznymi charakteryzującymi natężenie pola elektrycznego i magnetycznego_
Einstein w swej ogólnej teorii względności zwrócił uwagę na związek
pomiędzy polem grawitacyjnym a polem "metrycznym" charakteryzują
cym geometrię w przestrzeni czterowymiarowej, ujmując występujące
tu związki w postaci równań między 10 wielkościami określającymi te
pola. Tak w jednej jak i w drugiej teorii obok pola występowała materia: w polu elektromagnetycznym w postaci czą.srt:ek naładowanych
wytwarzających pole i oddziaływujących z nim, w polu grawitacyjnym.
w postaci mas grawitacyjnych, powodujących zakrzywienie przestrzeni
czterowymiarowej.
Takie ujęcie zagadnienia było z różnych względów - tak natury
fizycznej jak i filozoficznej - niezadawalające. Z jednej bowiem strony
teoria pola elektromagnetycznego była teorią czysto fizykalną, nie mającą z geometrią przestrzeni nic wspólnego, podczas gdy teoria pola
grawitacyjnego była teorią geometryczną, charakteryzującą zarazem
geometrię przestrzeni, w której zjawiska występują, z drugiej strony
w obu teoriach występowały wielkości charakteryzujące pole obok wielkości charakteryzujących zawartą w nim materię. Tak z fizycznego
jak i z filozoficznego punktu widzenia bardziej zadawalającym byłoby,
aby teoria opierała się na jednym tylko pojęciu: aby była czystą teorią
pola. Nowa teoria znosić musi występujący tu podwójny dualizm: pola
1 materii z jednej a fizyki i geometrii z drugiej strony, a nadto
winna obejmować zjawiska w możliwie najszerszej skali: od zjawisk
mikroskopowych, zachodzących w układach atomowych, do makroskopowych, jak ruchy planet, gwiazd, mgławic.
Nowa teoria Einsteina jest czystą teorią pola; materia występuje
w niej jako bardzo silne zagęszczenie pola w obszarze, w którym cząstka
materii się znajduje. Ale teoria ta jest także teorią czysto geometryczną:
sześć wielkości charakteryzujących pole elektromagnetyczne łączy z 10
wielkościami charakteryzującymi pole grawitacyjne w 16 wielkości opisujących geometrię przestrzeni. Geometria ta nie jest ani Euklidesowa,
ani Riemannowska, stanowi dalsze uogólnienie geometrii czasoprzes,t rzeni.
Równania pola określają tak geometrię jak i prawa fizyki panujące
w naszym świecie.
Nie wiadomo jeszcze obecnie, jak nowa teoria zmieni nasz pogląd
na świat, nie wiadomo również, o ile pogłębi nasze pojmowanie praw
przyrody. Prof. Infeld kończy swój artykuł słowami: "Prace Einsteina
spotykały się zawsze początkowo ze sceptycyzmem, ponieważ geniusz
jego wyprzedza jego pokolenie. Zdarzyło się to już dwukrotnie i może
AS.
zdarzyć się ponownie".
(Według Discovery 11, 108 (1950)).
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Periodyczne zmiany długości doby
Wprowadzenie zegarów kwarcowych pozwoliło na znaczne powięk
szenie dokładności pomiarów czasu. Z obserwacji chodu tych zegarów
w ciągu dłuższego okresu czasu możemy otrzymać formuł<; pozwalającą na przewidywanie ich poprawek dla dowolnej epoki. Okazało się
jednak, że rzeczywista poprawka odbiega w pewnych okresach od
przepowiedzianej, przy czym fluktuacje te zachodz ą periodycznie. Nasuwa się tu wniosek, że fluktuacje te pochodz:) od periodycznych zmian
w okresie obrotu Ziemi, a mianowicie, że 7..iemia doznaje na wiosnę
opóźnienia a w jesieni przyspieszenia swego ruchu obrotowego. Wytłumaczeniem tego faktu mogłyby być sezonowe zmiany momentu bezwładności Ziemi spowodowane periodycznymi przemieszczeniami mas
powietrza. Na podstawle obserwacji meteorologicznych wydaje się, że
górna warstwa atmosfery na wysokości 78 km wznosi się na wiosnę
o 8-9 km i opada o tę samą wartość jesienna. Brak jednak jeszcze
dostatecznego materiału obserwacyjnego do wyciągania ostatecznych
wniosków.
AS.
(Według Nature 166, 684 (1950))
Nowa m etoda obserwacji zmian jasności Słońca.
Zmiany w jasności Słońca wykryć możemy , obserwując światło sło
neczne odbite od powierzchni planet. Obserwacje takie są jednak silnie zakłócane przez zmiany zachodzące w atmosferze Ziemi. F. E.
Kam e n y podał ciekawą metodę obserwacji pozwalającą na eliminację tych zakłóceń. Obserwował on mianowicie przy pomocy fotometru fotoelektrycznego w ciągu trzech godzin Urana, a nast<;pnie w ciągu
dalszych trzech godzin Neptuna. Ponieważ odległość Słońce- Neptun
Ziemia jest prawie o trzy godziny światła większa od odległości Słońce
Uran-Ziemia, zmiany w jasności tych planet, pochodzące od zmian jasności Słońca, powinny wystąpić po upływie takiego samego czasu od
początku obserwacji danej planety, podczas gdy dla zmian pochodzą
~ych od wahań przeźroczystości atmosfery ziemskiej nic będzie takiej
korelacji. Nie otrzymano dotychczas żadnych zmian o okresie mniejszym od 1h godziny i amplitudzie większej od 0,02m
(Według Astronamical Journal, 55, 172 (1950)).
AS.

Z DYSKUSJI NAD

POPULARYZACJĄ

ASTRONOMII

W dalszym ciągu zapoczątkowanej w Uranii, Nr 3·-4, 1951, dyskusji
nad JlOpularyzacją astronomii podajemy dwa głosy naszych czytelników.
P. Józef O d z i m e k, Baranów, członek naszego Towarzystwa, pisze :
Moim zdaniem, "Urania" j<'.k i inne pisma tego pokroju są za mało
spotykane zarówno w dużych jak i średnich miastach Polski. Nie mówię
tu już o tych mHłych, gdyż w nich nie spotyka si<; ich wcale. Na pod-
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stawie mojego własnego doświadczenia stwierdzić mogę, że od roku
1949 starałem się spotkać gdzieś "naocznie" pismo o tym charakterze,
no i rezultat był taki, że go nie spotkałem, a powiedzieć muszę, że szukałem ich w Skarżysku, Kielcach i Starachowicach. Może miejscowości
te są jeszcze za małe, by pisma astronomiczne do nich docierały?
W każdym bądź razie nie są to miasteczka składające się z kilku tysięcy ludzi. Czemu to przypisać? Nie wiem. Uważam, że gdyby "Urania" mogła być miesięcznikiem, oraz gdyby jej ilość egzemplarzy powiększono :dziesięciokrotnie, sprawa popularyzacji uległaby radykalnej zmianie.
Ale pamiętajmy o jednej rzeczy, najwazme)szej: Przypomnijmy sobie, w jaki sposób były zapowiadane inne nowopowstające czasopisma.
O popularyzacji tymczasem pism typu "Uranii" w żadnym dzienniku
nie można przeczytać. Nie dziwmy się przeto, że Polskę nazywają "krajem małych teleskopów", skoro nie troszczymy się dostatecznie o to,
by spośród milionów wybrać budowniczych wielkich teleskopów!
Weźmy np. radió -środek iście złoty do popularyzowania astronomil
Ktoś powiedział, że "Astronomia to królowa nauk'' warta jest więc
aby znalazła miejsce w programach radiowych. Wygłoszenie raz na miesiąc kilku słów to kropla w morzu! Raz czy dwa razy na tydzień popiętnaście minut w godzinach wieczornych i to całkowicie wystarcza. Uważam, że przez tych kilkanaście minut przez radio można więcej
nauczyć, niż by to zrobiły setki tomów. Rozmawiam z ludźmi na ten
temat i widzę, jak każdy chętnie słucha takich wiadomości. Chodzi
tu tylko o podejście do człowieka, chodzi o to, by nas zrozumiał. Nie
mówię tu o wiadomościach, jak np. "Niebo w lutym'·, albo "Niebo
w marcu". Ludzie, którzy nigdy me uczyli się astronomii, będą na
niebo parzeć "jak sroka w kość". Tu potrzebne są wiadomości żywe,
interesujące. Następna rzecz jaka wydaje mi się ważna, to organizowanie odczytów, ale nie tylko w Krakowie, czy Warszawie itp., ale
w całej Polsce, a szczcgólme tam, gdzie szerokie masy młodzieży odizolowane są od naukowego świata. Wiem, że nie będą oni rozumieć
zasad precesji i praw Kcplcra, ale to trudno. święci nie lepili od razu
garnków!
P. S t a n i sław
uwagi:

Gę

bal

&

z Ja:1owa Lubelskiego, wypowiada na-

stępujące

Najbaczniejszą uwagę należy zwroc1c na elementarny typ publikacji popularno-naukowych. Artykuły z tej grupy należy umieszczać
w najpopularniejszych czasopismach i kalendarzach, aby docierały do
ogółu społeczeństwa. Gdyby sprawa publikacji z tego działu wiedzy
w pismach popularnych przedstawiała pewne trudności, chociażby ze
względu na brak miejsca, można się ograniczyć do umieszczania danych z kalendarza astronomicznego podając przy tym proste i jasne
wskazówki, co do odnajdywania danych planet, czy gwiazd na naszym
niebie. Uważam, że zrealizowanie powyższego wniosku przyczyniłoby się
w poważnej mierze do szerszej popularyzacji wiedzy astronomicznej na
stopniu elementarnym.
Drugą formę w popularyzacji astronomii stanowić może każde słowo
drukowane, wydane Jako broszury i książki o charakterze popularnonaukowym. Trzeba przyznać, że ten sposób popularyzacji jest może
najsuchszy, ale i jego znaczenie jest bardzo wielkie, bowiem człowiek,
który przypadkowo :;:aczerpnął pierwszych wiadomości z dziedziny
astronomii w ks1ążce o charakterze popularno-naukowym, znajdzie potem źródło poszerzające horyzonty wiedzy astronomicznej.
Trzecią formę popularyzacji stanowić mogą filmy naukowe. Duże
znaczenie mają również odczyty, pogadanki i dyskusje jako bardziej
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()ddziaływujące na słuchacza. <Dlatego •objeżdżający teren , prelegent,
powinien być zaopatrzony w aparat filmowy i podczas wyświetlania
filmu uzupełniać temat wykładem. Wielk1e znaczenie w popularyzacji
astronomii mogłyby mieć również pokazy nieba, organizowane na więk
szą skalę i w sposób planowy. Do tych celów należałoby wykorzystywać
przedewszystkiem wszelkie ważniejsze ZJawiska niebieskie jak: zać
mienia Słońca, czy Księżyca.

Ze wszystkimi tymi sposobami w szerzeniu wiedzy astronomicznej
iść wszędzie, ale największą uwagę należy zwrócić na szkoły
typu podstawowego i średniego i właśnie na terenie owych szkół urzą
&ać jak najwięcej pokazów i odczytów. Wskazane byłoby również,
zaopatrzenie bibliotek szkolnych w książki o treści z zakresu astronomii. Posiada to duże znaczenie nie tylko ze względu na popularyzacjG
astronomii wśród młodzieży, ale byłoby również ważnym czynnikiem
przygotowania przyszłye:h kadr polskich astronomów
należy

OBSERWACJE
.J. MERGENTALER

Obserwujemy

Słońce

Obserwacje Słońca nie są ani trudne, ani tak kłopoltliwe jak obserwacje gwiazd - bo można je robić w dzień; już nawet nieduża lunetaba, nawet zwykła lornetka, pozwala dojrzeć na powierzchni Słońca wiecznie zmienne zjawiska, takie jak plamy i pochodnie. Możemy przy tym
nie tylko opisać ich wygląd czy odrysować je, ale także policzyć ich ilość,
wyznaczyć ich położenie na tarczy Słońca, lub ocenić ich powierzchnię.
Istnieje częściowo zrealizowany już projekt, by we Wrocławsk,im
Obserwatorium zorganizować centralę dbserwacji słonecznych, podobną
~o tych, jakie istnieją w innych krajach. Dlatego zwracam się z gorącym apelem do miłośników, by chcieli wziąć udział w naszych pra-cach, udział nie tylko przyjemny, ale i pożyteczny, wyrażający się
w obserwowaniu Słońca i nadsyłaniu da Wrocławia wyników swoich
obserwacj,i. Na łamach Uranii z pewnością znajdzie się w przyszłości
miejsce dla stałego publikowania tak zebranych obserwacji, po opracowaniu ich we Wrocławskim Obserwatorium.
A oto parę wskazówek i uwag o tym, jak obserwować Słońce i jaki
materiał obserwacyjny naJeżałoby gromadzić.
Do obserwacji najlepiej nadaje się niezbyt duża luneta, raczej refraktor niż reflektor. Luneta nie musi być duża z teg101 powoou, ' Że
Słońce wysyła ogromne ilości promieniowania, jest bardzo jasne, więc
nie ma potrzeby zbierania jego promieniowania za pomocą wielkich soczewek. Poza tym niektóre zjawiska na powierzchni Słońca najlepiej widać
przez lunety o średnicach poniżej 10 cm, gdyż szczegóły powierZJChni
(np. granulacja) nie rozmywają się na skutek scyntylacji, tj. drgania
obrazu wywołanego nieregularnymi ruchami w naszej atmosferze. Waż
niejszą od średnicy będzie odległość ogniskowa. Im luneta jost dłuższa,
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tym lepiej, a jeżeli jest krótka, należy dążyć do powiększenia stosunku
ogniskowej do średnicy przez diafragmowanie obiektywu. Granicą, do jakiej można zmniejszyć czynną średnicę obiektywu, będzie
taka średnica otworu w przesłonie, która nie byłaby mniej za niż
l/40-1/50 długości ogniskowej. Jeżeli więc mamy lunetę o średnicy
-5 cm i ogniskowej 100 cm, nie możemy użyć diafragmy o średnicy
<>tworu mniejszej niż 2 cm. Rzecz jasna, że najlepiej wypróbować jaka
diafragma daje najlepsze obrazy, bo może się okazać, że korzystniej
jest obserwować pełnym otworem lunety lub tylko niead zmniejszonym.
Zamiast lunety można użyć lornetki, ale wtedy oczywlśc.ie mniej
;szczegółów zobaczy się na tarczy Słońca. Gorzej jest z reflektorami, bo
ich zwierciadła, nagrzewane rprtcunieniowaniem Słońca, chwlilorwo odkształ
~ają się, co powoduje zamazywanie się obrazów. Obserwacje reflektorem nie powinny więc trwać długo; co kilka minut trzeba go albo za;słaniać ekranem, albo skierowywać na inną stronę nieba tak, by Słońce
nie świeciło stale na lustro.
Obserwować Słońce można albo przez ciemny filtr, albo- co łatwiej-·
rzucając obraz Słońca na ekran. Ekran taki, to po prostu deseczka umo~owana na 3-4 prętach na części okularowej lunety, prostopadła do
jej osi optycznej. Na ekranie otrzymujemy mniejszy lub większy obraz
Słońca zależnie ctd tego, czy jest ona bliżej, czy dalej odsunięta od
-okularu i zależnie od powiększelllia, jakie daje okular. Nie wchodzę tu
w bardziej szczegółowy opis lunet i metod dostosowania ich do obserwacji Słońca, gdyż część wyjaśnień znajdzie czytelnik w książeczce
.J. P a g a c z e w ski e g o "Niebo przez lornetkę", a poza tym w każdym
indywidualnym przypadku chętnie udzielę wszelkich informacji, jakie
byłyby potrzebne.
Widzimy więc na ekranie jasną tarczę Słońca, na której rzucają się
w oczy mniejsze lub Większe ciemne plamy. One to będą przede wszyst'k>im przedmiotem naszych obserwacyj.
Najpierw obserwacje najprostsze. Policzmy ilość plam. Zauważymy, .
iż rzadko kiedy występują one pojedynczo; najczęściej układają się grupami. Paliczmy, ile jest tych grup. Wtedy ilość wszystkich plam <>znaczmy ją przez A - oraz tilość wszystkich grup - oznacz.my ją
przez B - da nam od razu miarę aktywności Słońca i pozwoli obliczyć
tzw. liczbę Wolfa R według zależności·
R= lOB+ A
Takie właśnie obserwacje rlolbił W o l f i podobne obserwacje robi
-się i teraz w wielu miejscach na kuli ziemskiej po to, by wyznaczyć
kiedy wystąpi minimum czy maksimum plam słonecznych. Zmiany bowiem liczb Wolfa z biegiem lat są miarą zmian aktywności Słońca,
a dziś wiemy, że zmiany te wyrażnie odbijają się na zjawiskach na
Ziemi, zjawiskach nieraz bardzo istotnych dla współczesnej cywilizacji,
jak choćby na jakości odbioru audycji radiowych. Takie właśnie liczby
Wolfa, obliczone na podstawie własnych obserwacji przez miłośników,
będą służyć jako surowy materiał opracowywany następnie we Wrocław-długości
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skim Obserwatctriwn. Okazuje się bowiem., że liczby Wolfa zależą od
lunety i obserwatora. Trzeba je więc zredukować na jeden system prze~
porównanie z obserwacjami robionymi w Zurychu, właściwej centra:i
tych obserwacji. Dopiero tak zredukowane liczby stanowią materiał,
na podstawie którego można badać zmiany aktywności Słońca. Na to.
jednak, by taka redukcja była możliwa, każdy obserwator musi miei·
dostatecznie długą serię obserwacji. Lepiej 10 lat niż 10 miesięcy~
a w każdym razie nie 10 dni, bo to jest materiał zupełnie niewystarczający. Jak widać, zachęcam nie do jednorazowej rozrywki, ale do.
długo trwającego a lepiej jeszcze - nieuleczalnego nałogu.
Dlaczego takie obserwacje są ważne? Ilość plam na Słońcu ciągle
ulega zmianom, zmienia się także ich kształt i powierzchnia. Łatwo.
przekonać się o tym obserwując Słońce choćby tylko w ciągu tygodnia.
Zmiany te są wywołane przez dwie przyczyny. Słońce obraca się dokoła osi w ciągu około 4 tygodni, plamy więc wschodzą na jego wschodnim brzegu i znikają na zachodUJim. Prócz tego rodzą się nowe plamy
i zanikają stare, ba nie są to utwory wiecznotrwałe, ale czas ich życia.
na ogół nie przekracza 2-3 miesięcy, a większość znika po kilku czy
kilkunastu dniach istnienia. Na to więc, by zobrazować dokładnie przebieg zjawisk na Słońcu, trzebaby je stale obserwować. Nie motżerny
tego robić z dwu przyczyn - Słońce przecież nie jest ciągle nad horyzontem, ale wieczorem zachodzi i w nocy jest niewidoczne, a poza tym
przeszkadzają w takich obserwacjach śmiertelni wrogowie astronomówchmury. W naszym klimacie zdarzają się w danej miejscowości całe tygodnie kiedy Słońca w ogóle nie widać, bo niebo cały czas pokryte jest
chmurami. Dlatego konieczna jest praca zespołowa i praca taka jest.
prowadzona przez astronomów na całej Ziemi od kilkudziesiqciu lalTrzeba obserwować Słońce w mOIŻliwie wielu okolicach Polski, bo możn·:t
wtedy mieć nadzieję, że prawie każdego dnia choć w jednym miejscu
Słońce pokaże się bodaj na p:1rę minut, w czasie których można bt~. dzie policzyć plamy na jego powierzchni.
Foliezenie plam, to najpro3tsza obserwacja, wymagająca jednak dużej
sumienności i starr.1ności, o ile obserwacje mają mieć wartość. Próc2:
podania ilości plam dobrze byłoby jednak określić, jakiego one są ro~
dzaju. Opis rodzaju będzie przy tym dotyczył nie pojedynczych plam.,
ale ich grup. Powstająca grupa składa się zwykle po prostu z jednej.
niepoz.ornej, małej plamy. W miarę jej wzrostu wytwarza się dokoła
niej jaśniejsza obwódka - półcień, powstaje w sąsiedztwie druga podobna plama i stopniowo pomiędzy i naokoło tych dwu głównych plam
grupy pojawia się ich coraz więcej. Następnie jedna z plam głównych
zanika, znikają stqpniowo i inne pośrednie plamy, pozostaje tylko jedna
główna plama, która stopniowo powoli maleje, aż zniknie zupełnie. Ot>isując więc wygląd grupy ma się jednocześnie możność zorientowania
się, czy je3t to młoda, czy stara grupa. Opisu takiego najlepiej do,konać według jakiejś skali, dziś bodaj że najlepszą taką skalą jest
podana przez W a l d m a i er a, według którego podaję ją na załączonym
rysunku.
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skali Waldmciera.

Lic;ząc więc grupy plam porównujemy każdą z obserwowanych grup
rysunkiem i w zeszycie obser-wacyjnym piszemy jej charakterystykę
w postaci liczby rzymskiej określającej typ grupy na rysunku.
Można by obserwacje Słońca jeszcze rozszerzyć. A więc można by
'Określać w sposób przybliżony wielkość powierzchni plam, wymierzać
1ch położenie na tarczy Słońca. Mdżna by próbować fotografować Słońce,
·c o również nie jest nieosiągalnym marzeniem dla miłośników. Do za.gadnień tego rodzaju wrócę w następnym artykule; na początek naszej
wspólnej pracy wystarczą opisane obserwacje ilości i jakości plam. Nie
wymaga to wielkiego wysiłku. Nie są to obserwacje trudne, a kto raz
'zacznie patrzeć się na Słońce, nie prędko zniechęci się do tego zajęcia,
bo co dzień będzie miał nowe wrażenia, co dzień zobaczy coś innego,
nic mówiąc o tym, że będzie miał to zadowolenie, że sw.qj ą pracą przyczynia się zupełnie konkretnie do poznania choć drobnego fragmentu
Wszechświata , że w miar<; swoich możliwości pracuje naukorwo, jak
prawdziwy astronom.
Na zakończenie prośba. Raz na miesiąc , o ile mo żliwe, nic póżniej niż
'7-go każdego miesiąca prosimy o przysłanie zestawienia olbserwacyj do
Wrocławia pod adresem : Obserwatorium Astronomiczne, Wrocław 9,
Kopernika 11. W obserwacjach tych należy podać: l) Nazwisko i adres.
'2) Charakterystykę lunety - jej średnicę , odległość ogniskową. 3) Sposób obserwacji (ekran, filtr). Te dane, poza nazwiskiem, wystarczy raz
tylko przesłać a potem tylko porwtarzać w razie jakichś zmian. Dane
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obserwacyjne najlepiej
Data
i moment

byłoby przesyłać

w postaci tabliczki jak

I l ość plam
w grupil:

Typ grupy

poniżej~

Uwagi
'

l

l

l

zaobserwowano np. 18 kwietnia 1851 r. o godz. 11 min. 20 czasu
urzędowego trzy grupy plam. W jednej grupie naliczono 16 p lam i typ
jej oznaczono jako V. W drugiej widziano 5 plam, byla ona III typu
i wreszcie trzecia grupa. składająca się tylko z l plamy, zosta'a zaliczona do VIJI typu. Piszemy więc:
Więc

Data
i moment

l

Typ grnpy

1951 IV.

V

III
18<1 11h2om

VII[

l

p lam
w grup1e

Ilość

16
5
I

U wagi
Silny wiatr
Nieho zupełnie he zchmurne

i w dalszym ciągu w tej samej tabeli podobne dane dla innych dat
obserwacji. Według przytoczonej oibserwacji w dniu tym liczba Wolfa
wynosiła; 3 X 10 + 22 = 52. Liczbę tę można również podawać dla każ
dej daty, choć nic jest to konie•cznc, gdyż z danych w tabcli łatwo j~
wyliczyć. Z pewnością jednak każdy łiczbę tę dla siebie sam wyliczy
interesując się tym, jak liczby te będą się zmieniać z czasem. Obecnie
liczby Wolfa nic będą zbyt duże. Słońce zbliża się do okresu minimalnei
aktywności więc i plam przez kilka najbliższych lat będzie coraz mniej.
Ale nawet w czasie minimum zdarzają się nicraz wielkie grupy o :>:awiłej strukturze i znacznej ilości pojedynczych plam. Poza tym o ile
r.ie zanotuje się danego dnia żadnej plamy, a więc tarcza Słońca była
zupełnie czysta, jest to równie ważna cibscrwacja jak i wtedy, gdy zaobserwowaliśmy kilka większych grup. Tal~ą obserwację też 'rzcba
podać wpisując pod datą obserwacji w kolumnach "Typ grupy" i w następnej zera. Trzeba pamiętać, że zero jest równic ważną liczbą w ilo:kiowym b'1daniu zjawisk , jak każda inna liczba, choćby bardzo duża.
Idzie lat'\ Słońce coraz dłużej świeci. Nic traćmy wic;c czasu i zacznijmy przyglądać mu się, zacznijmy je badać.
A. WROBLEWSKI

Obserwacje plam s ł o n ecznych w ok resie l. I . 1949- 8. V. 19fi0
W 01kresic l. I. 1949 - 8. V. 1950 r . obserwowałem systematycznie
plamy słoneczne za pomocą małych narzędzi. Używałem lunety morskiej
o średnicy obiektywu 42 mm i powiększeniach 12 x i 25 x. W ciągu
omawianego czasu dokonałem 249 obserwacji. W pracy pomagał mi
B. S z c z c p k 01 w s k i, który dokonał 27 obserwacji.
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Wykres liczb względnych Wolfa dla okresu: stycze1'1 1949
według ob~erwacji A. Wróblewskiego.

6

"

IV

26

6

11>

maj 1950»

Obserwacje opracowywałem według metody Wolfa. Załączony wykres
przedstawia wahania tzw. wzglc;dnych liczb Wolfa.
Względne liczby Wolfa oblicza się ze wzoru:

w

k(fi-100)

we wzorze tym W oznacza wzglc;dną liczbę Wolfa, k - współczynnik~
f - liczbę plam, g - liczbę grup plam (pojedynczą plamę przyjmuje
się za grupę). Przy obserwacji przy różnych powiększenach liczba plam
f i grup g będą różne, a w związku z tym różne będą i względne liczby
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Wolfa. Dla redukowania obserwacji do jednego systemu służy współ
czynnik k.
Wszystkie obserwacje zredukowałem do obserwacji wykonywanych
przy powiększeniu 25 x, używając dla obserwacji wykonanych przy powiększeniu 12 x współczynnika 1,2. Za wzorcowe przyjmuje się liczby
Wolfa otrzymane z obserwacji lunetą B-centymetrową przy powiększeniu
€4 x. Takie obserwacje są dokonywane w centrali badań Słońca w Zurychu, a wszystkie inne obserwacje są redukowane do systemu zuryskiego. Niestety nie mogłem przeliczyć swych obserwacji na system
zuryski i w związku z tym wahania liczb Wolfa dają tylko względny
obraz działalności Słońca w danym okresie. Warunki obserwacji były
średnie. Obserwowałem z okna mieszkania w Warszawie, a także przez
miesiąc (styczeń 1950 r.) z Kościeliska k /Zakopanego.
Z załączonego wykresu widać, że względne liczby Wolfa dosięgły
najwyższych wartośd (142) w dniach 12. X. 1949 r. i 19. II. 1950 r.1
Maksimum lutowe jest ciekawe z tego względu, że nastąpiło po długim
minimum, w którym nie zauważyłem na Słońcu żadnych plam. 13. II.
pojawiła się na Słońcu grupa plam, która raptownie rosła i po kilku
dniach stała się widoczna gołym okiem. Jej przejście przez centralny
południk stało się przyczyną silnych zaburzeń magnetycznych. W ciągu
ca~ego okresu obserwacji widziałem Słońce wolne od plam tylko w 4
dniach w lutym 1950 r. NotOlWalem takie dni, w których występowały
na Słońcu plamy widoczne gołym okiem. Na 249 obserwacji, w ciągu
36 dni było widocznych gołym okiem 17 plam.
Srednie liczby Wolfa dla poszczególnych miesięcy przedstawiają się
następująco (w nawiasach liczba obserwacji w danym miesiącu):
1949
I
56,1
(15)
1949
IX
90,1
(9)
II
79,9
(10)
X
58,0
(21)
III
63,7
(18)
XI
60,1
(7)
IV
84,9
(23)
XII
73,6
(7)
V

VI
VII

68,0
61,8
54,3

(26)
(19)
(18)

1950

I

58,1

(12)

II
44,8
(16)
III
60,3
(15)
IV
58,8
(11)
Ostatnie maksimum plam słonecznych miało mieJSCe w epoce 1947,5
(wg Zurychu) i było bardzo wysokie (z wszystkich obserwowanych jedynie maksimum z roku 1778 było wyższe). Od tego czasu liczby Wolfa
stale dosięgają dość wysokich wartości i maksimum jest szerokie.
A. Wróblewski
członek

sekcji obserwacyjnej P. T. M. A., Warszawa

KRONIKA P. T. M. A.
Wrocławskie Koło P. T. M. A. święciło nie byle jaką uroczystość
w dniu 13 maja 1951 r.; oto w niedzielne, słoneczne przedpołudnie dokonano uroczystego otwarcia Plantarium, które jest pierwszym tego rodzaju urządzeniem na ziemiach polskich.
Realizacja tego zamierzenia stała >;ię możliwa dzięki ofiarnej współ
pracy wszystkich decydujących w tej sprawie czynników, tak państwo
wych i samorządowych, jak również naukowych i społecznych. Zdemontowany i niezupełnie kompletny, projekcyjny aparat firmy Zeissa
jest własnością Wrocławskiego Obserwatorium Astronomicznego, które
użyczyło go dla propagandowej i popularyzacyjnej pracy, jaką wrocław
skie Koło P. T. M. A. prowadzi wśród swoich członków, jako też wśród
młodzieży szkolnej i w szerokich masach świata pracy.
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Prezes Kola inż. K. C z e tyrbok zajął się w pierwszym rzędzie
zmontowaniem i skompletowaniem samego aparatu, który obecnie funkcjonuje bez zarzutu, a p. A. G łan i a, asystent katedry astronomii,
w krótkim czasie przyswoił sobie gruntownie sztukę demonstrowania
aparatem o skomplikowanej bądż co bądż konstrukcji.
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej życzliwie odnio<Sło się do inicjatywy naszego Towarzystwa i z niezwykłą uczynnością pospieszyło
z wydatną pomocą, odstępując część tzw. "Pawilonu Czterech Kopul"
na placu wystawowym, aprobując w ten sposób czynem przychyln~
w tej sprawie wnioski samej Dyrekcji wystawy. Użyczenie 150 krzest'ł
oraz pełnej ilości potrzebnego płótna dla wyłożenia wnętrza ścian i kopuły, popchnęło w sposób decydujący całą sprawę naprzód.
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej pospieszyło z pomocą
pieniężną.

Wszystko odbyło się szybko i sprawnie a przy tym terminowo, który
to szczegół podkreślić należy z uznaniem: termin otwarcia wyznaczony
na koniec maja potrafiono skrócić i w połowie miesiąca wszystko by:o
już

ukończone.

Uroczystość zgromadziła

liczne rzesze ciekawych uczestników, którzy
szczelnie wypełnili pawilon. Do zgromadzonych gości pierwszy przemówił prof. K u l c 7. y !1 s k i, rektor Uniwersytetu i Folitechniki Wrocławskiej, który w pięknym przemówieniu podkreślił związek między
astronomią a życiem codziennym i wskazał jak znajomość astronomii skutecznie rozszerza i pogłębia nasz horyzont myślenia, kształtując nasz
naukowy światopogląd.
Drugi z kolei mówca, dr E. R y b k a, prof. astronomii a zarazem
dzielny i wieloletni pracownik na niwie popularyzacji astronomii w szeregach naszego Towarzystwa, opowiedział historię powstania Planetarium
i podziękował wszystkim zasłużonym czynnikom za te wkłady, jakie zło
żyły się na całość nowej instytucji.
Uroczystość zakończyło przemówienie prezesa Zarządu Głównego inż.
W. Ku c h ar ski e g o, który imieniem wszystkich zrzeszonych w Towarzystwie członków życzył nowej placówce owocnej pracy i zapowiedział konstrukcję podobnego urządzenia przy zamierzonej budo- ·
wie Ludowego Obserwatorium Astronomicznego za Kopcem Kościuszki
w Krakowie.
Następnie przystąpiono do samego pokazu.
Powoli zachodziło
Słońce, mrok wieczorny zapadał w pawilonie, a na s~tucznym firmamencie poczęły się ukazywać pierwsze, jaśniejsze gwiazdy. Gdy nastała
pełna i ciemna noc, rozbłysła niebo tysiącami gwiazd a zebrani szukali znanych sobie konstelacyj na sklepieniu niebieskim. Zjawiły się
także niektóre planety. Dla wielu zgromadzonych specjalnie interesującą była wędrówka bieguna świata wśród otaczających go gwiazd;
mogliśmy podziwiać odwzorowanie nie tylko dzisiejszego nieba, ale zobaczyć również, jak wyglądało ono przed kilkudziesięciu tysiąc!lmi lat,
albo też przeciwnie, jak wyglądać będzie w przyszłości za taki sam
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-ckres czasu. Całość pokazu wypadła doskonale i bez zarzutu. Prof. dr E.
Rybka w ostatnim słowie wyraził życzenie, aby jak najprędzej począł
funkcjonować projekcyjny aparat polskiej konstrukcji, nad którym od
wielu lat pracuje jego twórca inż. L. W e b er z Wrocławia.
PRZEGLĄD

WYDAWNICTW

P. G. Ku l i k o w ski : "Sprawocznik astronoma lubitiela", str. 315,
Moskwa-Leningrad 1949.
Na półkach naszych księgarń ukazał się ostatnio "Podręcznik miło
śnika astronomii" w języku rosyjskim napisany przez znanego astronoma radzieckiego Kulikowskiego. Książka ta, wychodząc już właściwie
poza ramy zwyczajnej tylko popularyzacji, stanowi szczególnie cenny
nabytek w ruchu miłośniczym. Obok bowiem podstawowych wiadomości
z astronomii, potraktowanych w zwykły sposób popularyzatorski, zawiera cały szereg danych stanowiących podstawę dla efektywnej pracy
obserwacyjnej, a podany{:h w sposób możliwie prosty i łatwy do zrozumienia. Autor nie unika - zwyczajem innych książek popularnych wzorów matematycznych, daje jednak osobny rozdział omawiający podstawowe zagadnienia matematyczne, nieznane na ogół przeciętnemu miłośnikowi stronomii, a potrzebne mu w jego pracy, np. wiadomości o lo.garytmach, funkcjach trygonometrycznych, trygonometrii sferycznej, intell'polacji.
Pod względem treści książka rozpada się na trzy części. W części
pierwszej podane są w dość znacznym skrócie w sposób popularny, opisowy, podstawowe wiadomości z astronomii. Znajdujemy tam wiadomości o Ziemi, jej kształcie i budowie, o Słońcu i systemie słonecznym,
<> gwiazdach, ich widmach, ruchach i odległościach, wreszcie o Galaktyce i mgławicach.
Część druga książki poprzedzona wymienionym już rozdziałem zawierającym wykład podstawowych zagadnień matematycznych obejmuje wiadomości ze sferycznej i praktycznej astronomii. Po omówieniu
układów współrzędnych sferycznych. oraz wpływu refrakcji i precesji,
zajmuje się autor ruchem Księżyca i planet, podając podstawowe wielkości charakteryzujące ich orbity i wzory potrzebne do obliczenia efemeryd. Z astrofizyki omówione są podstawy analizy widmowej. W rozdziałach poświęconych przyrządom astronomicznym znajdujemy obok
wiadomości o różnych typach lunet, również dane dotyczące przyrzą
dów pomocniczych, jak mikrometru i fotometru klinowego oraz rozdział
omawiający zegary i służbę czasu.
Część trzecia książki szczególnie ważna dla miłośników-obserwa
torów- zawiera wskazówki dla obserwacji astronomicznych. Znajdziemy
tam więc wskazówki dla obserwacji wizualnych i fotograficznych zjawisk na Słońcu, obserwacji Księżyca i zakryć gwiazd przez Księżyc,
a wreszcie dwa obszerniejsze rozdziały o obserwacjach meteorów
i gwiazd zmiennych.
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Książka zawiera poza tym bardzo cenny zbiór tablic potrzebnych
w pracach obserwacyjnych. Zawarte są tu więc tablice podające dane
<J Ziemi, Słońcu, planetach i jaśniejszych gwiazdach, tablice precesji,
refrakcji i ekstynkcji, spis i mapki gwiazd sekwencji polarnej do 14mg,
.spis ważniejszych gwiazd podwójnych i zmiennych, tablice do zamiany
-czasów, do zamiany stosunków jasności na wielkości gwiazdowe i wreszcie tablice funkcji trygonometrycznych. Dodatek zawiera mapę Księ
.życa, atlas nieba do gw1azd 5m, a na osobnych kartkach ruchomą kartę
wschodów i zachodów Słońca, faz Księżyca, stereograficzną siatkę Wulfa,
.siatki ortograficzne dla opracowania obserwacji Słońca i ruchomą mapę
nieba.
Książkę tę należy gorąco polecić wszystkim miłośnikom astronomii,
<t zwłaszcza tym, którzy, nie ograniczając się tylko do zdobywania pewnych wiadomości z astronomii, chcą również poświęcić się efektywnej
,pracy obserwacyjnej.
A. Strza!kowski

W ł o d z i m i er z Z o n n : "0 planetach, kometach i Słońcu" - Czytelnik, str. 264, cena 11,50 zł.
Autor zaczyna opowieść o otaczającym nas świecie od ogólnego przed~tawienia czytelnikowi genezy astronomii i historii jej rozwoju, po czym
_przystępuje cd razu do przedmiotu, omawiając na wstępie Ziemię jako
najbliższe nam ciało niebie~kie, a więc w szczególności jej własności
fizyczne, jej ruchy i ich skutki, a także niektóre zjawiska zachodzące
w atmosferze. Bardzo interesująco, szeroko i barwnie opisany jest układ
.słoneczny i zachodzące w nim zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem
.Słońca oraz powodów i skutków jego działalności.
Dla dopełnienia tego obrazu, w jednym z ostatnich rozdziałów zostały,
<Jmówione trzy hipotezy kosmogoniczne (Kanta-Laplace'a, Jeansa i Fie.senkowa). Dwa ostatnie rozdziały poświęcono kometom i meteorom. Nie
:zostały także w książce pominęte tematy budzące powszechne zainteresowanie, a mianowicie sprawa ewentualnej reformy kalendarza, no
i oczywiście kwestia podróży międzyplanetarnych.
Książka posiada bogatą szatę graficzną (przeszło trzydzieści dobrze
wykonanych tablic i kilkadziesiąt przejrzystych rysunków objaśniają
-cych tekst). Wartość popularyzacyjna ksiązki jest niewątpliwie wysoka.
~A.utor wykazuje w każdym niemal zdaniu chęć ułatwienia czytelnikowi
.zrozumienia treści i usunięcia możliwie wszystkich trudności myślowych
mogących się nasunąć przy czytaniu. Niestety są także liczne błędy
i to złośliwe, gdyż umiejscowione przeważnie w liczbach.
Z obowiązku recenzenta prostuję zauważone pomyłki.
Na str. 59 mylnie podane są wartości różnic siły ciężkości. Mianowicie:
dało ważące l kg na biegunie (na poziomic morza), przewiezione na
równik, będzie tam ważyło (na tym samym poziomie) ok. 0,99480 kg,
;a nie 0,99998 kg (wskutek łącznego działania spłaszczenia Ziemi i siły
()dśrodkowej). Następnie ciężar człowieka wskut~k jego oddalenia się
'O 5 m od powierzchni Ziemi zmaleje o ok. 0,1 grama, a nie o 0,00001 grama_
Na str. 133, w. 5 od góry zamiast: "neon-niebiesko", powinno być,
. ,neon-czerwono", względnie "argon-niebiesko".
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Na str. 217, w. 3 od dołu jest powiedziane, że w szkle i w wodzi~
niebieskie biegnie szybciej niż czerwone, tymczasem w rzeczywistości jest odwrotnie.
Księżyc przesuwa się wśród gwiazd w ciągu godziny o pojedynczą
szerokość swej tarczy, a nie o podwójną, jak to jest powiedziane na
str. 156.
Na sir. 193, w. 13 od dołu: Podróż na Wenus w czasie jej najwięk
szego zbliżenia, przy pr<:dkości pocisku 0,5 km/sek. trwałaby nie: zaledwie dwa tygodnie, ale przeszło dwa i pół roku.
Na str. 204 należy sprostować mylnie podane wielkości charakteryzujące obiegi dwóch satelitów Marsa wokół planety. Otóż Phobos obiega
Marsa w czasie 7 godzin 39 minut (a nic 30 dni), w odległości ok. 1,!}
średnicy planety (a nic trzech średnic). Okres obiegu Deimasa trwa zaś
30 godzin i 18 minut, a nie 45 dni, przy czym jego odległość od planety wynosi ok. 3,5 średnic Marsa, a nie osiem średnic.
Na str. 227 znajduje się zdanie, że wskutek niemal równoległego położenia osi Urana względem płaszczyzny jego orbity, dzień i noc będą
się tam zmieniać na obu półkulach co 41 lat ziemskich. Jasnym jest, że
twierdzenie to dotyczy w tej formie jedynie samych biegunów, gdyż.
dla pośrednich szerokości uranagraficznych długość dnia będzie funkcją
nie tylko kąta między osią Urana a kierunkiem Uran-słońce, ale także
funkcją szerokości uranagraficznej i okresu obrotu planety dookoła osi.
W książce nie zostały wymienione: piąty księżyc Urana i drugi
Neptuna, chociaż obydwa zostały odkryte w pierwszej połowie 1949 roku.
Lekką przesadą jest to, co pisze autor na str. 28 że w wypadku,
gdyby na Ziemi nie było atmosfery, trzeba by było posłużyć się dopier()
dotykiem, ażeby odnaleźć człowieka, który ukrył się w cieniu ściany;
istnieje przecież rozproszone odbicie od przedmiotów ziemskich i sameg()
gruntu.
Można tutaj także wyrazić wątpliwość w to, czy szczęśliwe z dydaktycznego punktu widzenia jest kategoryczne stwierdzenie, że odległość
Ziemi od Słońca jest zawsze jednakowa, że dokładne pomiary kątow<:ł
nie wykazują dostrzegalnych zmian wielkości średnicy kątowej Słońca.
(str. 88 i 89), a następnie pośrednie zaprzeczenie temu na str. 196.
W poniższej tabelce podaję drobniejsze błędy:
na str. 98, w. 9 od dołu, zam. -3 ma być +3;
na str. 103, w. 13 od dołu, zamiast 337 ma być 367;
na str. 175, w. 3 od dołu, zam. -70° ma być -150°;
na str. 180, w. l od dołu, zam. ok. 100000 km ma być ok. 1500000 km;
na str. 192, w. 2 od dołu, zam. około 500 m/sek ma być ok. 5000 m/sek;
na str. 216, w. 9 od dołu, zam. 52000 km ma być 5200 km;
na tabl. XXXI, w. l od dołu, zam. 1919 r. ma być 1910 r.
Poza tym w odmianie rzeczownika "Uran" jako nazwy planety, przypadek drugi brzmi: "Urana", - nie: "Uranu", a przypadek czwarty:
,,Urana", - nie: "Uran".
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godnej polecenia
J. MieteZski

Prof. B. W o r o n c o w- W i e lj a, m i n o w: "Wszechświat", tłum .
Książka i Wiedza, Warszawa 1950, str. 473.
Po raz drugi w ostatnim czasie wypada nam w tym miejscu sygnali.zować ukazanie się na naszym rynku księgarskim tłumaczenia doskonałej popularnej książki z astronomii. W pierwszym wypadku książką
tą była "Astronomia dla wszystkich" Perelmana (p. Urania XXI, str. 46,
1950), obecnie chodzi o książkę "Wszechświat" napisaną przez wybitnego
radzieckiego astronoma popularyzatora nauki, prof. B. Woroncow- Wielja.minowa, znanego czytelnikowi polskiemu z innych, wydanych już poprzednio w języku polskim, wydawnictw popularno-naukowych.
Gdybyśmy mieli scharakteryzować tę książkę możliwie krótko, lo
przede wszystkim należałoby powiedzieć, że jest to książka ciekawa.
Od bardzo przyjemnie napisanej przedmowy aż do ostatniej stronicy
-czyta się tę książkę z niesłabnącym zainteresowaniem. Przyczynia się do
tego zapewne tak humor wpleciony w omawianie zagadnień naukowych,
jak i bogata treść anegdotyczno-historyczna, często mało znana nawet
~la zawcdowych astronomów. Możemy się więc np. dowiedzieć, jaki
związek z astronomią ma nazwa pięknego kwiatu horlenzji, jak Galileusz
.zakomunikował o odkryciu pierścieni Saturna, jaka była historia wielu
<Jdkryć astronomicznych. Pod względem treści książka rozpada się na
dwie części, z których pierwsza zatytułowana "świat materii stałej" zajmuje się głównie naszym układem planetarnym, druga - "świat gazu"
<Jbejmuje omówienie zagadnień fizyki gwiazd. Szczególnie dużo uwagi
poświęcił autor w części pierwszej kometom i meteorom; znaleźć tu
możemy dużo ciekawych wiadomości dotyczących tak odkryć, jak i wyników badań naukowych tych ciał niebieskich. Dzięki swej bardzo przy~tępnej i "łatwo stra~nej" formie książka ta stanowić będzie z pewnością dobrą lekturę zarówno dla miłośników astronomii, jak i tych
wszystkich, którzy chcą nieco bliżej zapoznać się z wynikami prac
naukowych w tej dziedzinie.
Tłumaczenie książki na ogół poprawne - zawodzi nieco, jeżeli
chodzi o przyjętą w języku polskim naukową terminologię astrono1niczną. Część tych usterek zauważono i zamieszczono w sprostowaniach,
część jednak pozostała niezauważona, prowadząc niekiedy do pewnych
niejasności. Pewną wadę książki stanowią marne na ogół fotografie, wypadające szczególnie niekorzystnie wobec pomysłowych i dobrze wykonanych rysunków. Być może wpływają na to tak trudności techniczne
jak i materiałowe (nieodpowiedni do ilustracji papier), byłoby jednak
pożądane, aby w przyszłości trudności takie udało się pokonać, szcze-gólnie jeśli chodzi o wydawnictwa, w których dobra fotografia ma duże
znaczenie jako ilustracja materiału popularno-naukowego, a do których wydawnictwa astronomiczne bezwątpienia należą.
.z rosyjskiego M. Zajdeman -

A. Strzalkowski
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na lipiec i

sierpień

1951 r.
środkowo-europejskim.

Wszystkie zjawiska pcdano w czasie

LIPIEC:
2. 10h Uran w konjunkcji ze Słońcem , jest niewidoczny.

2t3. 8h34m Mars w niewidocznej konjunkcji z Księżycem.
4. 2111 Ziemia w największej w ciągu roku odległości od Słońca.

5. 8h40m Merkury w niewidocznej konjunkcji z Księżycem .
.5. 16h Jowisz w kwadraturze ze Słońcem.
6. Wieczorem tuż poniżej Wenus, gwiazdy minus 4-tej wielk., sw1eci

Regulus, gwiazda 1-szej wielk. w gwiazdozbiorze Lwa (konjunkcja.
7. VII. 5h w odległości zaledwie 7' łuku). Obserwacje z paru poprzednich i !lastępnych wieczorów pozwolą stwierdzić ruch Wenu s.
6. do 15. VII. O zmroku, nisko nad zachodnim horyzontem na bardzo
jeszcze jasnym tle nieba poszukiwać można Merkurego jako gwiazd'{
z początku minus 1-szcj wiclk., później O-wej wiclk. 6. VII. znajduje
się Merkury na jednej linii z gwiazdami 1-szcj wiclic Kastorem
i Polukscm, świecącymi na prawo od Merkurego, zaś wąziutki sierp
Księżyca stoi w polowie drogi pomiędzy Merkurym a Wenus.
7 Pojawiają się pierwsze gwiazdy spadające z roju Perseid, które początkowo promieniują z okolicy "omikron" K::~ s iopeji .

l

.Aegvluso
g oo

l

Zakrycie Wenus przez Księżyc
8. VII. 1951 rano.

l

Zakrycie gwiazdy "tau" Scorpicnis przez Księżyc 15. VII. 1931.
Gwiazda zniknie za ciemną czę
ścią tarczy Księżyca w miejscu
oznaczonym * około godz. 21-szcj .

Księżyc zakrywa Wenus. Zjawisko odbędzi e
za jasnego dnia. W Polsce obserwowane być może w najlepszym
razie tylko ukazanie się planety spoza wąskiego sierpa Księżyca,
znajdującego się nisko nad wschodnim horyzontem.
8. W ciągu dnia na zupełnie czystym niebie odszukać można gołym
okiem Wenus opodal łatwiej dostrzegalnego Księżyca. Obydwa ciala
znajdują się przez porę poludniową na lewo poniżej Słońca, zaś po
poludniu na lewo powyżej Słońca w odległości prawie 45° od tegoż.
Wenus mieści się na linii łączącej Księżyc ze Słońcem, po poludniu
w odległości 18 tegoż odstępu bliżej Księżyca.
9. 21h Neptun w kwadraturze ze Słońcem.

8. Rano od 7.47 do 8.40
się

....

.
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na prawo powyżej Księżyca widać jasnego Saturna.
Konjunkcja miała miejsce o 16.36.
12. Wieczorem na prawo powyżej Księżyca świeci Kłos Panny.
10. Wieczorem

•

/lndrom eda

Tr ójkq~

•

•

•
Pegaz

Bar a n •

•

•

VIII

~

•
ol1ira.

WieLor_y b

•

•

•

•

7i!o d. n i k

•

•

Droga Jowisza między gwiazdami w 1951 r.
Jowisz świeci w lipcu i sierpniu 1VIII) w drugiej połowie nocy, zaś.
we wrześniu i październiku przez całą noc, w grudniu tylko w ciągu
pierwszej połowy nocy. Rysunek przedstawia widok nieba po stronie
południowej w sierpniu okolo godz. 2-giej rano, w październiku około
godz. 22, w grudniu oko!o godz. 18, a w styczniu około godz. 16-tej.
15. Przed 21h Księżyc zakrywa gwiazdę 3-ciej wielkości "tau" Niedź

wiadka. Obserwować można przez lornetkę raptowne zniknięcie
gwiazdy w mcmentach nieco różnych w rożmaitych miejscowościach
w Polsce: w Poznaiu 20.54, we Wrocławiu 20.55, w Toruniu 20.57,
w Krakowie 20.59, w Warszawie 21.00 (momenty obliczono w Obserwatorium Krakowskim). Opodal na prawo od Księżyca świeci czerwony Antares.
19. 24h Mars w konjunkcji z Uranem. W obrębie mapki z drogą Urana
między gwiazdami (p. Urania nr 5-6, str. 123) przebywa Mars jak<>
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gwiazda czerwona 2-giej wiclk. w dniach od 10. do 25. VII. biegnąc
równolegle do drogi Urana od lewej ku prawej w odległości 4 mm
poniżej niej. Ob~erwować można nad ranem na jaśniejącym niebie.
23. 17h21m Słońce wkracza w znak zodiakalny Lwa, w rzeczywistości
przebywa jeszcze w gwiazdozbiorze Raka od 19. VII. do 9. VIII.
23. Już przed północą widać Jowisza świecącego poniżej Księżyca. Kon -·
junkcja nastąpi 24. VII. o 13.19.
25. do ~O. VII. obserwować rój gwiazd spadających "Aquaryd", które
wyb1egają z okolicy gwiazdy "delta" Wodnika i najobfitsze, w ilości
po około 24 gwiazdy na godzinę, bywają w dniu 28. VII. Gwiazdy
te przeplatają się ze spadającymi jednocześnie Perseidami.
27/28. Zakrycie Plejad przez Księżyc. Księżyc w fazie sierpa już w chwili
wschodu, około 23h, zasłania nam część gwiazd Plejad. W ciągu
reszty nocy przesuwa się poprzez górną część gromady omijając
najjaśniejszą z Plejad: Alkyone. Wyraźnie widoczne jest światło popielate na ciemnej części tarczy Księżyca, spoza której zjawiają się
po kolei gwiazdy Plejad, odsłaniane przez tarczę Księżyca.
29 . 7h rano Wenus osiąga swój największy blask. Około tej daty przedstawia się w lunecie jako sierp (p. Urania nr 3--4, str. 77). Obserwacje należy rozpocząć z chwilą zachodu Słońca, gdyż później Wenus
znajduje się zbyt nisko nad horyzontem. Sierp Wenus zwęża się
szybko z dnia na dzień a jednocześnie rośnie odstęp jego rogów,
z powodu zbliżania się Wenus do Ziemi.
31. VII./1. VIII. nad ranem poniżej Księżyca w fazie wąskiego sierpa
ze światłem popielatym świeci Mars jako gwiazda czerwona 2-giej
wielk. Konjunkcja nastąpi o 4.39. Na lewo od nich widać Kastora
i Poluksa, gwiazdy 1-szej wielk.
SIERP/Eiii:
l. do 3. VIII. Wenus szybko zbliża się ku tarczy Słońca i z początkiem

sierpnia przestaje być gwiazdą wieczorną, aby za miesiąc po konjunkcji ze Słońcem pojawić się na rannym niebie. W tym czasie Wenus
zakreśla pętlę na tle gwiazd, jak to wynika z jej współrzędnych.
Przez lunetę w dogodnych wanmkach śledzić możnaby zmiany fazy.
3. 15h Merkury znajduje się w największej elongacji (odchyleniu od
Słońca) 27°.3 na wschód od Słońca. Jest jednak niedostrzegalny, bo
znajduje się wieczorami zbyt nisko nad zachodnim horyzontem.
5. 7h45m Merkury w niewidocznej konjunkcji z Księżycem.
5. 21h54m Wenus w bardzo trudno widocznej konjunkcji z Księżycem,
Wenus 3°.7 na południe od Księżyca.
6. Wieczorem Księżyc z wyraźnym światłem popielatym, które obserwować można do 8. VIII., znajduje się między Wenus i Saturnem.
(3/7. 2h37m Konjunkcja Księżyca ze Saturnem, Saturn 4° na północ.
8 Wieczorem powyżej sierpa Księżyca świeci Spika (Kłos Panny).
9. do 14. Gwiazdy spadające roju Perseid występują najliczniej (maksimum). Promieniują one teraz z okolicy gwiazdy "eta" Perseusza jako
szybkie błyski tym dłuższe. im bardziej odległe od radiantu.
10. Rano Mars na jednej linii z Kastorem i Poluksem, poniżej nich.
11. Wieczorem czerwony Antares świeci na lewo powyżej Księżyca.
12/13. 2h Pluton znajduje się w konjunkcji ze Słońcem.
17/18. Nieznaczne zaćmienie Księżyca przez półcień Ziemi rozpocznie się
o 3h27m. Zaćmienie jest prawie niedostrzegalne..
20. Późnym wieczorem znaleźć można Jowisza na prawo poniżej Księ
życa. Konjunkcja o 21.58, Jowisz 5° na południe od Księżyca.
23. 24h Słońce wstępuje w z n ak zodiakalny Parmy. Tarcza Słońca
świeci na tle gwiazdozbioru Lwa przez czas od 9. VIII. do 15. IX.
23/24. Od 22h na lewo od Księżyca widać Plejady. Księżyc zbliża się d()
nich coraz bardziej w ciągu nocy.
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24/25. Księżyc bliski ostatniej kwadry minął Plejady, znajduje się na
lewo od nich, a poniżej Księżyca świeci czerwony Aldebaran.
27/28. Księżyc mija blisko Urana. W stosunku do mapki z drogą Urana
(p. Urania nr 5-6, str. 123) znajduje się Księżyc tuż poniżej dolneg<>
prawego narożnika mapki.
27!28. Na lewo <>d sierpa Księżyca świecą Kastor i Poluks, poniżej tej
grupy odszukać można słabego Marsa tuż przy gromadzie gwiazd
"Z łóbek (Pracsepe)" w gwiazdozbiorze Raka.
28/29. W drugiej połowie nocy Księżyc ze światłem popielatym, które
obserwować będzie można do 30. VIII., znajduje się na jednej linii
z Kastorem i Poluksem, poniżej nich. Jeszcze niżej na lewo znaleźć można Marsa, tkwiącego wewnątrz "Złóbka" nieco poniżej środka
tej gromady gwiazd.
29/30. Mars po konjunkcji z Księżycem ,która miała miejsce o 24.56 widoczny jest na prawo poniżej Księżyca, tuż przy "Praesepe", którą
to gromadę przebył w ciągu 2 poprzednich dni.
31. gh Merkury w dolnej koniunkcji ze Słońcem jest niewidoczny.
Minima Algola: Lipiec: 12d 3h.4; 15d Oh.2. Sierpień: 4d 1h.9; 6d 22h.7;
24d 3h.6; 27d Qh.4; 29d 21h.2.
Minima główne Beta Lyrae (zmiany blasku obserwować przez kilka
nocy): Lipiec: 5d 8h; 18d 7h; 31d 5h. Sierpień: 13d 3h; 26d 2h,

Maksima zmiennych

długo-okresowych:

24. VII. R Aquilae. Rekt. 19h 4m Dekl.: + 8°.1. 6m. P = 302d.
2. VIII. T Ursae Majoris. Rekt. 12h 34m De kl. + 59°.8. 5m. P
25. VIII. R Cygni. Rekt. 19h 35m Dekl. + 50°.1. 6m. P
428d.

Zjnwlska w

układzie

Lipiec :

2d od 1h 31m c III
3 od 1.32 • pz I
c ' II
4 do 0.37
II
od 0.47
c I
do 1.01
0.11-2.22 G I
4" do j 23.3Q
• I
0.01
• lll
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od
I
1.33
12 do
II
0.33
13 do
1.26
od
c I
2.36
18" od
3.09 c II
od
:.!3.49 pz I
18"
3.25
19 00
• I
c I
19 do 23.1?
19 22.25-24.35 O I
23.38 pz"'III
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satelitów Jowisza (p. Urania, nr S-6, str. 125) :
26d 22.58-25.10 c
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pz
od 0.18
pz
od 3.39
"
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l
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•
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"5 0.16-2 50
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•
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W lipcu jest jes1.cze jasną gwiazdą wi czorną, zaś w si erpniu
gini e w promieniach Słońca.
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Widoczny jest w drugiej polowie nocy,
z końcem sierpnia wschodzi już póinym
wieczorem.
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Planetka nr. 1:
VII. 3. 1 23 3o·o
I3. 23 32'2
23. 23 32'4

CER E S

jasność

8

22 1 VIII. 2.123
l --16
16 ss
12. 23
-

I7 48

Opozycja: IX. 8d
30'21 - I8
2s·s - 19 48
w gwiazdozb.
57 1
22. 23 19"5 - 21 o6
Wodnika

Dla odszukania planetki należv w ciąqu szeregu pogodnych wieczorów wykonać dokłacine
rysunki z wszystkimi nawet najsłabłtymi gwiazdami dostrzegalnymi przez uŻ:y"'aną lunetc;
w okołicy wskazanej przez w1półrzędne planetki i rozpoznać na ni<'h gwiazdę, zmieniają<'ą swe położenie z dnia na dzień jednakowo w tym s1mym kierunku.
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Errata: W opisie fotografii na przedniej stronie okładki ostatnieg()o
numeru Uranii mylnie podano rozmiar średnicy refraktora obserwatorium Licka, którym wykonano powyższe zdjęcie; zamiast 100 cm~
ma być: 92 cm.
(5--6)

""a

ł<undusz

Budowy Ludowego Obserwatorium wpłacili w ciągu maja~
Mgr Jaworski Józef, Białystok zł 3,33, Grabowski Karol, Łabiszyn_
zł 3, Mayer Eugeniusz, Szczecin zł 20, Rapf Feliks, Nowy Sącz zł 20,
Rusinek Barbara, Warszawa zł 20, Lipina Karol. Zory zł 8, Kolo Nowy
Sącz z ofiar dobrowolnych zł 828. Przy potwierdzeniu powyższej,
kwoty zł 828 Zarząd Główny złożył serdeczne podziękowanie za tak
ofiarną pracę, gorliwość i pomoc dla całego Towarzystwa, jako jednej,
wielkiej Rodziny astronomicznej. Oby Koło nowosądeckie stało się przykładem dla innych naszych Kół w tej tak pięknej myśli niesienia pomocy w ufundowaniu wielkiego dzieł::J. dla całych pokoleń, jakim będzie Ludowe Obserwatorium Astronomiczne.
Na Fundusz "Uranii"

złożyli

w

ciągu

•

kwietnia i maja:

Kusior Stanisław, Wieluń zł 8, Rozmus Aleksander zł 50, Ks. Zbłowskf
Władysław, Gdańsk zł 8, Zakrocki Stanisław, Kraków zł 3, Mierzwa
Henryk, Czeladź zł 4. 25, Szymański Wacław, Dąbrowa Górnicza zł 11,70,
Jankowski Jan Wojciech, Warszawa zł 10, Czelej Marek Łukasz, Holeszów zł 2.

OD ADMINISTRACJI "URANII"
W 1951 r. obowiązują następujące ceny naszego pisma: Roczna prenumerata wynosi 16 zł. - Wkładka członka zwyczajnego 12 zł - można
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Administracji "Ucanii'.
Członkowie n::.bywać mogą odznaki Towarzystwa, emaliowane w artystycznym wykonar,iu, w cenie 18 zł za sztukę wprost w Zarządzi e
Głównym. Należnoś ć możrn przesyłać czekiem P. K. O. Konto IV-612:-JJ
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